
I R O D A L O M 

Heske—Abetz—Röhrl: Forstl iche Rundsch.au der Zeitschrift 
für Weltforstwirtschaft . Band 7, Heft 1. Ausgegeben im April 
1935. Ve r l ag von I. Neumann, Neudamm. 

A most már hetedik évfolyamába lépett értékes mű szerkesztésé
ben változás állott be, amennyiben az eddigi szerkesztő prof. dr. H. 
Weber a mult évben hirtelen meghalt és a kiadó cég, I. Neumann 
Neudamm a szerkesztést prof. dr. ing. F . Heske tharandti, prof. 
dr. K . Abetz, mündeni és prof. dr. A . Röhrl tharandti főiskolai 
tanárra bízta. 

Magának a folyóiratnak, illetve erdészeti szemlének külső alak
jában, beosztásában és tartalmában lényeges változás nem történt. 
A német erdészeti irodalom termékeinek ismertetése ismét a füzet 
legnagyobb részét teszi: a 128 oldalból 84 oldal a legutóbb napvdágot 
látott német erdészeti munkák ismertetése, azután következik a francia, 
belgiumi és svájci, olasz, jugoszláv, lengyel, román, orosz, spanyol, 
csehszlovák és végül a magyar erdészeti irodalom, melyet Mayer Zol
tán tanársegéd ismertet. 

F . M. 

D r . W . Schoenichen: Urdeutschland. Deutschlands Natur-
schutzgebiete in Wort und B i l d . 5.—7. Lieferung. Ver lag I. Neu
mann, Neudamm. 

Németország természetvédelmi területeit leíró ez a pompás 
díszmű könnyebb beszerezhetés végett füzetekben jelenik meg. Leg
utóbb az 5., 6. és 7. füzet került a könyvpiacra. 

A sima fehér papírra nyomott számos kép, különösen az egész 
oldalas nagy fényképek igen emelik a munka becsét. 

A z ötödik füzet röviden megemlékezik az északamerikai híres 
nemzeti parkokról, majd leírja a spanyol, két francia, három svájci, 
két olasz, csehszlovák és lengyel, egy jugoszláv, osztrák és két román 
nemzeti parkot. 

Ebből tehát kitűnik az a sajnálatos tény, hogy míg a körülöt
tünk elterülő s illetve az összes európai országoknak már vannak 
nemzeí /parkjaik, kisebb-nagyobb természetvédelmi területeik, addig 
nekünk egy sincsen, de most, amikor természetvédelmi törvényünk 
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már van, joggal remélhető, hogy a szomszédos balkáni országokkal 
szemben is fennálló ez az ; elmaradottságunk hamarosan megszűnik 
és mi is k i fogunk jelölni egynéhány természetvédelmi területet. 

A z előttünk fekvő 6. és 7. füzet a német berchtesgadeni to
vábbá a Karwendel, Ammergauer Berge és az osztrák „Hohe Tauern" 
hegységben levő természetvédelmi terület részletes leírását tartal
mazza, 

F . M . 

H . Beck—Broichs i t te r : Der Jagdteckel. Seine planmassige 
Ausbi ldung zur Vielsei t igkei t . Ve r l ag von I. Neumann, Neudamm, 
Preis 1.20 R. M . 

A tacskóról, a csillogó, okos szemű, ügyes kis vadászbajtárs
ról szól ez a könyvecske, amely valóban hézagot pótló a vadászati 
szakirodalomban. 

A szerzőnek az a törekvése, hogy bemutassa a tacskót, mint 
„használati" ebet s ezért útmutatást ad a vadászoknak, főként a 
vadőröknek arra nézve, mi módon használhatják fel a maguk cél
jaira a tacskónak vele született jó tulajdonságait és hogyan feljeszt-' 
hetik azokat a lehető legnagyobb tökéletességre. Ennek kapcsán igyek
szik megcáfolni azt a balhiedelmet, hogy a tacskó rendszeres kikép
zésre és használatra nem volna alkalmas. 

F . M . 

Cramton Lou i s . E a r l y history of Yellowstone Na t iona l Park . 
Washington. Government pr in t ing office. 1932. 148. I. 

A belügyminiszter megbízásából a szerző tanulmány tárgyává 
tette az első nemzeti park keletkezésének történetét, különösen súlyt 
fektetve a parkot érintő törvényhozásra. Munkájának bevezetésé
ben megállapítja azokat az irányelveket, amelyek a törvényhozásban 
a nemzeti parkokat illetőleg érvényesülnek, összesen 12 pontban 
foglalja össze megállapításait. Ezeket az irányelveket a parkszol
gálat tovább fejlesztette és az 1932. évi jelentésben már 17 pontban, 
foglalja össze. Részletesen foglalkozik az eredeti források alapján 
a Yellowstone felfedezésének történetével, különösen érdekes G. C. 
Doan hadnagy 1870. évben tett utazásának igen részletes leírása. Le
írja a park létesítésének törvényhozási útját, majd időrendben feb 
sorolja mindazt a birodalmi törvényt, amely a parkra vonatkozik. 
Végül a park bibliográfiáját adja. A függelékbe^ ^zószerint hozza 
az alapvető törvényeket és az első kutatók jelentéseit és leírásait. 
Aki egy nagy világjelentőségű természeti emlék történetével akar 
megismerkedni annak figyelmébe ajánlom ezt a kis munkát animál 
is inkább, mert a nemzeti parkpolitika irányelveinek megállapítása 
más államban is hasznos útmutatást szolgáltat nemzeti parkok léte
sítésénél. A könyv ára 10 cent. 

B r . W . J . 




