KÜLFÖLDI EGYESÜLETEKBŐL.
Az osztrák birodalmi erdészeti egyesület kirándulása
Svéd- és Norvégországba.
(Dr. Cieslar A.-nak, az Oest. Vierteljahresschrift für Forstwesen m. é. III. és IV.
füzetében megjelent útleírása nyomán.)

Az osztrák birodalmi erdészeti egyesület néhány év előtt
Baden nagyherczegség, Württemberg és Elsass-Lotharingia erdeibe
rándult ki, amely tanulmányutjának sikerén felbuzdulva, a mult
év nyarán a skandináv félszigetet kereste fel és tagjainak alkalmat
nyújtott az északi fekvésű országok erdőgazdaságába bepillantani.
A tulajdonképeni tanulmányút Svédországra szorítkozik, mig
Norvégiát a társaság inkább csak visszatérőben kereste fel. Az
utazókat a svéd kormány nagy előzékenységgel fogadta és állandó
kísérőjükként Maas A. erdőmestert, a stockholmi erdészeti kísérleti
állomás vezetőjét rendelte ki.
Julius hó 18-án Svédország déli részén Malmö városában
gyűlt össze a társaság, összesen 44-en a svéd kisérőkön kívül.
A résztvevők között volt Auersperg Károly herczeg, az egyesület
elnöke, Auersperg Adolf herczeg, Berg Lajos báró, Berg Vilmos
báró, az egyesület alelnöke, Petraschek Károly udvari tanácsos,
Hess Richárd hesseni nagyh. titk. udv. tanácsos, egyet, tanár
Giessenből stb.
Julius 19-én a társaság Tage Thott gróf skabersjő-i uradalmát
tekintette meg, a birtokos személyes vezetése mellett. Az uradalom
1200 ha kiterjedésű és egész terjedelmében a Svédország déli
részén elterülő sikfekvésü erdőket jellemző lombfatenyészet tájá
hoz tartozik. Eredetileg itt a bükk és a kocsányos tölgy alkotta az
erdőket és előbbi most is túlnyomó. Az erdei és vörösfenyő, melylyel a lombfákat pótolni igyekeztek, egyáltalában nem váltak be,
mert már 30 éves korukban különféle betegségeknek szoktak
áldozatul esni, a luczfenyő pedig, melylyel szintén megpróbál
koztak 40 éves korában teljesen bélkorhadt. A mostani gazdaság
egyik főtörekvése, hogy az eddig telepitett fenyvesekben ismét
a bükköt honosítsa meg, ami az erdei és vörösfenyő alkotta laza
védőállomány alatt nem is ütközik nagy nehézségbe és a luczfenyő
alatt is sikerül.

A tölgynek már csak maradékai láthatók és ezeknek fentartására jelenleg súlyt nem helyeznek, hanem a tölgyesek alá is
bükköt telepítenek.
A bükk tehát nagy megbecsülésben részesül Svédország déli
tartományaiban, s ezen nincs is csodálkozni való, mert a tüzifaszükséglet ott nagy és árai magasak. Egy köbm. tűzifa tőára 8—16 K,
a mi pénzünk szerint és a bükkműfa ára 40 K-ig emelkedik.
E mellett a lakosság a rőzsefát is szívesen vásárolja. Az erdő
hektárja évenkint 20 22 svéd = 2 6 - 30 magyar korona tiszta
jövedelmet hajt, daczára annak, hogy a bükk ottani tenyészete
messze mögötte marad a miénknek. Nem nyúlik magasra, törzse
kevésbé egyenes, sőt kissé göcsös.
A bükk kezelési módjára nézve a szomszédos Dániában szo
kásos eljárást követik és ennélfogva korán és igen erősen gyéritik
az erdőt. A felújítás a bükkösökben természetes úton történik, de
nem minden mesterséges beleavatkozás nélkül, mert a talajt kapá
val vagv boronával felsértik, hogy a makk befogadására alkalma
sabbá tegyék.
Érdekes a fenyvesek alátelepitése bükkel. Az erdei fenyő ki
ritkult vagy kiritkított ernyőzete alatt foltokba vetik a bükkmakkot
s egy-egy foltba 20 makkot tesznek. Ritkábban alkalmazzák két
éves csemeték ültetését, melyekből 2 — 3 jut egy fészekbe.
A következő nap, julius 21-ike a hasonló fekvésű trolleholmi
hitbizományi uradalom megtekintésének volt szánva. Az uradalom,
mely Trolle-Bonde gróf birtoka, 1461 ha erdővel bir, melyhez
még mintegy 100 ha luczfenyővel beerdősitett legelő és kopár
járul. Az erdő, mely 100 éves yágásfordulóban kezeltetik, szin
tén főleg bükkből áll, mely mellett mint otthonos fanem még a
tölgy, a gyertyán és a nyir fordul elő. A bükköt itt is természetes
uton igyekszenek felújítani, de a mesterséges talajművelést lehe
tőség szerint kerülik s leginkább még sertések áthajtása által esz
közlik azt, ahol szükséges. Régi tisztásokon az erdei fenyőnek
vagy nyírnek előzetes megtelepítése, után szintén bükköt vetnek
vagy ültetnek. Némi figyelemben részesitik azonban ezen az ura
dalmon a tölgyet is és a luczfenyő is sürü fiatalosokat alkot,
melyek most vidoran tenyésznek; későbbi sorsuk még nem Ítél
hető meg. Az erdei és vörösfenyő állandó megtelepítésre itt is

