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Juli—
September, 1935. Verlag J . Neumann—Neudamm und Berlin.
A z 577—768 olldalszámozású, 12 nyomtatott ívre terjedő, sok
képpel díszített füzetben három nagyobb közlemény, továbbá a „Nem
zetiközi erdőgazdasági tudósítás" közleményei és végül a „Nemzetközi
Irodalmi Szemle" rovatában közöltek foglaltatnak.
A z első nagyobb közleményben Dr. A. Ebner, a
bajorországi
erdészeti kutató intézet (München) asszisztense folytatja „Az ame
rikai faternteUs kritikai megvilágításban, jövője és alakulása a jelen
kor kérdései szempontjából" című nagy tanulmányát. Tanulmiányánafc e részéiben szerző az amerikai fadöntésnek különféle módjait
írja de és 134, részben általa felvett képben mutatja be azok techni
kai kivitelét. A képek egy részéből a motoros fűrészekkel, majd a
különféle közelítési, vontatási és szállítási módokkal ismerkedünk
meg. A képekből továbbá látjuk, hogy az ily erdőgazdasági mun
káknál Amerikában hovatovább a lánctalpas (hernyószalagos) trakto
roknak) jut igen nagy szerep. Biagger-igépeket, 'drótkötélpályákat,
erdei vasutakat, traktorvontatású szánkókat, folyami gőzhajövontatású szállítási módokat, csúsztatókat látunk a következő képeken.
Tanulmányát szerző az általa felhasznált 165 irodalmi forrás felso
rolásával zárja be.
A második nagyobb, Dr. Fritz Stumpf, Karlsruha i Bd. „Erdő
tűzbiztosítás a Német Birodalomban"
című közleményből a német
országi erdőbiztosítás jelenlegi állását ismerjük meg.
Harmadik nagyobb közlemény Ing. Ham
Schwarz, Wien, „A
Hickory-fajták
németországi műveilésének klímái lehetőségei" című
tanulmány.
A „Nemzetközi Erdőgazdasági Tudósítás" rovatában (a Tha-

radti Erdészeti Főiskola „Külföldi és Gyarmatügyi' Erdőgazdasági
Intézet"-ének Közleményei) a következő közlemények vannak: „ A z
erdészet egyes államok napisajtóinak megvilágításában". (Tudósí
tás: 1935. május és június. D r . Inig. W . Junghans, München). A
papírgyártáshoz kókuszanyagról. A parafáról. (Waltmann.)
Európa. Németország, Angolország, Franciaország, Olaszország :
A „Comité International du Bois, W i e n " tudósításai.
Norvégia: Közlemények az erdészeti kutatásból. ( D r .
Francke.)
Románia: Kisebb közlemények. (Dr. S. Duschek.)
Oroszország: Tudósítás 1935 június hóról. I. Erdőgaz
daság. — II. Fagazdálkodás. (Ing. W . Gemtzoff.)
Svédország: A z erdészettudomány és az erdőgazdaság
Svédországban az 1933. és 1934. évben. (Dr. Ing. W .
Junghans, München.)
Schweicz és Csehszlovákia: A „Comité International du
Bois, W i e n " tudósításai.
Ázsia. Ázsia erdőbirtokai: Ozeánia erdőgazdasága.
Holland India: A „Comité International du Bois, W i e n "
tudósítása.
Palesztina:
Palesztina újraerdősítési problémája. (Dr. S.
Duschek.)
India: A debra-duni erdészeti főiskola újbóli megnyitása.
(Dr. Heske.)
Egyesült Államok, Kanada: A „Comité International du
Bois, W i e n " tudósításai.
Ibero—Ameriká-nak fatermelése.
Tunidad és Tobago: Fafajták. (Dr. Francke.)
Délamerika: Kisebb közlemények. ( D r . S. Duschek.)
Ausztrália. Tűlevelűek telepítése Ausztráliában . ( D r . Heske.)
A „Comité Internationale du Bois, W i e n " tudósítása.
A „Nemzetközi Irodalmi Szemle" rovatában Krutzsch—Weck:
„Barenthoren 1934." és „Bárenthoren 1924." munkái vannak ismer
tetve.
Dr. Tomasovszky Imre.
„Aquila". Madártani folyóirat. Kiadja a M . k i r . Madártani In
tézet. X X X V I I I — X L I . 1931—1934. évi négyes kötet, 493 oldal, 2
táblával (12 fénykép) és 17 szövegábrával. Szerkeszti dr. Csörgey
Titusz. Megjelenik 600 példányban; ára belföldön 15 pengő.
Ez a hatalmas, tudományos értekezésekkel, tanulmányokkal és
rendkívül érdekes és tanulságos kisebb közleményekkel telt kötet
méltó folytatása az eddigi évfolyamoknak.

