
zottakra érvényes kormányrendelkezést tekinti irányadónak, fenntartva 
az Egyesületnek azt a jogát, hogy esetről-esetre határozzon a felmerülő 
ügyekben. 

Ügyvezető javaslatára az igazgató-választmány Gyarmathy Endre 
erdőmérnököt és kk. gróf Károlyi István karulyi uradalmi tiszttartóságát, 
— mindkettőt ajánlja ügyvezető, — egyhangúan az egyesület rendes 
tagjai sorába iktatja. 

Ügyvezető végül dr. vitéz Török Bélánénak az egyesülethez intézett 
levelét ismerteti, amelyben megboldogult férjének megmaradt 86 drb 
„Fűrésztelepek Tervezése" című könyvének az egyesület tagjai részére 
való átvételét kéri. 

A választmány felhatalmazza a vezetőséget, hogy a könyvek átvé
tele és értékesítése tekintetében az özveggyel közvetlenül lépjen érint
kezésbe. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 

I R O D A L O M 
Dr . Éhik Gyula : Prémes állatok tenyésztése.1 A prémes álla

tok tenyésztése hazánkban nem játszik számottevő szerepet, csak 
nagyritkán kapunk hírt egy-egy próbálkozásról a prémfarm körül, 
amely többnyire vérmes reményekkel indul neki, hogy azután — 
amikor a vérmes remények nem teljesülnek — átcsapjon a másik 
szélsőségbe és nemcsak összeomlik, de másokat is elriaszt. 

Pedig, hogyha az ember figyelemmel kíséri, hogy más orszá
gokban — Francia, Németország, Belgium, Hollandia •— nem is 
említve Amerikát — mily nagy mértékben terjedt el már a pré-
mek mesterséges termelése tenyésztés útján és hány embernek ad 
ez kenyeret, ha nem is kincseket, de becsületes megélhetést, akkor 
felszakad az elkeseredés sóhaja szívéből, hogy hát nálunk ezt nem 
lehet megcsinálni? Nincs nálunk ember, aki mellékfoglalkozáskép 
űzhetné a prémes állatok egyik-másik fajtájának tenyésztését és 
nincs lehetőségünk arra, hogy ilyenek számára éppen az erdőgaz
daság keretében némi helyet szoríthassunk? Hiszen éppen az 
erdőben vagy annak közelében lakó erdőőrnek vagy vadőrnek házatája 
látszik alkalmasnak arra, hogy csekély költséggel prémfarmmá legyen 
alakítható, nem tömegtermelésre, hanem évi egynéhány darab fel
nevelésére. Nincs szükség sem nagyobb pénzösszegekre, sem pedig 
nagy forgótőkére és nagy felszerelésre, de igenis szükség van 
az illető prémes állat ismeretére és szükség van a kellő gondo
zására, de ezek egyike sem jelent nagy munkát, mindkettő arány
lag nagyon csekély fáradsággal megszerezhető, illetve megadható. 
A megszerzésnél és a további munka során kiváló útmutatót jelent 
dr. Éhik-nék nagyon ügyesen és céltudatosan megírt- kis munkája, 

*) A kir. magy. Természettudományi Társulat kiadása. Népszerű 
Természettudományi Könyvtár. 17. sz. 1934. : 



amely a k i r , magy. Természettudományi Társulat Népszerű ter
mészettudományi könyvtárának 17-ik füzete alakjában jelent meg. 

Éhik nem akar sokat markolni. Keveset ölel fel, nem terjen
gős, lehető rövidre fogja a mondanivalóját, de amit mond, annak 
súlya van. A z ezüstrókáfc, a nyércet, nyestet, nyusztot, szkunkot, 
nutriát és a házinyulat tárgyalja. 

A sok képpel és rajzzal magyarázott útmutatásai egyszerűek, 
világosak annyira, hogy azok nyomán nyugodtan indulhat a te
nyésztő. 

