
A közönség, mely a legkedvesebb órákat éli az erdőben, 
hova-tovább jobban becsüli meg fáit s a teremtés nagy mun
kájának, meg az örök természetnek az erdőben megnyilatkozó 
remekeit. 

Megszületik ekként az erdő kultusza, mely az erdőgazdaság 
felvirágzásával együtt első feltétele az erdős vidék jólétének 
s az erdők fenntartásához fűződő államgazdasági érdekek biztosí
tásának. 

ó% 

Feljegyzéseim a bajor Spessartról. 
Irta: Scherg Károly erdőmérnök. 

A cseh internálásból Bajorországba szökve, a Majna melletti 
Lohrban vártam meg a kommunizmus megszűnését. Másfél hónapi 
ott-tartózkodásom alatt bejártam a híres Spessartot s tanulmányoztam 
az ottani gazdálkodást. Feljegyzéseimet közreadom, talán érdekli 
egyik-másik kollégát. 

A bajor Spess'art az u. n Majna négyszögben, Lohr, Wert-
heim, Miltenberg és Aschaffenburg között terül el. Ezen 155.000 
ha területen 95,000 ha erdő van, mely a kisebb községek részére 
kihasított mezőségeket kivéve, egy tömeget alkot. A lakosok 
részére ezek a kihasított gyenge területek nem elégségesek, mivel 
azonban az erdő talaja feltétlen erdőtalaj, nem nagyobbíthatok, 
igy, mint erdő- és földmunkások, más vidékre járnak dolgozni. 
Az erdő 45%-a állami, 3 2 % - a községi és közalapítványi, 2 3 % - a 
magánerdő. Á 39.216 ha állami területen 1866-ban 14 erdő
hivatalt (Forstamt) áliitottak fel, melyekből legnagyobb a rohr-
brunni 5432 ka-rú, legkisebb az aschaffenburgi különálló 68 
fia-ral.*) A legtöbb 3000 ha körül van. Két nagy hegygerincz 
vonul az egész erdőn végig: a Birkenhainer-Höhe és az Eselshöhe, 
melyekből számos apró gerinczecske nyúlik ki. A szűk völgyekben 
bővizű patakok folydogálnak. A gerinczek laposak és szelíden 
lejtenek. A legmagasabb pont 586, m az északi tenger felett, a 
legmélyebb 185 m. A talaj legnagyobb részben homok és homo-

*) Ezek az erdőhivatalok a mi erdőgondnokságainknak felelnek meg. Szerk-



kos agyag. Klímája meglehetősen zord, köd-, zúzmaraképződés, 
korai és késői fagyok gyakoriak, minek következtében teljes makk
termés csak 10—12 évenkint van. A bükknek és tölgynek a 
Spessart természetes előfordulási helye, a fenyőfélék csak a XVIII. 
században lettek először odatelepítve. A tölgy 580 m-ig előfordul 
igy Rohrbrunn mellett 320—580 m magasságban vannak 260 éves 
tölgyesek 50 éves bükkel alátelepitve. 

1814-ben került a Spessart Bajorországhoz és ettől kezdve 
rendszeresebb a gazdálkodás. Hogy azonban a gazdasági viszo
nyokat megérthessük, röviden vázolni kell a régebbi történelmét 
is. Régen tiszta lomberdő volt, melyben a tölgy volt túlsúlyban, 
a bükk, mely különösen fiatal korában . gyors növése és árnyék-
türése miatt a tölgy felett áll, csak később terjedt tovább a 
szélekről. 

