
Lapszemle. 
(Sch—n—r.) A somfa- és mogyorófabot üzem Sok olyan kis 

terjedelmű erdőterület van nálunk, különösen az urb. birtokrende
zések alkalmával a tanító, iskola, vagy templomok számára kiha-
sitt erdők között, melyeknek erdőképen való kezelése a kis terje
delem miatt némi nehézségekbe ütközik. Alkalmas talajon, 10—20 
k. holdnyi területen is megfelel még a cserüzem, kevésbé jó tala
jon s kisebb területen ped ; g jól fizethet az ákácz, különösen ha a 
minimumra leszállított fordáju szőlőkaró üzemben kezeltetik. De 
az előbbihez jó talaj kell, az utóbbinál pedig az a feltétel, hogy 
a szőlők, melyek számára karót termelünk, közel legyenek. Már 
az ily üzemek mellett is közvetett uton húzza a birtokos a haszon
élvezetet, melynek megváltása fejében a területet k a p t a : tűzifát 
termelni ily kis területen, legalább folytonos üzemben nem lehet. 
A czél tehát az, hogy a terület oly jövedelmet hajtson, és pedig 
lehetőleg évente vagy legalább rövid időközökben, hogy az a bir
tokos fa szükségletének beszerzésére elég legyen. 

A Deutsche F . u. J.-Zeitung nemrég egy uj üzemmódot irt le, 
mely épen ilyen kis területekre való. Ez a s o m f a b o t - ü z e m , 
melyet Austr iában az utóbbi időben kezdeményeztek és — az idé
zett lap szerint kielégítő sikerrel — ma is folytatnak. 

A somfabot-üzemben való kezelésre legalkalmasabb a h u s o s -
s o m, mely majdnem minden talajon és bármily fekvésű helyen 
előfordul ugyan, de előszeretettel viseltetik mégis a mész- és 
meszestalaj, valamint az agyagos talaj i r án t ; a fekvés tekintetében 
azonban nem válogatós. Eltűri az egyenes napfényt, de megnő a 
legsűrűbb lombozatú állabok árnyékában és azok nyomása alatt is, 
s ennek következtében gyakran találjuk a v ö r ö s g y ű r ű v e l 
együtt a közép erdők alfái közé vegyülve, vagy az idősebb bükk-
szálerdők időközben fejlődött mellékállabjába szorulva. 

Sarjképessége kitűnő. Gazdag hajtásai jeles tűzerejű ágfát 
szolgáltatnak ugyan, de jelentősebb azoknak szerszámnyelekre való 
felhasználása, puskavesszőnek feldolgozva pedig igen keresett czik-
ket képeznek. 

A nagyobb méretű ágak s a törzs gyökfája a puspángfáéval 
vetekedő keménységénél fogva s főleg azért mert faragás alatt 
sima felületet ad, az esztergályosok és műfaragók műhelyében is 
otthonos.*) 

Néhány évvel ezelőtt egy-egy osztrákországi erdőben meg-
kisérlették a somfának sétabotok termelése ezéljából való rendsze-

*) A somfa többféle czélokra való alkalmazását 1. E. L. 1890. V. f. 
311-ik lap. 



res üzemszerű kezelését, számítván arra, hogy a somfabokrok sarjait 
mesterséges módon a legkeresettebb alakúvá növesztvén, könnyen 
fognak versenyezni azokkal, a kik csak keresve találták meg a 
többé-kevésbé alkalmas egyedeket az erdő területén szét szórt 
bokrokban. Legkereset tebb pedig az olyan bot, melynek kampója 
természetes uton fejlődött. 

Ily botokat termelnek a somfabot-üzem alkalmazásával, mely 
a következő kezelési móddal jár . 

