
A gróf Czernin-féle neühausi uradalom (Csehország). 
Az ausztriai tanulmányút alkalmával kiadott útikalauz nyomán ismerteti: 

Borsiczky Ottó. 

Weitra és Nyugat-Morvaország között elterülő nagy kiter
jedésű mocsáros területet, a mai Neuhaus vidékét, az ural
kodók kegye már valószínűleg a XII. században a neves és 

hatalmas Rosenberg-családnak juttatta, kik a nagykiterjedésű mocsa
rakkal körülvett és átszőtt tölgyesek között egy szigeten kiemelkedő 
sziklán várat építettek — a neühausi várat — és ide tették át 
székhelyüket. Itt élt és gyarapodott a Rosenberg-család egészen 
1604-ig, midőn Joachim Ulrich-chal az utolsó férfi Rosenberg is 
sirba szállott. A nagykiterjedésű uradalom ekkor az utolsó Rosenberg 
testvérére, Lucia Ottiliára, férjezett Slawata grófnőre s ennek 
halálával a Slawata grófok birtokába ment át. 1691-ben az utolsó 
Slawata gróf sirján is megfordították a czimert s mivel ennek 
fitestvére, a római karmelita-rend főnöke czelláját elhagyni nem 
akarta, unokahugára, Slawata Mária Josefa férjezett Czernin grófnőre 
szállott a birtok. 

A neühausi uradalom Csehország déli részén az északi széles
ség 49° 8' és a keleti hosszúság 32°41'-a alatt fekszik, s közvetlenül 
Morvaország és Alsóausztria által van határolva. 

Az 1910. évben az uradalom területi megoszlása a követ
kező volt: 

15-8 ha beltelek 
1566-5 » szántó 
100L4 „ rét 

12-3 „ kert 
2762 „ legelő 

71347 „ erdő 
1248-5 . tó 

592 „ terméketlen 
összesen 11314-7 ha. 

Az erdőgazdaság kezelési körzetébe 7525*4 ha-nyi terület van 
utalva, mely a következőképen oszlik meg: 



3*2 ha beltelek 
139'7 „ szántó 
186-0 „ rét 

3-5 „ kert 
71672 „ erdő 

6 0 „ tó 
11*0 fi terméketlen. 

Az erdőterület két főrészre tagozódik, a déli részre, mely egy 
összefüggésben 3 erdőgondnokságot foglal magában 3571*2 ha-nyi 
kiterjedéssel s a nyugati egy erdőgondnokságot alkotó 2259*3 ha-nyi 
területre. A fenmaradó 16861 ha 33 különálló erdőrészletre 
oszlik el. 

A birtok nyugati részén fekvő Oestütthof erdőgondnokságot 
kivéve, mely a wittingaui édesvizmedencze körzetében fekszik, a 
birtok a cseh-morva fensikon terül el. A margaretheni erdőgond
nokság egy része már benyúlik a cseh-morva hegyvidékbe is. 
A legmagasabb kiemelkedő pant az uradalom területén a „Ho-
molka" hegy, mely 612 /ra-nyire emelkedik a tenger szine fölé. 

Az uradalom területének északi és déli része a gránit, a nyugati 
pedig a gneis alakulatokhoz tartozik. A keleti és közbenső részek 
talaja vizet át nem eresztő kötött agyag. Legjobban díszlik a fa-
vegetáczió a földpátos gránit elmálásából származó talajokon. 

A gestütthofi erdőgondnokság egyharmadának, valamint a 
déli fekvésű neumühli és margaretheni erdőgondnokságok egy 
részének talaja homokos agyag, melyben az erdeifenyő a luczét 
is túlszárnyaló sudár növést mutat s gyantadús kitűnő épületfát, 
melyet a luczénál is többre becsülnek, növeszt. 

A margaretheni erdőgondnokság nyugati lejtőinek tövében 
nagy kiterjedésű turfatelep terül el, melynek talaján főleg Erica, 
Andromeda és Sphagnum fajok tenyésznek, de a mocsári fenyő-
(P. uncinata) is kiterjedtebb állományokat alkot. A mintegy 
116 ha-nyi kiterjedésű mocsári fenyőállomány szálerdőüzemben 
kezelve magavetődés utján ujul fel. 