alkalmatlan,

egy jelenség, amely

Svédország

déli

partvidékén

gyakori.
A bükkfa a jobb növekvésü faállományokban 40—45 /o műfát szolgáltat. Értéke itt is .nagy s a trolleholmi erdő tiszta jöve
delme 1903-ban hektáronkint 43 K volt (magyar értékben).
A bükkösöket már 15—25 éves korukban kezdik áterdőlni
s rendszerint már az első gyérítés is némi haszonnal jár (mintegy
40 K hektáronkint). Az öreg bükkerdő jobb minőségű, mint
Skabersjő-ben. A kirándulóknak alkalmuk volt 140—160 éves
bükköst látni, melynek átlagos magassága 29 m, hektáronkinti
fatömege 466 m volt. Az aránylag csekély fatömeg a fák ritka
állására vezetendő vissza.
Igen különleges módon történik a fatermés értékesítése, mely
a tövön való eladásnak módositványa. A törzseket az erdőkezelőség egyenkint tövön megbecsüli s az árverésen a törzs csak
akkor adatik el a vevőnek, ha az legalább a becséri éket kínálja.
Az árverező azonban nem az uradalom alkalmazottja, hanem vál
lalkozó, aki az uradalom és a vevő között közvetít. Ez a közvetítő
fizeti le a vevő parasztgazdák helyett a vé'elárt az uradalom
pénztárába és a maga részéről a vevőnek 3 hónapra terjedő hitelt
nyújt. Az uradalom a közvetítőnek az elért árverési eredmény
6%-át engedi át jutalékképen és ezért megszabadul esetleges vesz
teségektől, melyek a közvetítőre hárulnak, ugy látszik azonban,
hogy ezektől nem kell tartani, mert közvetítő mindig akad. Ez
esetben azonban az uradalom mégis csak megrövidül ezen eljárás
által. Nagy gondot fordítanak a trolleholmi uradalomban az út
építésre.
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Trolleholmról északra vitt az osztrák erdőgazdák utja, a svéd
tavak által meg-megszakitott lapályon keresztül, mely jórészt tőzeg
telepekből és legelőkből áll. Az útközben érintett erdőkben a
luczfenyő szegődött nagyobbodó számban a bükkhöz, az erdő
azonban többnyire igen ritka, annyira, hogy a törzsek helyenkint
földig ágasak.
A végezel ezúttal Jönköping volt, ahonnan a társaság 21-én
reggel, a Wetíern-tón át, a Wisingső-szigetre utazott, ahol két kisebb
állami erdőrészietet tekintett meg. Ezek az erdőcskék mintegy
100 120 ///-nyíre terülnek el a tenger színe felett, aránylag enyhe