Bevezető cikkében igen érdekesen tárgyalj a dr. Csörgey Titusz
a gyakorlati madárvédelmi kérdést, különös figyelemmel a házi macs
kára és a tolakodó verebekre, továbbá a gyümölcsfáknak mérgező
anyagokkal való permetezésének a rovarevő madarak védelmével való
összeegyeztetésével.
Szemléltető rajzokkal bemutatja mindazokat az újításokat, kísér
leteket, miként lehetne a tolakodó verébsereg ellen hathatósabban vé
dekezni és félelmetesen elszaporodott tömegüket apasztani.
Ugyancsak dr. Csörgey a gabona-poloskák madárellenségeiről írt
tanulmányában — gyomortartalmak vizsgálata alapján — rámutat
arra, hogy nevezett gabonakártevőket számos rovarévő madarunk —
közülük különösen a fácán, fogoly, danka sirály és a vetési varjú —
mily hathatósan pusztítja.
Rendkívül érdekes Schenk Jakab beszámolója az 1931—1932. évi
madárjelölésekről, amelyből megtudjuk, hogy az 1931. évben — re
kordszámban — 8500-nál több madár gyűrűztetett meg.
Különösen érdekfeszítők a hozzáfűzött táblázatos kimutatások a
gyűrűsök nagy táborának névsoráról, a meggyűrűzött fajok jegyzé
kével és a kézrekerültek számával, az évenként — 1908-tól 1932-ig
— megjelöltek számáról, végül a gólyaszaporodás statisztikájáról.
A táblázatokat most is Warga Kálmán főadjunktus állította öszsze, a megszokott gondossággal és alapossággal.

Ugyancsak Schenk Jakab számol be a pásztormadár 1932. és
1933. évi fészkelési inváziójáról, amely szerint 1932-ben — 4 helyen
— kb. csak 300 pár fészkelt, míg 1933-ban mar mintegy 1000 pár
fészkelt Karcagon, az ottani téglagyár telepén, leginkább a téglara
kások réseiben, üregeiben, törmelékhalmazokban, az égetőkemence
és szárító pajták ereszaljaiban.
Miután a madarakat ittartózkodásuk egész időtartamán a leg
nagyobb alapossággal figyelték meg, ezzel jelentékenyen bővítették
a pásztormadár oekologiájára stb. vonatkozó ismereteinket, de szerző
szerint „maradt azonban még annyi felderítésre váró részletkérdés,
hogy a legnagyobb érdeklődéssel várhatjuk az újabb inváziót".
Megemlíti még szerző, hogy 1934 tavaszán nagyarányúnak Ígér
kező beözönlés indult meg, amely azonban nem fejeződött be fészke
léssel és rohamos lefolyású volt.

A továbbiakban ugyancsak Schenk Jakab beszámol a gége- és
Buturlin-ludnák hazánkban való újabb előfordulásairól. A rendszer
tani kérdésekkel kapcsolatosak még dr. Nagy Jenő tanulmánya:

„Vetési ludak újabb rendszertani beosztásáról"; továbbá Grote Hermann, Buturlin Sergius és Kamner Alfréd idevonatkozó cikkei.
Jól eső, de egyben fájó érzéssel töltenek el Warga Kálmán-nak
a nagy- és kiskócsag-nak a Kisbalatonon való) előfordulásáról és
fészkeléséről írott — pompás fényképfelvételekkel illusztrált — cik-