Az első feljegyzések az 1100. évből vannak, s arról szólnak, 
hogy a mainzi urak ide járnak vadászni. A X V . században üveg
gyártáshoz hamut termelnek az óriási őserdőben. Mindent fel
égetnek, még az almot is; rendszeres újraerdősítésről ekkor még 
szó sem volt, s igy egyes részek talaját teljesen tönkretették. 
Már a XIV. században vadászatilag és erdészetileg kerületekre 
volt osztva. A fősúly természetesen a vadászatra volt fektetve és a 
vadetetés czéljaira szükséges makk termelésére a tölgyek fenn
tartása volt elrendelve. Innen magyarázható a sok öreg tölgy 
megmaradása. Már a XVII . században leusztatták a bükktüzifát 
a patakokon a Majnáig, honnan hajón vitték tovább. 1733-ból 
van egy 54 oldalas feljegyzés az akkori beosztásról és -használa
tokról. Ez mondható az első erdőrendezési műnek. A bükkre 
ebben nyolczvan éves fordulót állapítottak meg, a tölgyre nem 
határoztak meg fordulót. Minden kerületet nyolczvan egyenlő 
részre osztottak, azzal a czéllal, hogy évenkint egy ilyen részt 
kihasználjanak. Midőn 1814-ben Bajorországhoz kerül a Spessart, 
kezdetét veszi az öreg tölgyeknek Hollandiába való szállítása s 
minthogy itt jól fizetik, kihasználásuk fokozódik. 

A kopárokat kezdik felerdősiteni és az üveggyárak pusztítása 
által elgyengült talaj termőerejének javítását czélozzák, midőn egyes 
ritka bükkösöket erdei fenyőerdőkké alakítanak át. A bükkösökben 
a fokozatos felújítást (Dunkelschlag!) honosítják meg, hogy a talaj 



termőereje megóvassék. 1838-ban áttérnek a speeziális bajor fel
újítási módra, a Oayer szerinti csoportos felújításra, mely kitűnő 
mód vastag törzseknek rövid idő alatt való termesztésére és 
elegyes állományoknak nevelésére. A nyolczvanas években teljesen 
újra szervezték a Spessart gazdasági viszonyait. A tölgy fordulója 
300 évre emeltetett, hogy erős, másutt ritkán előforduló, ennél
fogva kereseti, értékes törzsek tenyésztessenek. Az átfrdőlésekre 
is már korán súlyt helyeztek. Különösen 1870 óta fejlesztik 
nagyobb mértékben, ugy hogy 1870—1905-ig az előhasználati 
fatömeg az összes fahozamnak 1 2 % ról 35%-ra emelkedett, 
daczára annak, hogy a Spessart 9ó°/o-a szolgalommal terhelt, mely 
körülmény miatt tölgynél és bükknél a 60-ik, fenyőnél a 30-ik 
év előtt áterdőlés nem foganatosítható, hanem az elhalt anyag csak 
a jogosultak által szedhető ki. 

Az 1900. évi összeállítás szerint a Spessart 6 5 % - a lomberdő 
és 35%-a fenyő volt. Tölgyre esett 1 2 7 % , bükkre 52 -3%, lucz-
fenyőre 9 - 3, erdei fenyőre 24'7 és veresfenyőre 1%. A tölgynél 
legtöbb a 100 évnél idősebb s kevés az egész fiatal állomány, a 
közben lévő fokozat hiányzik. 

Jelenleg három üzemosztály van Spessartban: 
a) A tölgyesek 300 éves fordulóval, melyek idősebb korban 

a talaj termőerejének megóvása érdekében bükkel lesznek alá-
telepiíve. 

Most ugyan már ezen magas fordulónak 200—250 évre való 
leszállításáról beszélnek, mert a mai szakszerű kezelés mellett már 
ily korban el lehet érni 60 s több czenüméter átmérőjű törzseket, 
mihez az előbbi kezelés mellett 300 év kellett. 

Kitűnő tölgyműfájának köszönheti a Spessart világhírét. 
A tölgy itt kitűnő műszaki tulajdonságokkal bir, fája hosszutörzsü, 
ágtiszta, egyenletes, keskeny évgyűrűkkel bir, könnyű megmun-
kálhatóság, a csaknem határtalan ellenállóképesség légköri befo
lyások ellen jellemzik; kiváló, feltűnően lágy és világos aranysárga 
szine miatt a bútorgyárak a barna szlavóniai tölgynél jobban ked
velik. Régen dongák készítésére a belga, holland és majnai 
hajóépitésekhez, gépekhez, vizikerekekhez 1870 után vagonépi-
tésre, talpfákra használták, ma azonban csaknem kizárólag bútorok, 
íurnierok készítésére használják. Láttam 350—400 éves állomá-



nyokat, melyekben 0 8 0 — 1 00— 1 20 m-es átmérőjű törzsek: 
18—20—22 m magasságig teljesen ágtiszták voltak. 1919 tavaszán 
Lehrban egy törzset 21.000 márkáért adtak el, ami 70.000 koro
nának felel meg. 