klimáju helyen, amelyen a tölgy, ha nem is uralkodóan, de őstermőhelyén előfordul és mesterséges telepítés tárgyát is képezi. Igy
pl. az Ekplantering ( = tölgyültetés) neyü 4 6 0 ha nagyságú erdő
ből 385 ha tölgygyei van beültetve. Hajdan mezőgazdaságilag
művelt földek voltak ezek, amelyek legnagyobbrészt 1832 és 1842
között erdősittettek be, sajnos, tulritka hálózatban. Többnyire 3 6 m
sor és T8 m csemetetávolságot alkalmaztak s igy a tölgy fiatal
korában nélkülözte a sűrűségnek azt a fokát, mely ebben a kor
ban műfatörzszsé való kialakulásához megkívántatik. Érezték is
ennek szükségét és helyenkint vörösfenyőt ültettek a tölgy közé,
másutt luczfenyőt és nyírt vetettek. Vetés utján is telepitették a
tölgyet s az ekként telepitett fiatalosba is kevertek nyírt, vörös- és
erdeifenyőt. Ezek az elegyek természetesen nem feleltek meg
czéljuknak, sőt ellenkezőleg, a többi fanem a tölgyet csakhamar
túlszárnyalta és elnyomással fenyegette. A fenyőféléket és a nyírt
tehát ki kellett vágni vagy legalább is csúcsuktól megfosztani.
2 5 — 3 0 éves korukban tehát a tölgyek legnagyobbrészt ismét
egyedül állottak s ujabb talaj védő állomány alkotásáról kellett
gondoskodni. Ezúttal a lucz- és jegenyefenyőhöz, a bükkhöz és
gyertyánhoz folyamodtak s ezekből telepitettek a tölgy sorközeibe
1—2 sort. A fenyőfélék még ekkor is utóiérték a tölgyet hossz
növekvésben és fékentartásuk folytonos beavatkozást igényel,
ujabban tehát kizárólag a bükkel való alátelepitést gyakorolják,
amely a régebbi ilynemű telepitvények tanúbizonysága szerint a
hozzáfűzött várakozásnak meg is fog felelni. Dr. Cieslar a látot
takból azt a következtetést vonja, hogy a tölgyet ott csak a leg
jobb termőhelyen kellene telepíteni, de jóval sűrűbb hálózatban.
A közepes termőhelyeket a lucz- és jegenyefenyőnek, a legroszszabbakat az erdei fenyőnek kellene átengedni.
A faárakra vonatkozólag Cieslar a következő adatokat közli:
tölgyműfa 12—20 svéd K, átlag 16 K, lucz- és jegenyefenyő
8—12 K, átlag 10 K, erdeifenyő-műfa 9 K, vörösfenyő-műfa
6—10, átlag 8 K.
Julius 22-én az ombergi állami erdőbe (Kronopark) rándultak
ki az osztrák erdőgazdák. Az Omberg mindössze 263 m magas
és a Wetter-tó partvidékén fekszik. Az ottani állami erdő 1455 ha
kiterjedésű. Hajdan a tölgy és bükk borította oldalait, de a lucz-