A bot-termelésre szánt husos-somfa bokrokat kora tavasszzal tőre 
metszik, s csak 2—4 hajtását hagyják meg. Ezeket oldalágaiktól 
— kivéve a csucs felé esőket megtisztítják, alul, — mint a 
homlitásnál szokás — kissé bemetszik, s vigyázva, nehogy letörjék, 
egész a földig lehajtják, s azután kampós ágakat szarnak melléjök, 
hogy a vízszintes fekvésben állandóan megmaradjanak. Az igy lefek
tetett som ágaknak még ugyanazon tavaszra kifakadó rügyeiből 
egyenesen felemelkedő oldalhajtások nőnek, mik tehát a főágból 
derékszög alatt indulnak ki. 

Néhány ezek közül már 2 év múlva, de 3—4 év multával 
minden oldalág egészen kifejlődik. Ekkor az anyaágakat tőben 
lemetszik s a legczélszerübb beosztással szétdarabolják úgy, hogy 
minden sétapálezának kellő nagyságú kampója maradjon. 

A régi anyaágak tövét azután egészen eltávolítják, s minthogy 
ezen időre az anyaágak már ismét kellő számban állanak rendelke
zésre, az eljárást megismételik. 

Természetesen kell egy kissé hibelődni is a somfa állabbal. 
Nem szabad pl. megtűrni a görbe vagy felesleges hajtásokat, a melye
kot pedig meghagyunk, azokat ápolgatni kell, gondoskodván, hogy 
egyenes és egyenletes fejlődésüket megtartsák, nagyon görcsösekké 
ne legyenek és ezen e.zélból az oldalhajtásokon, melyek majd 
botokká lesznek, a rügyeket s a netán kifejlő hajtásokat időnkint 
le kell csipkedni. 

A 2—4 évi forda idő alatt, ha elég óvatosak voltunk a ked
vezőtlen befolyású körülmények eltávolításában, egy-egy bokorról 
mintegy 10 drb szép, természetes kampóju botot nyerhetünk. 

Feltéve most már, hogy egy /ia-nyi területen 2 m-es négyzet 
hálóban 2500 somfa bokrunk van, 10-ével számítva 25,000 drb 
botot termelhetünk a 2—4 év leforgása alatt. 100-át csak másfél 
forintjával számítva, — a mi elég olcsó, — 1 lia-nji terület egy 
forda alatt 375 frtot hoz. Eltekintve attól, hogy igen sok bokor 
már a harmadik évben nyújtja a hasznot, tegyük fel, hogy a 375 
frt négy évre szól. Ezen esetben egy évre 05 frt, gondos kezelés
nél tehát kerek 100 forint ju t //a-onkint, t e h á t 57 f o r i n t k a t. 
h o l d j a u t á n. 



Nem szabad azonban figyelmen kivül hagyni azt sem, hogy 
ilyen módon azok a területek is hasznosíthatók, melyek sem mint 
erdő sem mint legelő vagy szántó előnyösen müvelhetők nem vol 
nának. Másfelől említésre méltó az is, hogy a husos-som kellemes 
izü gyümölcse a bokrok egymáshoz való közelségénél fogva kisebb 
fáradsággal lévén összegyűjthető, jó termés esetében szintén szép 
jövedelmet nyújthat. 

A somfabot-üzemről szóló czikk írója megemlíti még, hogy 
néhol mogyoró bokrokat is kezelnek hasonló üzemben, de már 
jóval kevesebb jövedelemmel. 

Legyen bár igy, a kis terjedelmű erdőbirtokok tulajdonosai 
rágondolhatnák itt-ott magukat , hogy akár ezen, akár ama fanemet 
figyelmükre méltassák. Talán még a kis községbe szorult tanítók
hoz illenék legjobban hozzá a kissé babrálódó, munka, mely azon
ban nagy fáradság nélkül is jelentékeny jövedelmet igér. 