Kezdi a legfontosabbon, az ezüstrókán, amelyről csak kevés 
ember tudja, hogy az nem külön faj, hanem az amerikai vörös
rókának színváltozata, amelyet céltudatos tenyésztéssel állandó
sítottak, sőt amilyen a hazai rókánál is előfordulhat. Leírja rö
viden az amerikai farmokat, azok éghajlata viszonyait és arra az 
eredményre jut, hogy a hazai viszonyok között ép oly jó prém-
anyagot kaphatunk, azután útmutatást ad a farm területének k i 
választására és berendezésére, a tenyészanyag vásárlására, a 
szállításra, a párzás és vémhesség körül; tárgyalja az ellést, a 

kölyköket, a takarmányozást és etetést, az egészség megfigyelését és 
megóvását. 

Hasonló módon, bár valamivel rövidebben tárgyalja a többi 
fent felsorolt fajokat is. 

Részletesebben foglalkozik a házinyúllal és annak különböző 
fajtáival, azok eredetével 03 kialakulásukkal. Nagyon érdekesen és 
világosan tárgyalja az öröklődés kérdését, a Mendel-törványt, az 
egyvérű és különböző vérű tenyésztést, a prém tulajdonságait, ér
tékmérő tényezőit és az eddig előállott mutációs és kombinációs 
típusokat. Röviden benne van fejtegetéseiben minden, ami intel l i
gens tenyésztőnek a keresztezés és a tisztavonalú tenyésztés körül 
kívánatos, hogy tudjon. 

A fontosabb fajok leírása módot nyújt ahhoz, hogy azok érté
két a tenyésztő megismerhesse és a fajjellegeket ellenőrizhesse. 

Nagyon helyes, hogy Éhik ismételten kiemeli, hogy a prém-
farm nem vezethet gyors és könnyű meggazdagodáshoz, de viszont 
a rá fordított munka és költség helyes eljárás mellett nemcsak 
megtérül, de marad haszon is, amint kétségtelen, hogy a prémes 
állatok céltudatos tenyésztése, sok apró, egy-egy fajtára berende
zett prémfarm létesítése hazánk közgazdaságában számottevő 
tényezőt jelentene. Roth. 

Mitteilungen aus dem Instituit für auslándische und Koló
niáié Forstwirtschaft an der Forstlichen Hochschule Tharandt. Her-
ausgegeben van Prof. Dr. Ing. F. Heske und Prof. Dr. Ing. R. Hu-
gershoff. 

Fenti című kiadványokból eddig az 1. és 2. füzet jelent meg. 



1. füzet. „Légi felvételek az erdőrendezés szolgálatában, javas
latokkal azok továbbfejlesztésére, különösen az ismeretlen orszá
gokban", írta Dr. Jakobs M. R. — B. Sc. oki. erdőmérnök (Oxon), 
Cauberra (Australien). A z Intézet kiadása, 1932.*) 70 oldal. 

Tanulmánya I. fejezetében szerző áttekintést ad a légi felvételek 
fejlődéséről és azoknak az erdészet körében tett kísérleteiről. A II . fe
jezetben a légi felvételekkel élért eddigi eredmények tárgyaltatnak, 
minők: a topográfiai erdészeti légi mérések; a fafajoknak, növény
szöveteknek és talajoknak megkülönböztetése stb. A III. fejezetben 
javaslatokat ad szerző az erdészeti légi felvételek kivitelére és azok 
fejlesztésére, s befejezésül a IV . fejezetben egy munkapéldát is ismer
tet. A tanulmányt kiegészíti a légi felvételeket tárgyaló angol és német 
irodalom közlése. 

2. füzet. „Őserdőproblémák Észak-Anatóliában". I r ta: Dr. Ba-
seler G. mérnökdoktor, Tharandt; a törökországi „Zingal Rt." ayanciki 
erdőrendezőségnek volt vezetője. Tharandt, 1932. Az Intézet kiadása. 

A 104 oldalra terjedő tanulmányában szerző bevezetésül az ős
erdőkre vonatkozó német irodalmat sorolja fel, majd ezután a török
országi őserdőket ismertető francia, német, latin és török nyelvű külön 
irodalmat közli. 

A három fejezetre osztott tanulmány I. „Őserdő az erdészeti iro
dalomban" című fejezetében szerző az azzal foglalkozó tudósok meg
állapításait közli az őserdőkről. 