fenyő is előfordult; ujabban ez az utóbbi fafaj vette át az uralmat,
amely átalakulásnál nagy része volt annak a körülménynek, hogy
az Omberg egykoron királyi állatkert volt, minek következtében
a lombfák felujulása igen hiányos volt. Az öreg luezfenyvesek itt
is hézagosak, széldöntöttek és vörösredvesek. Az ujabb idők
törekvése nagyobb ellentállóképességgel biró lucz- és jegenye
fenyveseket létesíteni. Mindkét fafaj, különösen azonban a jegenye
fenyő az ottani talajban valóban bámulatos növekvést tanusit.
Pedig Svédország kivül esik a jegenyefenyő természetes előfordu
lási területén s igy ottani kiváló növekvése bizonyítéka annak,
hogy valamely fafaj jelenlegi természetes elterjedési köre nem lehet
mindig mérvadó arra, hogy ez a fafaj gazdaságilag sikeresen hol
tenyészthető; a természetes előfordulás keretein kivül is indokoltak
a tenyésztési kísérletek, ha külömben a jó tenyészet természet
szerű előfeltételei megvannak.
Az egyik telepitett luczfenyvesben, amely 41 éves, az átlagos
famagasságot 1 3 5 m-nek, az átlagos mellmagassági átmérőt 12 9
cm-nek, a hektáronkinti törzsszámot 3650-nek, a körlapösszeget
44"5 m -nek
és végül a fatömeget 312 m -nek
találták. Ez
7"6 m ^ű-kinti évi átlagnövedéknek felel meg.
-
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Ennél is nagyobb növekvéssel bir az egyik jegenyefenyves.
Kora 39 év, átl. magasság 1 2 5 m, átl. átmérő 12*5 cm, törzsszám
2756, körlapösszeg 50 43 m , fatömeg 3 1 4 7 m
hektáronkint.
Folyónövedék 1 9 7 m , átlagnövedék 8 4 m . Ez az állomány
1 7 5 m-es négyzetes hálóban ültetés utján létesült és 25 éves
koráig lassan nőtt. Fatömege 24 éves korban 2 7 7 m , 28 éves
korában 1 0 2 7 m , 35 éves korában 236 köbméter volt ha-k\ni.
A ritka ültetési hálózat következtében az alsó ágak még nem
hullottak le. Egyik elegyes lucz- és jegenyefenyvesben 41 éves
kor mellett 378 m volt a fatömeg, az átlagnövedék tehát 9.2 m .
Ezek ily magas északi fekvés mellett valóban feltűnő eredmények.
Jul. 23-án reggel érkezett a társaság Stockholmba, ahol az osztr.
magyar követ, Brandis Ottó gróf estélyt adott ^tiszteletére. Ez a
nap és a következő a város és környékének megtekintésére volt
szánva. A környék leírásánál megjegyzi Cieslar, hogy vén
kocsányos tölgyek hirdetik, hogy még Stockholm is e tölgyfaj
természetes előfordulásának régiójába esik.
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Julius 25-én a Málar-tavon át az Asen nevü állami erdőbe
vitt az ut; ez az erdő egészen Upsala-ig terjed, de területe jelen
téktelen, 154 ha, ritka, koros erdei fenyves, mely alatt a luczfenyő
fészkelte meg magát.
Julius 26-án Upsaláról, a régi egyetem székhelyéről, ahol
Linné működött hajdan, északi irányban folytatta a társaság útját
és délfelé az elfkarleő-i erdőt s ezzel a kocsányos tölgy elterje
désének legészakibb határát érte el. Itt már az erdei fenyő, másod
sorban pedig a luczfenyő az uralkodó; jelentékenyebb mennyi
ségben még a nyir lép fel. Ezek is lapályi erdők, amelyekben az
erdei fenyő, a lassú, de egyenletes növekedés következtében,
kitűnő minőségű fát szolgáltat. Az erdők részben az állam, rész
ben az egyházak és részben magánosok birtokában vannak. Az egy
házi erdők tartamosán kezeltetnek; az évi fahozamból első sorban
a papság fedezi szükségletét, a többi fát az állam eladja és értékét
a templomalapok gyarapítására fordítja.
Erdei- és luczfenyő ezekben az erdőkben harczban állanak
egymással. Rendszerint a gyorsabban növő erdeifenyő kerekedik
felül s a lucz az idősebb erdőrészekben csak az erdeifenyő
koronái alatt tengődik s gyakran nem ér el elegendő nagy mére
teket, hogy az erdei fenyővel egyidejűleg fejsze alá kerüljön.
Az erdei fenyvesek felújítása egyébként természetes uton tör
ténik. Hektáronkint 25—50 kifogástalan növésű fát hagynak vissza,
amennyi teljesen elegendő arra, hogy a területet bevesse, daczára
annak, hogy csak minden 7. évben szokott magtermés lenni.
A talajt csak annyiban szokták előkészíteni, hogy a vágás kitaka
rítása után felperzselik.
Az erdei fenyő tőára 10 svéd K m -kint, a luczfenyőé 8 K.
Julius 27-én a Gefle melletti nagy fürészműveket tekintették
meg az ausztriai erdőgazdák, nevezetesen pedig a korsnási fürész
ipar r. t. bomhusi fürészét. Ez a részvénytársaság 1835-ben ala
kult meg és jelenleg a mi pénzünk szerint A j% millió korona
részvénytőkével rendelkezik, a melyet azonban megkettőzni szán
dékozik. Mint a legtöbb svéd fürészipar r.-t.-nak, ennek is nagy
kiterjedésű saját erdei vannak. Nem kevesebb, mint 350,000 ha
erdeje van, de azért más erdőkből is vesz fát.
A fürész maga három egymás mellé épített nagy csarnokból
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áll és közvetlenül a tenger partján épült. 12 kettős és 18 egy
szerű kerettel dolgozik. A hajtóerő gőz. A fűtésre kizárólag fürész
por szolgál, a mely külön szerkezetekkel automatikus módon kerül
a fütőrostokra.
A nyersanyag a Dalelfven folyón jön le. A termelés helyéről
a fürészig a fa rendszerint egy, a norvég erdőkből két évig van
útban. Miután azonban a bomhusi fürészmű nem fekszik a Dalelf
ven partján, Ramsöntől 30 km hosszú 2—3 m széles úsztató
csatornát épített a társulat, amelyen át a rönkök a fürészhez jutnak.
A fürész előtti vízfelület tele van rönkökkel, a melyeket a
szilárd és uszó keretek egész rendszere tart együtt. Az éjjeli vilá
gítást messze a víztükörbe épített villamos lámpák szolgáltatják.
A rönköket felvonók szállítják a keretek elé, melyek a fát azon
vizesen fürészelik fel.
Az 1903. évben 1,311.229 rönköt fürészelt fel a bomhuszi
fürész, mintegy 367.000 m fatömeggel. Ebből kétharmad rész
erdei fenyő (vörös áru), egyharmad rész luczfenyő. Az északabbra
fekvő fürésztelepeken ez a viszony megváltozik, mindinkább a
luczfenyő jut túlsúlyra.
A nyersanyag nem éppen elsőrendű. Az északi országok ritka
őserdeiben meglehetősen ágasak a törzsek s ezért oly ágtiszta áru,
a milyenhez nálunk hozzászoktunk, kevés van. Ha a svéd fa ennek
daczára nagy becsben áll, az annak tulajdonitható, hogy rendkívül
finom és egyenletes az évgyűrűk szerkezete s hogy a választékolásnál rendkívül szigorúan járnak el s csak valóban I. rendű fát
adnak el ilyenként. A rönkök aránylag vékonyak lévén, a fürész
áru is keskeny. Magában Svédországban óriási mértékben használják
ezt a keskeny, de sem nem repedező, sem nem vetemedő fürész
árut lakó- és gazdasági épületek belső borítására. A kitűnő hasz
nálhatóság mellett ugy a nyers, mint a feldolgozott fának olcsó
vizi szállítása biztosítja a svéd fának versenyképességét.
3