kei azért, mert ezekből a legmesszebbmenő részletességgel megírt ta
nulmányokból megtudjuk, hogy mindkét ritka madárfaj még mindig
felkeresi a Kisbalaton hajdan híres fészkelő telepeit, de egyben szo
rongó érzéssel kell a r r a is gondolnunk, vájjon megmenthető-e a terv
bevett lecsapolástól, amivel örökre lakatlané válna ez az úgyszólván
már utolsó kócsagfészkelő telepünk is.
Féltő gondunkat némileg eloszlatja Schenk Jakab: „Kócsagvé
delem — Természetvédelem" címen közölt 1932—34. évi jelentése,
amelyben a többi között kifejti, hogy az 1934. évi természetvédelmi
törvény lehetőséget nyújt ugyan, „hogy azok a vidékek, ahol még
eredeti madárélet van, — így a Kisbalaton is —• mint madárvédelmi
terület, védelemre ajánltassék", de ennek megvalósulása még sok más
körülménytől függ.
Hogy a madártani intézetnek a negvalósulás terén követett és
követendő fáradozásait siker koronázza, ez — szemben egyes rossz
akaratú gáncsvetők és akarnokok törekvéseivel — minden igaz termé
szet- és madárbarátnak legfőbb óhaja.
Mint igen érdekes és rendkívül türelmet igénylő megfigyelés
eredményeként megemlítendő még Warga Kálmán: „Egy cinkepár
fiókaetetésének pozitív megfigyelése" címen leírt tanulmánya, amely
bői megtudjuk, hogy egy öreg cinkepár 16 órából álló egy napi ete
tési idő alatt 496-szor, vagyis 14 napos fiókanevelési idő alatt ke
reken 7000-szer visz eledelt fiókáinak és hogy ez az etetési tevékeny
ség kereken 15.000 rovar, báb, vagy hernyó pusztulásával egyenlő.
Bámulatos eredmény egyetlen egy cinkepárnak a káros rovarság
stb. pusztítása terén.
A többi között még rá kell mutatnom dr. Vasvári Miklós: „Avifaunánk néhány új és ritka alakjáról" cím alatt írott cikkére, vala
mint ugyancsak az ő tollát dicsérő: „A hamvas réti héja táplálkozá
sáról" című tanulmányára, amelyben 81 példány gyomortartalmának,
valamint 27 fészeknél gyűjtött köpetek tartalmának megvizsgálásáról
és elemzéséről számol be, amely vizsgálatokból megtudjuk, hogy a
„hamvas réti héja főleg pocokkal, apró madarakkal és gyíkokkal táp
lálkozik, és hogy rátermettségénél fogva egyaránt képes megkeresni
és felszedni a pacsirtafiókát és pacsirtatojást, a fűben és sásban
bujkáló apró madarat, a fogoly- és fácáncsibét, valamint a kis nyulat
és gyíkot is, amiből következik, hogy vadgazdasági szempontból ott
ahol különösebb gonddal tenyésztik az apró vadat, kárt tehet.
Másfelől azonban hézagpótló szerepet visz bizonyos mértékig apró
Emlősök fogásában . . . "
Folytathatnám még az Ismertetést, mert a felsoroltakon kívül
még számtalan, mindvégig érdekes tanulmány, értekezés, apróbb köz
lemény, megfigyelés foglaltatik a hatalmas kötetben, mindmegannyi

neves ornithologus, természetbúvár tollából, de a helyszűke nem en
gedi, hogy mindezekre kitérjek.
A kötethez — adományként — mellékelve van Warga Kálmán
tanulmánya: „A kisbalatoní kócsagtelep múltja és jövője" címen és
dr. Kleiner Endre: „A sárga billegető Magyarországon előforduló
fajtái" címen írott összefoglaló értekezése.
(V. P.)
W r i g h t George és Thompson B e n . F a u n a of the N a t i o n a l
Parks. Fauna Series 2. Washington. Government P r i n t i n g office.
1935. 142. lap.
E folyóirat 1935. évi 96. lapján ismertetett munka második
kötete az első kötetben kifejtett alapelveket dolgozza részleteseb
ben k i . A z első részben foglalkozik az embernek a madár- és állat
világra gyakorolt hatásával a nemzeti parkokban. Hosszasan tár
gyalja a madárvilágnak eredeti mivoltában leendő fennmaradását
a Yellowstone-parkban. Végül 2 fejezetben tárgyalja a vad vidé
kek feltárásának technikáját. Gyakorlati példákkal mutatja be,
hogy például az útépítésnél hogyan kell eljárni, hogy az állatvilá
got, így különösen a madarak fészkelési és költési területeit ne
bántsák. A második részben foglalkozik a nemzeti parkok jelenlegi
helyzetével és az állatvilág helyreállításának programmjával. Tár
gyalja a nagy emlősök jelenlegi állapotát a nemzeti parkokban,
minden egyes állatfajra részletesen kitérve. Sajnálattal állapítja
meg egyes ragadozók (puma, farkas, hiúz) állandó csökkenését és
az ebből származó károkat. Végtelen tanulságosak
a Grand
Canyon n. parkkal összefüggő Kaibab nemzeti erdőben (506.000)
kat. hold) tett megfigyelések és ennek alapján levont következ
tetések. Eredetileg ezen a n . erdőterületen a szarvas és a puma
honos állat volt. Évezredeken keresztül együtt éltek ezen a terüle
ten, anélkül, hogy a szarvas kipusztult volna. Talán éppen a raga
dozó puma tette a szarvast gyors és kecses mozgásúvá és nem tette
lassúvá, m i n t a szarvasmarhát. Állandó és eredményes vadászata
az állományt majdnem teljesen k i i r t o t t a úgy, hogy Ima már csak
egynéhány él még eldugott és nehezen megközelíthető részeken.
Ennek következményeként a szarvasállomány oly mértékben sza
porodott el, hogy ez a terület, amelyen még szarvasmarha- és juhlegeltetés is rontotta a helyzetet, a meglévő szarvasállomány élel
mét nem tudja adni. A szarvasok minden bokrot, fát és új növést
leesznek oly annyira, hogy ez az erdőgazdálkodást veszélyezteti.
Amíg a puma megvolt, a szarvas sem szaporodott túlságosan el.
Ismét élénk példája annak, hogy a biológiai egyensúlynak az
ember beavatkozásával beálló megváltoztatása milyen hatást hoz
létre. Néhány fénykép igazolja a megállapításait. Nagyon érdeke-