(Sch—n—r.) Mivel járulhat hozzá az erdész az erdők szépsé
gének fennmaradásához? A mult évben megjelent tharandi évkönyv
ben Lommatzsch W . főerdész ezen czim alatt tett közzé egy érde
kes értekezést, melyben a felvetett kérdésre vonatkozólag az erdő
nek nemcsak azon szépségeit öleli fel, amik szigorúan erdőgazdasági 
szempontból tekintve többé-kevésbé közönbös szerepet játszanak, 
de kiterjeszkedik magukra az üzemmódokra is, latolgatván, melyik 
közelíti meg a szemlélőre gyakorolt kellemes benyomással jobban 
azon erdőt, mely természetes uton állott elő, s vájjon van-e lehe
tőség arra nézve, hogy a gazdasági érdekek koczkáztatása nélkül 
az erdők t e r m é s z e t e s s é g b e n rejlő szépségének fenntartására, 
emelésére, vagy, ha az a rendszertelen gazdálkodás következtében 
áldozatul esett volna, visszaállítására közreműködhessünk ? Lom
matzsch azon eredményre jut , hogy igen is van lehetőség, sőt 
mi több, gyakran épen az erdő szépségének emelésével, mi annak 
a természettől nyert változatos külsőjében rejlik, egyúttal a gaz
dasági érdekeket is előmozdithatjuk. 

Nem lehet ugyanis szép az, ami természetel lenes; s viszont 
ha a természet utánzóivá szegődünk, egy alkalommal és ugyanazon 
törekvéssel két ezélt közelitünk meg. A művészetek a „szép" meg-
testesitésében a természetből merítik eszméiket, a lakjaikat ; más
részt bármely gazdálkodási ág annál nagyobb eredményt mutat 
fel, minél belterjesebben használja fel a természet hatalmas erejét 
saját czéljaira. f ia pedig ilyen módon az erdész a választott gaz
dálkodási rendszerrel a jövedelmezőség biztosítása, vagy épen 
emelése mellett még az erdők tetszetős külsejének megalakítását 
is elérheti, nincs ok, ami a kérdés felvetését gyakorlati szempont
ból esetleg károsnak vagy legalább is feleslegesnek tüntet
hetné fel. 



Azok az állabok, melyeket vegyesen lombfák és tűlevelűek 
alkotnak, tetszetősebb külsejűek, mint akár a tiszta lombos erdők, 
akár az elegy étlen f'enyősök. De már a vegyes állabok közt is 
jobban tetszik a szemnek, ha a különféle fák nem egyenkint szét
szórva, de csoportosan fordulnak elő. — A tenyésztéstani oldalá
ról tekintve a dolgot, azt látjuk, hogy a szaktekintélyek legna
gyobb része elitéli az elegyetlen állabok telepítését s mind elis
meri azt, hogy vegyesen állva s különösen csoportokat alkotva a 
különféle fajú fanemek növekvése ugy tömegtermelés, mint a 
választékok arányának előnyösebb alakulása tekintetében tetemesen 
jobb. A tölgyet a bükk könnyen veszélyeztetheti, s hogyha sűrű 
árnyat adó terebélyesebb koronájával fölibe emelkedett, teljesen 
elnyomja, mig a fenyőknek inkább kúposán felnyúló koronája 
között a tölgy sudaros fejlődése csak elősegittetik, s mig keskeny 
koronája fent a világosságot nagyobb mértékben élvezheti, addig 
oldalágainak káros túlterjeszkedése akadályoztatik, ami a termelt 
anyagnak, mint míífának, mindenesetre javára van. A bükk is 
szebben nő a fenyők között, s viszont a lombfák a fenyők növé
sére a hengeresedés előmozditásával hasznosan működnek közre. 

A természet nem kedveli a merev tagoltságot s nem szép az, 
miben nincs változatosság, s bántólag hat a szemre, ami nélkülözi 
a fokozatos, a simuló átmenetet. Ilyen rideg külsőt ölt tel az erdő 
a tarvágásos üzem alkalmazásával, kivált azon esetben, ha a vágás-
területek nagyobb kiterjedésüek, szemben ellenkezőleg a fokozatos 
felújító vágással egybekötött szálerdő üzemmel, a melynél nincsen 
már meg az a változatossághiány, mert a korfokokban a felújítás 
rövidebb vagy hosszabb voltához mérten némi kütömbség mindig 
mutatkozik. 