A fürészről a metszett áru nagy szárító kamarákba kerül,
a melyek hőmérsékét mesterségesen fokozzák. Végül a készáru
rakodón a deszkák hibás részeit levágják, egy részüket meg is
gyalulják és vésettél látják el és azután választékolják, mi mellett
oly szigorúan járnak el, hogy az I. minőségi osztályba a fürész
árunak alig 1 0 % - a jut, a II. osztályba 1 5 % , a III-ba 3 5 % és a
Erdészeti Lapok
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IV-be 40°/o. A fürészáru legmagasabb árai Geflén (erdei f.) minő
ségi osztályonkint és m -kmt 80, 72, 53 és 49 márka. Választékolatlan luczfenyő-fürészáru körülbelül 34 márka.
3

A kivitelre szánt anyagot az 1800 m hosszú rakodóparton
nagy dereglyékre rakják, a melyeket azután vontató gőzösök szál
lítanak a külső kikötőhöz, ahol a nagy gőz- és vitorláshajókra
rakják át a fürészárut. Egy ily dereglyére mintegy 120—140 m
áru fér, egy 3 árbóczos hajó pedig 3270 m -i szokott felvenni.
A Korsnás-társulat évenkint 45000—50000 standard fürész
árut szállít el hajón (1 standard = 4-672 m ), ebből a mennyi
ségből 10000—12000 standard a gyalult áru. A fa különösen
Angolország, Franciaország, a Német birodalom, Hollandia, Dánia
és a brit gyarmatok felé veszi útját.
A bomhusi fürész hulladékát és külön e czélra leusztatott
selejtesebb fát elszenitik. Az osztrák erdőgazdák ott léte alkalmával
80 rakás égett, egyenkint 2000—2400 hl szenet szolgáltatva.
Bomhuson a hajózás ideje alatt mintegy 1400 munkás talál
foglalkozást. Évi bérük 1903-ban 1,200.000 svéd korona volt.
Sok munkásnak szabad lakása, valamennyinek szabad tüzelője
van, ingyenes orvosi kezelésben, gyógyszerekben és ápolásban
részesülnek. Valamennyi baleset ellen biztosítva van.
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Julius 28-át a híres falun-i rézbányák megtekintésére fordí
tották az osztrák erdészek s onnan az ország belsejébe tértek,
részben vonaton, részben a tavakon hajón, hogy a vidék szép
ségeit élvezhessék. A Siljan nevü tavon az Oesterdalelf folyik át,
a mely usztatásra szolgál. Az úsztatott rönköket a tavon át lánczokkal egymáshoz kötött rönkökből alkotott keretekben vontatják.
Egy vontató gőzös 30000 darab rönköt bir átvontatni.
Julius 29-én és 30-án az elfdaleni állami erdő megtekintése
következett, a mely 400—600 m-re fekszik a tenger színe felett.
Az altalaj porphyr, a mely nehezen malik. A talaj tehát földes
részekben szegény. Az elfdaleni járás kiterjedése 252.234 7 ha;
ebből 192.030 ha erdő, csak 5444 ha szántó és rét, a többi viz,
mocsár stb. Ez a terület az északi szélesség 61° 10' és 61° 4 0 '
között fekszik. Az erdőből 68.574 ha állami birtok, 41.183 ha
községi és 82.373 ha magánbirtok.
-