Az ottani irattárban őrzött s az 1789. és 1828. évekből szár
mazó erdőleirások és térképek igazolják, hogy az uradalom erdő
gazdaságának kezelése már akkor rendes mederben folyt. Az erdő
gazdaság történetében azonban főleg az 1838. év jelent forduló-



pontot, mert akkor lett lefektetve a rendszeres gazdálkodás s a 
mai erdőberendezés alapköve. Az erdők kihasználása a rendszeres 
erdőgazdálkodás beállításának első időszakában térszakozás alapján 
történt, ezt felváltotta az egyesitett tér- és tömegszakozás, míg 
végre a szabad állományszabályozás elvein nyugvó gazdálkodásra 
tértek át. 

A jelenlegi erdőgazdálkodás alapelve az, hogy a korfokok 
szabályos állapota utáni törekvés szemmeltartása mellett minden 
egyes állomány, a szomszédállomány veszélyeztetése nélkül,, 
gazdaságilag legértékesebb korában használtassék ki. Annak a 
ténynek felismerése, hogy az erdőrendezésnek az erdőkezeléshez 
simulnia, sőt adott esetben ennek alárendelve kell, hogy legyen, a 
fatömeg alapján való hozamszabályozáshoz, és pedig ennek Hufnagel 
által alkalmazott módszeréhez vezetett. 

sebb állomány lehetőleg pontosan megállapított, tehát nem csupán 
becsült fatömegéből kiinduló hozamszabályozás módot nyújt nem
csak a korfokok tényleges megállapítására, hanem eleve kizár 
minden kétséget az esetleges fahasználatokból eredő fatömeg 
mikénti elbírálására vonatkozólag és bármilyen felújító mód mellett 
alkalmazható. Eltekintve attól, hogy ezen hozammegállapitási mód. 
a legegyszerűbbek közé tartozik, alkalmas arra is, hogy nagyon meg
bolygatott állományviszonyok között is a legrövidebb idő alatt 
létrejöhessen a korosztályok között a kiegyenlítődés, mi a tartamosság 
szempontjából elsőrendű követelmény. 

A félforduló éveinél jelenleg idősebb összes állományok fa-

tömegének és ezen á l l o m á n y o k é v alatti növedékének összege el-

osztva -y- -vei, adja az évi használati fatömeget. Óvatossági szem

pontból kívánatos, hogy az^--nél idősebb állományokból eredő 
esetleges vagy előhasználati fatömegek is számbavétessenek. Tiz-tiz. 
évenként a fatömeg újra felveendő és az évi hozadék újból meg
állapítandó. 

Az itteni főhasználati fatömeg évi 29.210 m3-btn. van meg-

Ez a, valamennyi a vágásforduló éveinek felénél 



állapítva. Az előhasználati fatömeg előre megállapítva nem lesz, 
ez az állományok állapota, a keresleti viszonyok, a rendelkezésre 
álló munkaerő s egyéb tényezőkhöz igazodik. Az összes fiatalabb 

-^--nél állományok a növedék fokozása szempontjából előhasználat-

nak vannak alávetve. 
A vágásforduló megállapítása gondosan összeállított fatermési 

táblák alapján történt. A lehető legnagyobb fatömegnek megfelelő 
vágásforduló egybeesik a technikai vágásfordulóval. Az alábbiak
ban az egyes vágásfordulók szerint kezelt terület kimutatásba van 
foglalva; 

100 80 60 40 20 Összesen 

éves vágásforduló ha 

6556 230 29 26 24 6865 

A korosztályok alakulását alábbi táblázat tünteti ki: 

Évben 
I. 11. 111. ' IV. | V. 

Összes 
erdősült 
terület Évben 

H e k t á r 

1838 1379-8 822-1 889-4 863-2 2135-4 6089-8 

1856 2286-9 1305-4 688-1 868-5 1067-1 6215-8 

1876 1318-3 2125-3 1352-7 543-8 1210-5 6550-4 

1886 1363-5 2018-5 1386-8 646-7 1180-7 6595-9 

1891 1142-1 1784-7 1615-8 904-7 1201-3 6648-f 

1909 922-3 1681-8 1741-9 1347-3 1165-9 6859-3 

1913 1044-1 1399-9 1826-7 1353-7 1240-8 6865-3 

A választott üzemmód mellett minden egyes állomány oly-
képen használtatik ki, hogy egyrészről a talajerő fokoztassék, más
részről pedig vegyes fanemü és vegyeskoru állományok nevel
tessenek. 