Erdőgazdasági szempontból tapasztalások után előnyösebbnek 
azon üzemmódot kell itt is mondanunk a kettő közül, a melyik a 
mindig szebb természetességtől kisebb távolba tért el. Igaz ugyan, 
hogy a kihasználás egyszerűbb a tarvágásnál s hasonlóképen a 
fának feldolgozása és elszállítása i s ; a rendesen csak mesterséges 
uton történő felujitás nem kivánja az esetleg meglévő előserdény 
nagyobbszerü kímélését; egyszerűbbek az értékszámítási müveletek 
a jövedelmezőség megbirálásában, kevesebb munkát igényel a beren
dezés, a kezelés keresztülvitele; de viszont nem szabad megfeled
keznünk arról sem, hogy a mesterséges felujitás mily költséges és 
a védtelen csemetéket mennyi veszély fenyegeti életük első évei
ben, a mik ellen a fokozatos felujitó vágással megritkított anya
fák biztos védelmet nyújtanak. A letarolt erdő talaját akadály
talanul éri a nap, a szél, a zápor, mig a fokozatos felujitó vágás
nál a televény elromlását, elhordatását megakadályozzák az anya
fák koronái, s mikor a vén állab fái mind eltávolíttattak, gyorsan 



kifejlődnek a fiatalos hamarabb záródó lombjai, kevés időt engedve 
a talaj elvadtilásának. Ami pedig a kihasználás alá kerülő állabok 
értékesítését illeti, ha még a legszigorúbban ragaszkodik is az 
erdész a követendő tervhez, a szabadabb kihasználási móddal járó 
fokozatos felújító vágás alkalmazásával a kereslet ingadozásai
hoz ugy általánosságban, mint annak a választékokra kiterjeszkedő 
részleteiben előnyösebben alkalmazkodhatok. A Gever által meg
támadott tarvágásos szálerdő üzem természetellenes módjának 
védelmezői ma már igen fogyatékosan vannak, s ez a körülmény 
is amellett szól, hogy az elmélet, ha nélkülözi a gyakorlati alapot, 
s különösen, ha ellenkezésbe jön a természet örök elveivel, előbb-
utóbb elbukik, amire azután bekövetkezik a visszatérés oda, honnan 
a mesterkéltség utján a könnyelmű újító eltévelyedett, a termé
szetességhez. 

A régi, a fenségesen szép őserdő képét kicsiben leghűeb-
ben mutatja minden üzemmód közt a, szálaié, de még elég 
hűen a középerdő üzem is, ha a főfák lehető sok korfokozatot 
képviselnek és nagy számban fordulnak elő. Kicsiben, mert erdő
inkben hova tovább, annál r i tkábbak lesznek azok a hatalmasan 
kifejlődött erőteljes egyedek, mikre azelőtt az erdőkben lépten-
nyomon ráakadni lehetett, s melyeket hogy soha hozzájuk 
hasonlót ne találjunk — a tarvágásos üzem bizony mind ki i r tana! 

Jó talajon, kedvező fekvésű helyen s kellően gondos gazdál
kodás mellett az okszerű szabadságnak nem nyújt egy üzemmód-
sem oly tág tért, mint az iménti két üzemmód ; ezen körülmény 
pedig már magában véye is kedvezően hat ki az értékesítésre, 
amint fentebb is érintve volt. Ezen kivül tagudhatlanul előny az is, 
hogy a birtokos kisebb terjedelmű erdejében együtt találja a 
vékonyabb gazdasági és szerszámfát a közepes méretű fáktól nyúj
tott tűzifával, s a korosabb törzsek közül a felmerülő szükséghez 
alkalmazkodva kiválaszthatja a müfaképen használhatókat. Az 
erdősítés kevesebb gonddal jár, mert hol a természetes, hol a. 
mesterséges felújításra szánhatja, magát a, szerint, a mint a körül
mények kedvezően összetalálkoznak. 