Az állami erdő 1895-ben a végzett becslések szerint 5,553.000

oly törzset tartalmazott, a mely mellmagasságban mérve 20 cm-nél
vastagabb. Az évi vágástét 74.000 törzsben és 46.000 m -btn álla
píttatott meg. Ezekből az adatokból kivehető, hogy 1 hektáron
átlag csak 81 oly törzs található, mely 20 cm-nél erősebb. A használat
csupán a 33 cm-nél vastagabb törzsekre terjed ki. Hogy az erdei
fenyő ott ily méreteket érjen el, 160—200 évre van szükség.
A községi erdő erősebb faanyaga, csekély kivétellel, már el
lévén adva, most a 10 cm-nél vastagabb törzsek hektáronkint csak
37 m? fatömeggel birnak. A gazdaság tehát szálaláson alapszik,
melyet azonban az előforduló, sokszor több szász hektárra terjedő
erdei tüzek gyakran megzavarnak. A természetes felújítás nem
mindig sikerül kielégitő mértékben és a mesterséges beavatkozásra
nagy szükség volna.
Az erdei fenyő, mely itt úgyszólván egymaga alkotja a gyér,
hézagos erdőt, nem a nálunk megszokott ernyőalaku koronával
bír, hanem koronája nyúlánk, hengeres és igen gyér lombozatúMinél északabbra fekszik termőhelye, annál kevésbbé türi más
oldalt álló fák nyomását vagy beárnyalását, annál inkább igyek
szik az ugyis szűken mért világosságot kihasználni. Az erdő és
egyes fa lombozata tehát azért gyér, hogy az assimilatiós szer
vekhez minél több világosság férhessen.
s

A luczfenyő is feltűnően hengeres koronával bir. Elsőrendű
ágai rövidek és elágazása nem oly dus, mint nálunk.
A svéd erdei fenyvesek legnagyobb ellensége a tüz, a mely éven
kint óriási területeken pusztítja el a megtelepült fiatalost és a véko
nyabb fatörzseket. A kirándulók egy 710 ha nagyságú leégett területet
érintettek, a melyet a tüz 26 év előtt pusztított el. Égnek meredező
száraz faroncsok jelzik az egykori erdőt; a mesterséges betelepítést
csak 20 évvel a tüz után kísérlettek meg foltvetés utján, de igen
csekély eredménynyel. A kiszálalt ritka állabokat, ha sík fekvésüek,
az elmocsárosodás veszélye is fenyegeti, a mikor az erdősítést
megelőzően költséges lecsapolások által kell a fölös nedvességet
levezetni.
A svédországi erdőkben még túlnyomóan a kihasználás áll
előtérben, a felújításról és a tartamosságról való gondoskodás szük
ségessége még nem ment át a köztudatba; ezen az erdők nagy
terjedelme és a kifogyhatatlannak látszó fakészletek mellett nem is