Mivel ezen czél elérése szempontjából szükséges, hogy a talaj 
.állandóan beárnyékolva legyen, a termőhelyek sokféle változatos
sága mellett itt a tarvágásos használaton kivül 1838-tól, illetve 



1870-től kezdődőleg igen sokféle felújító módozat honosodott 
meg, melyek teljesen elütnek a megszokott és bizonyos keretek 
között mozgó rendszerektől s a legkisebb körülményt sem hagyva 
figyelmen kivül, iparkodnak a kitűzött czélt: vegyes korú és fa
nemü állományok nevelését és a talajerő fokozását elérni. 

A természetes uton keletkező vegyes korú és fanemű állo
mányok nevelésére irányuló kísérletek az első időszakban nem 
sikerültek, idővel azonban megtanulták a módját annak, hogy 
miképen kell az állományokat használni, hogy a fennebb emiitett 
kitűzött czél eléressék. 

A neühausi uradalomban a luczfenyő foglalja el az első 
helyet s ennek a fanemnek van szánva továbbra is a vezérszerep. 
A felújítás e fanemnél ott, hol ez lehetséges, természetes uton, ott, 
ahol ez elé akadályok gördülnek, mesterséges uton történik. 

A luczfenyő mellett az erdeifenyő alkot kiterjedt elegyes vagy 
elegyetlen állományokat. Az üde, mély homoktalajokon e fanem 
kiválóan jól tenyészik, szép sudár törzset s jó alakú koronát 
fejleszt. Az agyagos és tömörebb gneis-talajokon az erdeifenyő 
már csak kevésbbé jól díszlik, a beerdősitett mezőgazdasági földeken 
és különösen a réteken pedig többnyire rossz növekedést mutat. 
Ezeknek a rossz állományoknak átalakítása állandó gondját képezi 
az erdőgazdaságnak. A természetének megfelelő termőhelyeken az 
erdeifenyő is természetes uton ujittatik fel s különös gondot for
dítanak ezen termőhelyek talajának javítására, miért is ezen állo
mányokba talajvédő fanemeket — bükköt — telepítenek be. 

A jegenyefenyő elegyetlen állományokat nem alkot, de a lucz-
fenyővel elegyesen az idős. állományokban mindenütt előfordul. 
A III. korosztályba tartozó állományokban, melyek a tarvágásos 
használat idejéből származnak, jegenyefenyőt találni nem lehet. 
Mivel a jegenyefenyő azokat a luczosokat, melyek között elegyesen 
előfordul, a szélnek ellentállóbbakká teszi, azért most a luczállo-
mányokba mindenütt jegenyefenyőt telepítenek. 

A IV. és magasabb korosztályú fenyőállományokban vala
mivel kisebb arányban elegyedve, mint a jegenyefenyő, a bükk is 
mindenütt előfordul, de legjobban díszlik e fanem a margaretheni 
erdőgondnokságban. Ott, ahol a bükk más fanemmel van elegyedve, 
mindenütt kedvező befolyást gyakorol az állományok fejlődésére, mi 



részben abban nyilvánul meg, hogy a vele elegyes fanemek haszonfa-
tömegben gyarapodnak, részben a talaj javulását mozdítja elő. 

Mivel a talajerő fokozása a gazdaságnak egyik főfeladatát 
képezi, a bükk ott, hol nem fordul elő, betelepittetik az állo
mányokba, ott pedig, hol más fanemekkel elegyes állományokat 
alkot, a felújítások ugy vezettetnek, hogy a felújításnál a bükknek 
megfelelő tér biztosittassék. 

Az uradalom területén ez a fanem elég vidoran tenyészik, de 
mindenütt ki van téve a többi fanem által való elnyomatásnak, 
miért is különös gondot kell fordítani arra, hogy ki ne pusztuljon. 

A tölgy, ugy mint a jegenyefenyő, az idős állományokban 
mindenütt otthonos, de legjobban diszlik az erdeifenyő termő
helyein, hol igen szép sudár és hengeres törzset fejleszt. A tölgy 
felújítása mesterségesen, többnyire vetés, ritkábban ültetés utján 
történik. Mivel e fanem, a nedves és kötött agyagtalajokat kivéve, 
mindenütt jól tenyészik, azért a fiatalosokba mindenhol elegyítik. 

Ugy a kocsányos, mint a kocsánytalan tölgyet egyaránt 
tenyésztik, de a szárazabb talajokon inkább a kocsánytalan tölgy
nek adnak előnyt. 