Azon irány azonban, melyben az erdészet manapság halad, 
alig számol ilyen tényezőkkel is, melyek nem egyenesen és min
den mellékes érdek nélkül a komoly és száraz jövedelmezőséget 
tolják előtérbe. Az a költőies változatosság, az a lélekemelő benyo
más, amit a régi erdők voltak képesek csak a szemlélőre igazában 
gyakorolni, nyomról-nyomra veszendőbe megy, s fel újra alig lesz 
található. Csak muló emlékképen maradnak meg az őserdők ren
getegjei s a természet hatalmas templomi szűk és alacsony kápol
nává törpül. A cSO, 100 éves forda mellett csak ide juthatunk. 



Nem lenne helyes nzonbnn egy vagy más üzemmód felett 
egészen pálczát törni, nem lehet feltétlenül elitélni a. tarvágásos 
szálerdőt, s jogosulatlan kívánság volna kivétel nélkül magas for-
dának alkalmazása. De az utóbbira viszont áll az is, hogy gaz
dasági szempontból nem lenne hátányos, ha az összeállított terv
től eltérőleg arra alkalmas állabok vagy egyes állabrészek 
kivételesen magasabb korig fenntartatnának. Ezeket az elszigetelt 
állabokat minden nagyobb nehézség nélkül kezelhetnék a nekik 
megfelelő módon, lassú kihasználással, hosszú felújítással. < Isszeegyez-
liető lenne különösen a kisebb-nagyobb facsoportoknak kedvező 
helyen való kiválasztása és fenntartása még a, nagyon szigorít 
erdőrendező elvével is ; pedig mindezek nagyon emelnék az erdő-
szépségét, főleg nyiladékok, utak, csapások mentén, erdőszéleken, 
patakok, tavak partjain, vagy az erdőnek más tekintetben kivá
lóbb partjain, másfelől a nagy méretű faanyag termelésével gazda
sági szempontból is emelnék az erdő értékességét. 

Az erdőnek ezen felékesítésére mindig kedvező alkalmat 
nyújtana az üzemrevizió ideje. A legközelebbi idők tervének elké
szítése közben a szép iránt érzékkel biró erdész mondhatni áldo
zat nélkül, nagyon sokat tehetne azon czélból, hogy a szemlélő 
figyelmét lekösse és kellemctesen foglalkoztassa. 

A költségeket igénylő mesterkéltségnek kizárásával sikeresen 
közelíthető meg ezen czél ott, hol a természet maga, is pazarab-
ban osztotta kegyeit. De a hegyek és völgyek egymásmellé sora-
kozásában, a dombtető bokrai közöl kifehérlő szikla csoportozat
ban, s a völgy mélyén elterülő rét üde zöld pázsitján kanyargó 
patakban mind nem gyönyörködhetik az, kit az ezekre mit sem 
gondolótól meg tervezett s talán nem is olcsóbb úthálózat csak 
másfelé vezet, melynek vonalai elkerülik a hegy-katlan fenekén 
tükröző tavat, hova lejár inni az erdők dísze, a szarvas, az őz, s 
m é h n e k partjain álló vén fák lombjai között madarak dala, galamb 
bugása, hallatszik elő. 

De, sőt a rétet s a lecsapolt tavak fenekét is telhetetlenül 
beültetik sokan, mintha a rét haszontalan volna, s mintha az évről 
évre elposványosodó tófenéken sínylődve nőtt fából valami nagy 
jövedelem ígérkeznék. 

('sak egy szépsége van az erdőnek, mit a legszigorúbb és 
legszőrazálhasogatóbb erdész is kímél, s ez az erdők madár 
világa, s egy, a minek fentartásáért ösztönzés nélkül is, önkényt 
áldoz; és ez a vad állomány. Kz utóbbi azonban talán nem 
is az erdész javára lenne felírandó, mert már kevésbé az erdész
nek, hanem az erdészben rejlő vadásznak érdeme. 