sek megállapításai a bölényt és w a p i t i t illetőleg. A Yellowstoneparkban 1900. évben kb. 40 bölény élt. 1902-ben 15.000 dollárt
adott a törvényhozás a bölény fenntartása érdekében, 3 bikát és
18 tehenet vettek és helyeztek el a parkban. Ebből a magbób fej
lődött k i a bölényállomány, amely 2279 darabra szaporodott. 297
állatot élve elszállítottak más területekre és állatkertekbe, 682
darabot levágtak, 48 darab nyomorékot elpusztítottak, a többi
elhullott. Jelenleg 1118 darab v a n a parkban. M i n t h o g y i l y körül
mények közt a bison fennmaradását biztosítottnak látják, az eddigi
rendszabályokat megváltoztatják és leszállítják
a létszámot
1000-re, mert a parkban levő legelők többet nem bírnak el. H a a
parkszolgálat által már évek óta sürgetett határkiigazítás bekövet
kezne, úgy a legelők is megnagyobbodnának és több bölényt tud
nának a parkban t a r t a n i . Alaposan foglalkozik a Yellowstonepark w a p i t i szarvas kérdésével, i t t is t. i . az a helyzet, hogy áz
állomány szaporodásával a rendelkezésre álló legelők nem elegen
dők, úgy hogy az állatokat télen mesterségesen kell takarmányozni,
aminek ismét hátrányai vannak. Egyes nagyobb parkok állatvilá
gának helyreállítását
részletesen írja le és erre vonatkozólag
javaslatokat is tesz. Rendkívül becsesek a kürtös hattyú fennmara
dása érdekében tett javaslatai. Három fejezetben tárgyalja az állat
világra vonatkozó igazgatási problémákat és pedig a túllegeltetésnek a tájra gyakorolt hatását, tudományos kutatás céljára szol
gáló reservatiókat és az u. n. ütköző területeket. Shelford V i k t o r
megállapítása nyomán a természeti szentélyek (nature sanctuaries)
osztályozását az allábbiak szerint j a v a s o l j a :
1. Primitív aera. A n. parkok és emlékek azon területrészei,
amelyekben sem utakat, sem állandó tartózkodási helyeket nem
szabad építeni, gyalogösvényt és a szükséges tűzvédelmi eszközö
ket szabad építeni és amelyekben
az állativilág helyreállítási
programmját keresztül lehet v i n n i . A nemzeti parkok teljes terü
letét, kivéve az utak és tartózkodási területeket, ilyen ősterületnek k e l l örök időkre fenntartani.
2. Kutatási terület (Research area) egyezik az előbbivel, azzal
a különbséggel, hogy ilyen területen t i l o s a halkultúra. Ezeket a
területeket is 3 csoportba osztja. És pedig 1, Primitív research
area. Olyan terület, amely Shelford meghatározása szerint elsőosztályú természeti szentély és amely örök időkre érintetlen és az
ősterület határain belül állandóan ugyanazon a helyen maradjon.
3. Specific research area, oly terület, amely valamely külön
állatfaj vagy állatfajok, Vagy valamely különleges probléma (ta
nulmányozására szolgál.
• t 4 . ' Biotic and floraí succession research area. Olyan területek,
amelyek az állat és növényvilág természetes utánpótlásának tanul-