A kellő sűrűség elérése és a ritkábban szerezhető kocsánytalan 
tölgymakk megtakarítása szempontjából a kétféle tölgyfajt elegyítve 
vetették, de ez a kisérlet kudarczot vallott, mert a tisztító vágások 
alkalmával mindig nehéz a szép fejlődésü és a kocsánytalan tölgyet 
növésben túlszárnyaló kocsányos tölgyeket a kocsánytalan tölgyek 
érdekében feláldozni. Utóbbi időben ezért a kétféle tölgyfajt a 
nekik megfelelő helyeken külön-külön tenyésztik. 

Az 1889. év előtt a kocsánytalan tölgyet még csak kisebb 
mérvben alkalmazták, mert akkor Neuhausnak még nem volt vas
útja s igy a vetőmagot nehéz volt beszerezni. 

A vörösfenyő főleg az 1780. évben kiterjedt mértékben lett 
az uradalom területén ültetve. Különösen a klenaui erdőgondnok
ságban van sok 130 éves vörösfenyő, melyek pompás és jó fejlő
désükkel igazolják, hogy ezen fanem tenyésztése itt helyénvaló. 
A vörösfenyő részben természetes, részben mesterséges uton, 
csemeteültetéssel ujittatik fel. 

A felsorolt fanemeken kivül a vizenyős helyeken az éger és 



sarjerdőüzemben kezelve a nyir fordulnak elő. A mocsári fenyő 
a turfaterületeken fokozatos felújító vágásmóddal lesz felújítva. 

Hárs, juhar, kőris és nyárfa egyenként mindenütt előfordul s 
a felújításoknál gondoskodás történik arról, hogy ezen fanemek
nek is biztosittassék megfelelő hely. 

A meghonosított külföldi fanemek közül a douglasfenyő, 
simafenyő és nordmannfenyő díszlenek jól. Az utóbbi két fanem
ből már oly idős példányok vannak, hogy magjukat tovább-
tenyésztésre használhatják fel. 

Az erdei termékek értékesítése a neühausi uradalomban ma 
már kizárólagosan házilag történik. A haszonfa úgyszólván egész 
összegében, a házi kezelésben álló tutajozás utján, Prágába szállít
tatik s itt értékesíttetik. A termelés helyén csak kisebb haszonfa-
választékokat adnak el. 

A Naser folyó tutajozhatóvá tételére, hogy az uradalom 
fatermékei a világpiacznak legyenek átadhatók, az itteni erdőhivatal 
már az 1805. évben megtette előterjesztését. 

Az előterjesztésnek azonban soká foganatja nem lett, ugy 
hogy a Naser folyó sem tutajozható, sem úsztatható nem volt s 
igy az 1822-iki nagy széltörésből származó faanyagot is csak 
rosszul lehetett értékesíteni. 

1814 ben egy fakereskedő a gestütthofi erdőgondnokságból 
néhány ezer köbméter műfát akart a Naseron letutajozni, de a 
kisérlet teljes kudarczot vallott, mert a tutajoknak az összes gátakon 
áteresztők nélkül kellett volna áthaladniuk, ami nem sikerült. 

1842-ben egy budweisi czéggel 130 ezer öl fára köttetett 
szerződés azzal a kikötéssel, hogy ennek a Naser-folyót tutajoz
hatóvá kellett tennie, mi meg is történt. 

A fa a tutajozás lehetővé tétele első időszakában helyben az 
erdőn adatott el s a vevők által tutajozíatott. 1899 óta a tutajozás 
is házilag kezeltetik és a fa Prágába szállíttatik s ott lesz eladva. 
A fának mintegy egyharmad része Prágában talál fogyasztókra, 
kétharmad része pedig Szászországba kerül. Évente tutajozás utján 
mintegy 15—18 ezer m's fa kerül piaczra, mely választékok szerint 
a következőképen oszlik meg: 



4200—4800 /re3 5 —25-5 
2200—3000 „ 17-5—19-5 „ 
3500—4300 „ 14-5—15-5 „ 
2500—3000 H 1 1 - 7 - 1 2 5 „ 
2200—2400 „ 6 —125 . 