csodálkozhatunk. Svédország területének 4 5 % - a erdő, ha azonban
csak az északi tartományokat vesszük szemügyre, akkor azok egynémelyikében 67 sőt 80%-ig emelkedik az erdő részesedése.
E mellett a népesség igen ritka; egy lakosra átlag 4 ha, az északi
részekben azonban 30—40 ha erdő esik.
Az erdő tetemes része oly fürészvállalatok kezében van, a
melyeknek nem érdeke a rendszeres erdőgazdaság. Az erdő ki
használását továbbá rendkívül elősegíti az a nagyszámú folyó, a
mely egymással párhuzamosan halad a tengerbe és a fa kiszállí
tásánál kitűnő szolgálatot tesz. Az usztatásra felhasználható folyók
oly sürün haladnak egymás mellett, hogy alig van erdő, a melyből
a fát 7 km-nél tovább kellene szállítani a legközelebbi folyó part
jáig. Ez a szárazföldi szállítás sem ütközik nehézségbe. A havon
igen könnyen hozható ki a fa a ritka erdőkből s a terepviszonyok
is rendkívül kedvezőek. Az erdők többnyire sikon vagy igen enyhe
•lejttel biró hegyoldalakon terülnek el.
3
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Az elfdaleni erdőségben 1 m erdeifenyő rönkfatőára 7 2—10 8
svéd korona. A termelés és 7 km-re való szállítás darabonkint
53 fillér, az usztatás Oefléig (400 km) m -k\nt csak 2*16 svéd
korona ( = 2 8 7 magyar korona). Az usztatási apadék 8—20°/°.
Ezek a kedvező értékesítési viszonyok szintén nagyban hozzá
járulnak az erdők gyors kihasználásához.
Ujabban egyébiránt történtek törvényes intézkedések az erdők
felújításának biztosítására. Minden kerületben u. n. erdővédelmi
bizottság alakult, melyek a kihasznált erdők ujjáerdősitését ellen
őrzik s azt- szükség esetén a mulasztó birtokos terhére eszközöl
tetik. Erdőmivelési alapot is létesítenek, a melybe minden köb
méter exportált fa után 5 oere (mintegy 6 fillér) fizetendő. A svéd
erdők pusztulása annál sajnálatosabb volna, mert itt a talaj más
nemű müvelésre többnyire teljesen alkalmatlan.
Julius 31-én Bollnásbe utaztak az osztrák kirándulók és
augusztus 1-én a Sundsvall mellett fekvő skönviki fürészmalmot
tekintették meg, a mely csak kevéssel kisebb ipartelep, mint a
bomhusi. A fürészház itt vasból és téglából épült.
3
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Augusztus 2-án Sundsvallról indulva az Indals nevü folyón
hajón haladtak felfelé. Az Indals helyenkint rendkívül sebes folyású,
ugy hogy csak különös szerkezetű hajók közlekedhetnek. Az

Utanede-ig terjedő 80—90 km-x\y\ szakasz az egész napot igénybe
vette, útközben azonban alkalom nyilt a folyóba beépített rönkválasztékoló udvarokat és a folyóba vezető hatalmas csusztatókat
látni. A legnagyobbak egyike Liden mellett volt látható. Ez nagy
magasságból hozza a fát, mely óriási robajjal zuhan a folyóba,
annak vizét felkorbácsolva.
A hosszas hajó-utat a kirándulók elnökük, Auersperg herczeg
indítványára arra használták fel, hogy az eddigi tapasztalatokat
megbeszéljék. E végből Sallacz dr. weisswasseri tanár a növény
tani rész, Cieslar dr. az erdőművelési rész előadói tisztjét vállalta
el, Petraschek udvari tanácsos a fakereskedelemről és fürész
iparról' beszélt, Auersperg hg. pedig nemzetgazdasági szempont
ból méltatta a svéd viszonyokat.
Aug. 3-án a Bispgarden melletti erdei fenyveseket tekintették
meg s ezzel a tanulmányút hivatalos része véget is ért. A társaság
azután különféle utakon tért haza.
Hosszasabban ismertettük ezt az utat, különösen azért, mert
nálunk is Bosznián kivül első sorban Svéd- és Norvégországról
történt említés, a mikor az országos erdészeti egyesület külföldi
tanulmányútjainak eszméjét Ajtay Sándor tagtársunk felvetette.
Ugy véljük, hogy a leírásból azt vehetjük ki, hogy a mieinktől
annyira elütő, különleges viszonyok uralkodnak Svéd- és Norvég
országban, hogy közvetlen hasznát az ott látottaknak legfeljebb
a faipartelepek terén vehetnők. Svédországot tehát, szerény néze
tünk szerint, jó későre kellene programmba venni, a mikor ily
turisztikailag érdekes, erdészeti tekintetben azonban a mi viszo
nyainkhoz mérten inkább különleges útnak luxusát magunknak
megengedhetjük. Addig is azonban sok közelfekvő, sőt hazai
erdőbirtok kínálkozik megtekintésre, a hol közvetlenül értékesít
hető tapasztalatokat gyűjthetünk.
B.
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