
I R O D A L O M 

„Zeitschrift fiir Weltforstwirtschaft". Review of World's-Fo-
restry. Revue Economique Forestiére Universelle. Herausgegeben 
von Dr. Ing. Franz Heske ord. Professor an der Forstlichen Hoeh-
schule Tharandt. Abteilung der Technischen Hochschule zu Dresden. 
Band I, Heft 7. April 193U. Verlag J. Neumann—Neudamm und 
Berlin. 

A 387—450. oldalszámozású füzetet Bernhard kiérd, professornak 
(Tharandt) „Az erdészeti törvénykezés problémái gazdaságilag fejlet
len országokban" című tanulmánya nyitja meg. Szerző a gazdasági
lag fejletlen országokban készülő erdészeti törvényeknél alapul szol
gáló legfontosabb szempontokat és azok előmunkálatait ismerteti rész
letesen. Dr. Kahl Ágost ny miniszteri tanácsos (1907-től 1919. fő-
erdőmester Colmárban és Metzben) „Az erdő- és fagazdaság és va
dászat Elszász-Lotharingiában 1871-től 1918-ig" című dolgozatában 
részletesen leírja az elszász-lotharingiai erdők 1871. év előtti és utáni 
gazdálkodását, majd rámutat a német erdőkezelésre, a fatermelési és 
faeladási viszonyokra, végül pedig az ottani magánerdőkre és a vadá
szatra vonatkozólag nyújt kellő tájékoztatást. Dr. Ing Friedr. W. 
Freise (Rio de Janeiro) „Megfigyelések a brazíliai tengerparti ős
erdőkben" című értekezése zárja be a nagyobb közlemények soroza
tát. Szerző Rio de Janeiro és Espirito iSanto nevű brazíliai államokban 
26 éven át szerzett tapasztalatait írja le. Megfigyelései kiterjedtek az 
általa' átkutatott őserdők geológiai, klimai, termőhelyi, állományok 
magassági, vastagsági és felújítási viszonyaira, majd az állományok 
fatömegének felvételére, azok korának meghatározására, az elemi 
csapásokra és végül az állati károsításokra. 

A „Nemzetközi erdőgazdasági tudósítás" rovatában (a tharandti 
erdészeti főiskola külföldi és gyarmatügyi erdőgazdasági intézeté
nek közleményei) „ A nemzeti szocialista erdő- és fagazdasági politika 
egy éve Németországban" (Dr. Kurt Mantel, Tharandt); „Kommu
nizmus és erdőgazdaság" (A. Frhr. v. Vietinghoff—Riesch, Neseh-
witz); „Grönsinka*), példa a modern erdei fenyőgazdaságra Közép-
Svédországban", 8 képpel a szerzőtől (Dr. Alfréd Francke) olvas
hatunk érdekes közleményeket. 

Végül a „Nemzetközi irodalmi szemle" rovatban Belgium, Fran
cia- és Olaszországban megjelent új erdészeti irodalmi termékek van
nak ismertetve. 

Dr. Tomasovszky Imre. 
*) Állami erdőgazdaság. 



Professor Dr. Heinrich Weber : Forstliche Rundschau. Be-
richte über die gesamte forstliche Literatur des In- und Aus-
landes. Band 6, Heft 3—4. 1933. Ausgegeben im Juli 1934. Verlag 
von I. Neumann, Neudamm. 

Ezzel a vaskos füzettel befejeződik ennek a sorozatos műnek 
a hatodik kötete. 

A 255 oldalra terjedő 3—4. füzet 163 oldalon a német erdé
szeti irodalmat, 13 oldalon pedig a magyar erdészeti irodalmat 
ismerteti, utóbbit Mayer Zoltán tanársegéd tollából. 

Ebben a füzetben még a következő országok erdészeti irodalma 
szerepel: Dánia, Nagybritannia és gyarmatai, Finnország, Fran
ciaország és gyarmatai, Belgium, Svájc, Hollandia és gyarmatai, 
Olaszország, Japán, Jugoszlávia, Északamerika, Lengyelország, 
Románia, Európai Oroszország, Svédország és Csehszlovákia. 

A legutóbbi irodalmi termékekből a következő tárgykörök sze
rint találunk adatokat és kivonatos ismertetéseket. 

Általános Erdészeti tudomány, talaj- és termőhelyismeret, 
meteorológia és klímatan, vegetációismeret, erdőmívelés, erdő
védelem, erdőhasználat, mechanikai technológia, chemiai'techno
lógia, erdészeti fakereskedelem, szállítóeszközök és berendezések, 
erdőrendezés, erdészeti jövedelemszámítás, erdőértékszámítás, 
erdőgazdasági politika, erdészeti igazgatás, erdészeti történet. 

Nemcsak a tollforgató erdőmérnöknek, hanem minden gyakor
lati erdőgazdának és erdőbirtokosnak nélkülözhetetlen ez az ismer
tető mű, mely az egész Földön évenkint napvilágot látott összes 
erdészeti irodalmi termékekről tájékoztatót és rövid ismertetést 
nyújt. . • F. M. 

K Ü L Ö N F É L É K 
Személyi hírek: 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Glóser Dezső m. kir. fő-
erdőmérnököt Budapestre áthelyezte és szolgálattételre a földmí
velésügyi minisztériumba osztotta be. 

A hazai őshonos diófa fölkutatása. Az Erdészeti Lapok olva
sói bizonyosan értesültek azokról a tapasztalatimról, melyeket 
diófánk őshonoaságára vonatkozólag újabban közöltem. 1 A hoz
zám érkezett megjegyzések tanúsítják, hogy a kérdés iránt az ér
deklődés tágabb körökben is fölébredt és így az a reményünk, hogy 
a diófa kérdése továbbra is szőnyegen marad és az érdeklődők 

1 Botan. Közi. 1933. 121—137. és 1934. 37—40. — Természettud. 
Közi. 1934. 137—146. 