400— 500 „ 9 —10-5 „ 
Hogy egyáltalában a haszonfa mily 

piaczra, arról az alábbi részletezés számol be: 

/re hosszú rönkfa 
épületfa 

tüzifarönk 
bányafa 

sokféle alakban kerüí 

Kötőguzs . . . 2 - 4 m hosszú 1-5—3 
Kapcsológuzs 4 - 9 n M 2—5 
Partológuzs 6—9 tt 6—9 
Fenyőrud . . . 7—10 tt » 7—9 

„ — 10—12 V 10—12 
n — 1 3 - 1 5 )t tt 13—15 

Papirfa... . . . 1 - 2 V tt 7 
Heveder ... 5 n tt 8 
Bányafa 7—10-5 » tt 8 
Szarufa___ . . . 11*7—12-5 tt tt 10 
Gerendafa... 14*5—15-5 H tt 14 

v — 17-5—19-5 „ tt 21 
M 17-5—25 M tt 25 

Rönk 5—10 tt 29 
Tüzifarönk... 65—12-5 » tt 15 

cm középátmérő 

sudarátmérő 

középátmérő 
Faragott 

talpfa 2-5—16-18/19 „ 
Bükkrönk ___ 4 tt tt 24 „ sudarátmérő 
Tűzifa iránt is igen nagy a kereslet. 
1852-ben zsindelygyár is állíttatott fel, mely azonban ma már 

beszüntette üzemét. Az 1912. évben üzemképes állapotba helye
zett gyárban ma már csak házi szükségletre állítanak zsindelyt elő. 

Mellékhaszonvételeket az itteni erdőgazdaság nem termel. 
A fenyőállományok kizárólag télen döntetnek s igy a kéreg nem 
értékesíttetik. 

Az erdei úthálózat kiterjesztésére és az utak jókarbantartására 
már régtől fogva nagy gondot fordítottak, ugy hogy ma az urada
lom annak legkisebb részletét is feltáró úthálózattal rendelkezik. 



Az elemi csapások és a rovarvilágból származó károsítok az 
itteni erdők faállományát sem kímélték meg, sőt több ízben 
magának az erdőnek létét is veszélyeztették. Igy 1822 július 26-án 
délnyugati, 1868 deczember 3-án északnyugati vihar döntött ki 
nagyobb kiterjedésű állományokat, az 1907. évi augusztus ö-iki vihar 
pedig a III. és IV. korosztályú állományokban néhány perez alatt 
13.000 mz fatömeget hányt rakásra, többnyire derékon törve a fákat. 

1875 novemberében pedig az uradalom egész területén a 
hónyomás okozott nagy károkat. 

Az első nagyobb rovarjárás a fenyősodrólepkéé volt a gestütt-
hofi erdőgondnokság fiatalosaiban. A rovar oly nagy mérvben 
lépett fel, hogy az összes luczfenyőfiatalosokat elpusztítással fenye
gette, miért is ezen veszélynek útját vágandó, annak idején még 
azokat a területeket is, melyek nem voltak alkalmasak az erdei
fenyő tenyésztésére, erdeifenyővel ültették be. Az 1852—1858. 
évekből való erdészeti jelentések arról emlékeznek meg, hogy 
évente több száz szekér elpusztult fát hordtak ki a megtámadott 
fiatalosokból. 

Ezen rovar ily nagymérvű károsításának köszönhető tulajdon
képen, hogy ma azok az állományok, melyeket annak idején el
pusztítással fenyegetett, a legszebb vegyesfanemü és vegyeskoru 
állományok. A rovar károsítása következtében az elegyetlen lucz-
állományokban támadt hézagokat ugyanis mindenütt erdeifenyővel 
ültették be, mi oly jól sikerült, hogy ma ezeken az állományokon 
a hajdani károsítás nyomait sem lehet észrevenni, ugy hogy czél-
zatosan vegyesen ültetett állomány benyomását keltik. 

Igen érzékeny, de eredményében a tarvágásos használatot 
beszüntető, károsítást okozott az 1860—1880-as évek közötti idő
szakban a cserebogár pajorja. 

Felléptének időszakában a legfiatalabb vágásterületeket két
szer-háromszor egymásután elpusztította a cserebogár, de mivel 
elegendő csemete mindig volt, igy a hiányok pótlása az erdő
személyzetnek különös gondot nem okozott. Midőn azonban az 
1868-ik évben nemcsak az uj ültetés, hanem a már teljesen záró
dott 10 — 15 éves fiatalosok is nagy területen teljesen kipusztultak, 
akkor tudatára ébredtek annak, hogy itt, hol a cserebogár szapo
rodásának oly kedvező feltételei vannak meg, a talajt többé védelem 



nélkül hagyni nem szabad. Ez azután a természetes felújításra, 
részben pedig a pásztásvágásoknak északi irányból való beállítására 
vezetett. 