A Lichtenauban átlapozott vendégkönyvből láttam, hogy a 
háború előtt mily rengeteg külföldi, angol, francia, amerikai és 
japán járt itt ezen tölgyóriások megcsodálására. 

b) A tiszta bükkösök és fenyővel elegyített bükkösök 120 
éves fordulóval. A bükköt nemcsak mint tűzifát, hanem mint 
műfát is sokféle czélra lehet használni és a vastag, czélszerü át-
erdőléssel nevelt egyenes ágtiszta bükkök nagyon keresettek, mi 
a magas fordulót indokolja. 

c) A tiszta fenyvesek és a bükkel elegyes fenyvesek 96 éves 
fordulóval. Ennek 100 évre való kikerekiíése van tervbe véve. 

Vegyük sorba a Spessartban előforduló fanemeket és a 
jelenlegi kezelésüket. Minthogy a talaj tarka homokkő (Bundt-
sandstein), nagyobb tarvágásokat kerülni kell, hogy a talaj termő
ereje fennmaradjon. A bükköt talajt árnyaló fanemként mindenütt 
elegyíteni kell. Makktermő években 2 m közökkel árkokba vetik 
(Grabenkultur), hol fenyőt akarnak közbeelegyiteni, IV 2 méteresek 
a közök. Fontos a bükk a Spessartban a káros alomgyüjtési szol
galom miatt is, mint talajjavító. Erdei- és különösen luczfenyő közé 
való elegyítése azért is fontos, mert a fenyők alatt különben 
moharéteg képződik s a gyökerek a talaj felszínén a moha alatt 
maradnak, ha most az alotngyüjtésnél a mohát eltávolítják, a 
gyökerek a levegőre jutnak, miáltal sokat szenved a fa. A közbe-
elegyitett bükk azonban meggátolja a mohaképződést. 

A tölgyet lehetőleg déli és keleti fekvésnél csak I. termő
helyen, lankásabb oldalakon telepitik, de nem kis csoportokban, 
hanem legalább 5 ha-nyi területeken és csak bő makktermő 
években, kizárólag spessartbeli kocsánytalan tölgygyei, lehetőleg 
erősen ritkított tölgy- vagy bükkállományok alatt, melyek azonban 
hat év alatt eltávolitandók a fiatalosról. A védőállományról való 
bükkelegyedés a tölgy törzsének fejlődésére a legalkalmasabb 
de a felesleges mennyiséget jókor el kell távolítani, egyeseket 
lefejezni, hogy mindig a tölgy képezze a főállományt. A csopor
tokban és a csoportszéleken lévő bükkök többszöri lefejezésével 



kell védeni a csoport szélét a bükktől való elnyomás ellen. 
A felújításnál a saját gyűjtésű makkot bekapálják, vagy egy méteres 
közökben szeptemberben a makkhullás előtt 10 cm széles és mély 
árkokat (Furchen) húznak. Október végén a hiányos helyeket 
pótolják és az árok szélén lévő földdel a makkot betakarják. 
A bükk közé vagy makkrakással elegyítik a tölgyet, ha a talaj 
nyershumusza felbomlott; ilyenkor, ha közben bükktermés lenne 
60—70 cm-es közökben a bükkcsemetéket kisarabolják s csak 
30—40 cm-es sávokat hagynak meg belőlük, olló alatt tartva 
azokat mint elegyet, vagy a drágább létrás vetéshez (Leitersaat) 
folyamodnak. Ez utóbbinál 40—70 cm széles szalagokban a meg
levő bükkcsemetéket és a humuszt eltávolítják. Ezen szalagokban 
20—25 cm távolságokban 5 cm mély árkocskákat húznak kereszt
ben, s minden árkocskába 5—5 makkot fektetnek. Igy 1 m2-re 
25 drb. makk szükséges, ami 1 /.-a-ron 7—9 hl-nek felel meg, 
míg a teljes vetéshez 16 hl kellene. 