mányozására
szolgálnak. Rajzban
is bemutatja elgondolását.
Lassen Volcanic n. parkban kísérletképpen már jelöltek k i 4 kuta
tási területet.
A nemzeti parkok állatvilágának megvédése végett javasolja
u. n. ütköző területek (buffer area) létesítését a n . park határai
körül néhány mérföld szélességben, amelyekben nem szabad be
telepíteni axoticumokat (nem ős honos állat), nem szabad fogni
csapdával prémes állatot, nem szabad i r t a n i a ragadozókat, nem
szabad legeltetni juhokat és amelyeken vadászható állatot csak a
n. parkszolgálat engedélyével lehet vadászni. Ezzel a parkok állat
világának fennmaradása érdekében jelentős eredményt lehet biz
tosítani. Mindent egybefoglalva, igen értékes munka, amely a
nagytudású szerzők igen alapos gyakorlati megfigyelésén alapul.
A természetvédelemmel különösen az állatvilág megőrzésének kér
désével foglalkozó sok olyant tanulhat, amelyet természetvédő té
rületek létesítése során gyakorlatilag is fel lehet használni. A
parkszolgálat igazgatója előszavában hangsúlyozza is ezt kiemelve,
hogy az eddigi irodalomban ezeket a kérdéseket nem tárgyalták,
így tehát munkájuk úttörő ezen a téren. A könyvet 61 a szöveget
pompásan kiegészítő fénykép díszíti. Kiállítása elsőrangú, ára 20
cent. A könyv előszava szerint még 3 kötet kerül kiadásra, ame
lyek főleg zoológiai részletkérdéseket fognak feldolgozni. B r . W . I.
Forstliche Rundschau der Zeitschrift für Weltforstwirtschaft.
Herausgeber: Prof. dr. i n g . F . Heske, Prof. dr. K . Abetz, Prof. dr.
A . Röhrl. V e r l a g von I. Neumann, 'Neudamm.
Ebből az időszaki folyóiratból most egyszerre két szám jelent
meg: a 7. kötet 2. és 3. füzete.
A 2. füzetet 1935 július, a 3. füzetet pedig október havában
zárták le.
Mindkét fűzet a világirodalom 1934. évi erdészeti termékeit is
merteti és nemcsak a könyvalakban megjelent erdészeti művekről
emlékezik meg, hanem az egyes erdészeti folyóiratokban közzétett
nevesebb értekezéseket is tárgyalja és azok tartalmát kivonatosan
közli.
Nemcsak a kutató tudós veszi nagy hasznát ennek az erdőgaz
dasági szemlének akkor, amikor a legújabbi erdészeti forrásmun
kákat keresi, hanem a gyakorlati szakember is, hisz a napi kérdé
sekről bő anyagot talál a különböző nemzetek nyelvén megírt erdé
szeti irodalmában.
A z anyag beosztásában változás nincsen. A németnyelvű rész
természetesen ismét a legnagyobb. E z t követi a többi nemzet iro
dalma.
A magyar erclészeti irodalom termékeiről Mayer Zoltán emlé
kezik meg..
F. M .

Naturschutz-Kalender 1936. Herausgegeben von der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege i n Preussen. Verlag von I.
Neumann, Neudamm. Preis 2.50 R. M .
Immár kilencedik évfolyamában jelent meg a német képes ter
mészetvédelmi naptár, mely gyönyörű képeivel és magyarázó, han
gulatos cikkeivel és költeményeivel nemcsak a szorosan vett ter
mészetvédelem eszméit hirdeti, hanem a szülőföld iránti szeretetet
is erősíti és a nemzeti érzést ápolja.
Németországban nemrég alkották meg a természetvédelmi tör
vényt, melynek végrehajtási utasítása most jelent meg s 5gy a
természet és a szülőföld, az otthon védelme és szeretete intézmé
nyesen kap ösztönzést.
Ebben a munkában j ó tanácsadó és segítő társ az új termé
szetvédelmi képes naptár. *
F. M .
Jagd-Abreisskalender 1936. Verlag von I, Neuman, Neu
damm. 22. Jahrgang. Preis 2.50 R. M .
E z a képes naptár a hírneves Neumann-cég kiadásában 22.
évfolyamát érte meg és vaskos kötetet alkot. Címlapját M . Kiefer
festőművész olajfestményének színes másolata díszíti, az egyes
lapok pedig 168 szebbnél-szebb képből állanak a vadászat minden
részéből. A finom papíroson pompásan érvényesülnek a különböző
fényképfelvételek és rajzoki, melyek tárgyát nemcsak a szorosan
vett vadászat, hanem a lövészet, halászat, fegyvertechnika stb.
köréből válogatta k i nagy gonddal a szerkesztő.
F. M .