A harmadik nagy rovarjárás az 1888—1909. évi apáczalepke 
károsítás volt. A nagy körültekintéssel végzett védekezés azonban az 
erdőket megmentette a végpusztulástól. 

A lepkék szorgos gyűjtése és a mély enyvezés teljesen czélra-
vezetőnek bizonyult s főleg az az időszak, midőn a hernyók a 
talajra vándorolnak, mi ugyan csak 5—8 napig tart, a leg
alkalmasabbnak mutatkozott az irtásra. Beigazolást nyert, hogy ha 
a rovar életjelenségének ebben az időszakában elegendő munkás
kéz áll rendelkezésre, akkor a károsítást meg lehet szüntetni. 
A hernyó irtásánál nevezetesen arra kell törekedni, hogy a lombozat 
kopaszra való lerágása elodáztassék addig, mig a természet maga 
— hernyóbetegséggel — nem segit. A küzdelmet azonban ideje
korán fel kell venni, mert ha a 60 éves luczfenyőn már 4000 
hernyónál több van, minden védekezés hiába való. 

Vadrágás ellen a fiatal állományokat bekerítik. 
Erdei kihágás itt igen ritka eset, gyakoribbak a gondatlan

ságból eredő tűzkárok. 
* 

A vadászatra az uradalom egyes részeiben nagy gondot 
fordítanak, más részéből az erdő érdekében azt teljesen száműzték. 

A legutóbbi időben a vadkártéritési igények is tulcsigáztattak, 
minek következtében az uradalom a szomszédos községi vadász
területek nagyrészét sem veszi már bérbe, ugy hogy ebből ki
folyólag az eddigi jó őzvadállomány is visszaesést mutat. A neühausi 
uradolom ezidőszerint 26 községi területet bérel. 

A rőtvad a margaretheni és neumühli gondnokságokban 
szabad területen állandó vad volt, de 1912 óta alig néhány darabra 
apasztatott. A fáczánt vadon tenyésztik, a siketfajd szaporodik. 

. * , 

Bár nem tartozik szorosan az erdőgazdasághoz, de mint 
ennek sok helyütt kiegészítő részét képező gazdasági ágazat, meg
említendő az itteni rendszer és nagy felületen dolgozó halgazdaság is. 

A természet útmutatását követték az uradalom birtokosai 
akkor, mikor a rendelkezésre álló vizeket hallal népesítek be, 



illetőleg a halasvizeket belterjes gazdálkodás alá vonták, mely 
ágazata az őstermelésnek itt még igen régen meghonosodott 

A halastavak legnagyobb része már IV. Károly császár idejé
ben, nagyrésze pedig még korábban, 1345—1384-ben építtetett. 

A levéltár igen érdekes, a halgazdaságra vonatkozó feljegy
zéseket tartalmaz, többek között egy teljes halgazdasági számadást 
az 1562. évből s egy igen szép térképet az 1554. évből. 

Jelenleg 113 tó 1263 ha kiterjedéssel áll a halgazdaság szol
gálatában, ezek a tavak üzemterv szerint következőképen oszlanak 
meg: 

17 hizlaló pontyostó ... 1062 ha kiterjedéssel 
85 nyujtótó ... 137 „ 
5 fiasitó tó . . . . . . . . . . . . . . . 41 tt tt 
6 pisztrángostó _„ .__ 5 a i) 

Az évi haltermelés körülbelül: 
590 darab süllő „ . . . . . . — 8 q súlylyal 
550 „ csuka w — — 8 tt tt 

24.700 „ ponty „ 540 „ 
A halak etetésére évente mintegy 1000 q haltáplálék lesz 

15.700 K értékben felhasználva. 
A neühausi uradalom erdőgazdaságának személyzete: 1 erdő

mester, 1 erdőellenőr, 2 erdőgondnok, 7 pagonyerdész, 1 erdész, 
4 felmérési segéd, 3 erdészjelölt, 2 erdészsegéd, 1 tutajozási 
gyakornok, 26 erdőőr és 5 vadőrből áll. 
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