Minthogy a tölgy korán világosságot és kellő gyérítést 
kíván, mely azonban a homokos talaj gyengülését okozná, ideje
korán bükkel kell alátelepiteni a tiszta állományokat, mely nem
csak a föld termőképességét használja ki teljesen állománykép-
zésre, hanem a talajt is védi és az állomány ágképződését m e g 
akadályozza és ezzel a műfa értékét emeli, mert egyenes növésű 
műfa képződik oly finom szerkezettel, melynek a Spessart tölgyei 
világhírüket köszönhetik. 

A lassan növő tölgy pótlására helyenkint elegyítve a Juglans 
nigrát is megtelepítették, előcsiráztatott dióval való vetés utján. 

Utak mellé szegélynek a Populus robustat, Liliodendron 
tulipiferát, Quercus rubrát, Oleditschia japonicat ültetik, hogy vál
tozatossá és díszesebbé tegyék az erdőt. Déli és nyugati oldalon, 
gyenge talajon, 1 m-es árkokban 40 cm-es távolságokban ültetik 
az erdei fenyőt, hogy ágtiszta törzsek képződjenek. Sürü vetésnél 
a hónyomástól szenved. 

Északi, északkeleti fekvésekben 4uczfenyőt ültetnek, bükkel 
elegyítve. Veresfenyőt a gerinczéleken egyesével erdei fenyő közé 
elegyítenek, 1 Aa-ra legfeljebb 100 drb. veresfenyő-csemetét számítva. 
Egyes helyeken oly jól nő, hogy 8 0 — 9 0 éves korban 42 m 
magasságot ért el. Néhány helyen igen szép sima fenyőcsopor-



tokát láttam, van , 70 éves is, igen nagy a tömegnövedéke és 
emellett kitűnő talajjavító. A jegenyefenyő roppant sokat szenved 
a vadrágáitól, azért nem is mentek tovább a 80-as években tett 
kísérletnél. Sokkal nagyobb sikert érnek el a zöld Douglassal, 
melyet a vad kevésbbé bánt, roppant gyorsan nő, s az Agaricus 
sem bántja, azért a bükktuskókat ültetik körül vele. 

Még néhány oly dolgot szeretnék felemlíteni, mi jó volna, 
na nálunk is nagyobb márvü utánzást nyerne. Az első a kitűnően 
vezetett és ápolt úthálózat, mely nemcsak a völgyekben, hanem 
a hegyoldalakon és hegygerinczeken ís alig észrevehető emelke
déssel vonul végig s oly jó karban van tartva, hogy gépkocsival 
is fel lehet jutni a legmagasabb pontig. 

A másik dolog, ami feltűnt, az erdő szépségeinek emelésére 
fordított gond. Mindenütt látni valami ujat, valami különöset. 
Itt egy pár exotikus fa, ott egy pad, vagy művészi útjelzők 
díszítik az utak mellékét. Különösen ez utóbbiak nagyon csinosak. 
Karcsú diszes öntöttvas oszlopok, fönt a hivatalt, kerületet stb-it 
jelző táblával, mely szarvasagancs ágai közé van foglalva,. alattuk 
az egyes utak irányába nyúló táblák a helységek és távolságok 
megjelölésével. A források környéke, vadászállások, a természeti 
emlékként fenntartott egyes fák mind változatosságot és életet 
adnak az erdőnek. És a rendhez és fegyelemhez szokott német 
nép nem tesz kárt bennük, hanem ápolja és őrzi őket. Évenkint 
sok ezren keresik fel a Spessartot, felnőttek és ifjak, férfiak, nők 
egyaránt s bebarangolják, csodálják és megismerik a természet 
szépségeit. 

A nagyvárosok ifjúsága nem a kávéházakat bújja, hanem 
térképpel, fényképezőgéppel néhány napi élelemmel felszerelve 
régi várromokban tanyázva járja be s ismeri meg hazája szépségeit. 

Most, hogy erdeink nagy részét elvesztettük, ne siránkozzunk 
soká, hanem a németek példájára összeszorított ököllel álljunk 
neki és dolgozzunk egyelőre a megmaradt kis részen. Tegyük azt 
olyanná, hogy versenyezhessen a német erdőkkel. 

Miért nem teremthetnénk mi is pl. a Bakony helyén egy 
Spessartot, melynek gyönyörűen kezelt erdeit csodálni járnának? 
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