A II. fejezet „Észak-Anatolia öserdövidéké"-nek leírását foglalja 
magában. Itt kellő méltatásban részesülnek az őserdő fekvése, klímája 
(napsütés, csapadék, viszonylagos légnedvesség), az őserdő talaja és 
növényzete stb. Ezekben az őserdőkben szerző három erdőövet külön
böztet meg és pedig: a Jegenyefenyő-övet, a Jegenyefenyő—Erdei 
fenyő-övet és végül az Erdei fenyő-övet. 

A III. fejezetben a kísérletek alá vett területek őserdeinek problé
mái, nevezetesen az őserdők belső összetétele, áz őserdők vízszintes és 
függőleges irányú kiképzése, az őserdők fatömegtermelése stb. tár
gyaltatnak. 

A tanulmányt 13 kép, 2 táblázat és 1, a szerző által felvett őserdő
részlet térképének rajza egészíti ki . 

Dr. Tomasovszky Imre. 
Professor Dr . L . Heck: Tiere, wie sie wi rk l i ch sind. M i t 75 

.meist ganzseitigen photographischen Tierbildern. Gross Oktáv 
Formát. Ver lag von Paul Parey Ber l in SW. 11. Hedemannstrasse 
28—29. Preis gebunden Rm. 4.80. 

Bár ennek a műnek legfőbb értékét a csodásan szép és b i z o r 

*) A tharandti Erdészeti Főiskolához benyújtott és a Főiskola által 
elfogadott doktori értekezés. 



nyara rengeteg fáradság és türelem árán elkészített fényképfel
vételek kölcsönzik, mégis az elevenen és élvezetesen megírt szö
vegről is meg kel l emlékeznünk, ímely olyan férfiú tollából ered, 
k i sok éven keresztül volt a ber l ini állatkert igazgatója s mint 
ilyennek bőséges alkalma volt az állatok megfigyelésére és igazi 
lényüknek gondos és szakszerű tanulmányozására. 

így aztán valóban tiszta képet kapunk az állati életnek a 
felületes szemlélő előtt sokszor megmagyarázhatatlan megnyilvá
nulásairól. 

Az állat életének tanulmányozásánál és leírásánál mellőzi a 
most sok szerzőnél tapasztalható emberi megszemélyesítését, 
hanem inkább azokat az okokat tárja elénk, miért olyan valamely 
állat, mint amilyen; megmagyarázza az állat életmódját és kife j t i 
azt, hogy miért és mi által különbözik valamely egyed is a tár
saitól. 

Ez a könyv egy melegszívű férfiúnak az állat iránt érzett 
mélységes szeretetéből fakadt és annak olvasása szükségképpen 
felkelti és erősíti bennünk is az állathoz való vonzódásunkat, 
érdeklődésünket és szeretetünket. 

A z újabbi időben számtalan könyv jelent meg a könyvpiacon 
állati fényképekkel, melyek a néhány évtizeddel ezelőtt napvilá
got látott képekhez képest csodás fejlődést mutatnak, dr. Heck 
professzornak ebben a művében közölt állati képek azonban min
den eddig a szemünk elé került fényképet messze felülmúlnak. 

F . M. 

A z „Erdészeti Kísérletek" 1934. évi 1—2. száma. A M . K i r . 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem erdőmérnöki 
osztályának és a M . K i r . Erdészeti Kutató Intézet tudományos folyó
irata, az „Erdészeti Kísérletek"-nek 1934. évi 1—2. száma ez év január 
havában megjelent. 

Az „Erdészeti Kísérletek" fent megjelölt két számának tartalma 
a következő: 

Pallay Nándor: Négy fontosabb fafajunk néhány főbb műszaki 
tulajdonságának változása a víztartalom szerint a szöveti szerkezet 
figyelembevételével. 

Dr. bérei Soó Rezső: Magyarország erdőtípusai. 
Modrovich Ferenc: A z erdészeti felsőoktatás százhuszonöt éves. 
Könyvismertetés. Intézeti ügyek. Személyi hírek. 
A szakszempontból nagyon értékes vizsgálatokra és tanulmá

nyokra ez úton is felhívjuk érdeklődő tagjaink szíves figyelmét s egy
ben közöljük, hogy az „Erdészeti Kísérletek" Sopron, M . K i r . Erdészeti 
Kutató Intézet címen megrendelhető. A füzet bolti ára 6 pengő. 




