
I R O D A L O M 

„Zeitschrift für Weltforstwirtschaft" . Review of World's 
Forestry. Revue Economique Forestiére Universelle. Herausgegeben 
von Prof. Dr. Ing. F. Heske, Tharandt, Fortstliche Hochschule. Ver-
treter für die Vereinigten Saaten: Ward Shepard, M . F . , Indian-
affairs, Washington, U . S. A . Band II., Heft 4/6. Januar/Márz 
1935. Verlag J . Neumann—Neudamm und Ber l in . 

A 193—384. oldalszámozásra terjedő, vaskos füzet tartalmát 4 
nagyobb közlemény, továbbá a „Nemzetközi erdőgazdasági tudósítás" 
és a „Nemzetközi Irodalmi Szemle" rovataiban közöltek képezik. E 
füzetet érdekesebbnél-érdekesebb képek, néhány táblázat és kézi rajzú 
vázlat, díszítik. 

A nagyobb közlemények sorát Dr. Erwin Buchholz-nak (Ebers
walde) ;3 térképvázlattal és 9 légifelvételű képpel ellátott, ,,A Szovjet
unió erdőterületei és fakészlete" című, 55 nyomtatott oldalra terjedő 
tanulmánya vezeti be. A tanulmányból megtudjuk, hogy az 1927. év 
október hó 1-i állapot szerint a Szovjetuniónak Európában 12:6, 
Ázsiában 448, összesen 574 millió hektár erdeje volt. A Szovjetunió 
európai erdei — Európa 313 millió hektárt tevő erdeinek körülbelül 
43%-át teszik k i . 

A Szovjetunió európai erdei 8 nagyerdő-vidéken terülnek el, ne
vezetesen: I. a jegestengermelléki, II. az uralhegységi, III. a keleti, 
I V . a közép, V . a nyugati, V I . a feketeföldi, V I I . a déli s V I I I . a kau
kázusi erdővidéken. A z ázsiai erdők pedig: I X . Turkesztánban, X , 
Nyugat-Szibériában, X I . Kelet-Szibériában, X I I . Észak-Szibériában és 
végül X I I I . Keleten vannak. 

A 362 millió hektár nagyságú és már elég pontosan ismert erdők
ből a tűlevelűek 291 millió ha-t (és pedig: az erdei fenyő 94 millió, a 
lucfenyő, jegenyefenyő 95 millió, vörösfenyő 75 millió, a havasi fenyő 
25 millió és a boróka 2 millió) foglalnak el, míg a lomblevelűek ösz-
szesen 71.1 millió ha területen (nyír 42 millió, nyár 12 millió, a Sak-
saul [cserjeféle Turkesztánban] 7.5 millió, a tölgy 4.7 millió, a bükk 
1.8 millió, a hárs 1.2 millió, az éger 0.6 millió, a nyár 0.6millió, a 



juhar és kőris 0.2 millió, a gyertyán 0.2 millió, a mogyoró, Pis tacia 
és mandula 0.3 millió) fordulnak elő. 

A Szovjetunió erdeinek legnagyobb ellenségé a tűz. Hivatalos 
orosz adatok szerint évente átlagosan 600—800 ezer hektáron pusztul el 
az erdő a tüzek által; az így keletkező kár 5—7 millió m 3 fát tesz k i . 

A füzetben ezután A. M. Comsié-nak (Montreal, Canada) „Az 
amerikai Egyesült Államok (USA) vadászati gazdálkodásának fejlő
désé" című, 10 képpel bíró érdekes közleménye következik. 

Szerző érdekesen .írja le az Amer ika i Egyesűit Államok vadá
szati viszonyának kifejlődését és mai állapotát. A z egyes államok tör
vényeivel sikerül a nagymértékű vadpusztításnak elejét venni. 

Harmadik nagyobb közlemény Dr. báró Vietinghoff-Riesch erdő
mesternek, a szászországi honvédőegyesület neschwitzi madárvédő
állomás vezetőjének „Németország erdészeti természetvédelmének 
újabb törekvései, különös tekintettel a madárvédelemre" című, az 
oberlausitzi síkföldön felvett 15, igen tanulságos képpel díszített ta
nulmánya. A tanulmány szerzője tárgyával kapcsolatos történeti fej
lődés leírása után az erdészeti természetvédelem kérdését tárgyalja, 
különösen az erdészeti madárvédelemnek kérdésével foglalkozik; tanul
mányában végül megemlékezik a természetvédelmi rezervaciókról is. 

A nagyobb közlemények utolsója Ing. Hans Schwarz, Wien „Az 
Alpok keleti határán lévő bükkerdővidék klímái ismertető jelei" 
című dolgozat. 

A „Nemzetközi erdőgazdasági tudósítás" rovatában (a Tharandti 
Erdészeti Főiskola „Külföldi és Gyarmatügyi Erdőgazdasági Intézeté"-
nek közleményei) a következő közlemények vannak: „Az erdészet egyes 
államok napisajtóinak megvilágításában" (Tudósítás: 1935 jan. 1— 
jan. 31; 1935 március. Dr . Ing. W . Junghaus, München); továbbá: 
„Az erdészeti kutató intézetek nemzetközi szövetsége" 1936. évi ma
gyarországi kongresszusának tudnivalói", térképvázlattal, Roth. 
Ugyanez a közlemény angol és francia nyelven is. Továbbá a „Nemzet
közi erdőmívelő és szénanyagkutató kongresszus a brüsszeli világ
kiállítás keretében"; tudnivalók és program a kongresszusról német, 
francia és angol nyelven. 

EURÓPA. Oroszország. Tudósítás 1934 november hóról. I. Erdőgaz
daság. II . Fagazdálkodás. Rövid tudósí
tások a legújabb orosz szabadalmakról. 

Tudósítás 1934 december hóról. I. Erdőgaz
daság. II . Fagazdálkodás. Rövid tudósí
tások a legújabb orosz szabadalmakról. 

Tudósítás 1935 január hóról. I. Erdőgaz
daság. II . Fagazdálkodás. Rövid tudósí
tások a legújabb orosz szabadalmakról. 

Dipl. Ing. W. Jemtzeff. 



Hollandia. A fa-N és erdőgazdaság Németalföldön. 
Dr. W. Junghans, München. 

A z utrechti birtok. Ref. Mayer. 
Finnország. Közlemények az erdészeti kutatóintézetből. 

Dr. Francke. 
A finn erdőigazgatóság 1932. évi tevékenységi jelentése. 

Waltmann. 
Schweiz. A fapiac helyzete Schweizban. 
Olaszország. Itália erdészete. Dr. Junghans: 
Franciaország. A francia erdészeti kutatóintézményről. 

Ref. Waltmann. 
Erdőgazdaság és az erdészeti tudományok. Dr. S. Duschek. 

ÁZSIA. Németalföldi India. A Tectona grandié tenyésztésének 
kérdéséhez. Ref. Mayer. 

A F R I K A . Délafrika. A délafrikai Unió erdőgazdasága 1 térkép
pel. Dr. W. Junghans. 
A nyugatafrikai nemesfakereskedelem. Waltmaiin. 

A M E R I K A . A brit t birtokokhoz tartozó Trinidad és Tobogo erdő
gazdaságának évi jelentése. Dr. Ing. W. Junghans. 

AUSZTRÁLIA. Ausztráliai erdősítési tervek. „D. Holzanzeiget." 
1934. 
A „Nemzetközi Irodalmi Szemle" rovatában néhány újabban 

megjelent könyvet és folyóiratot ismertet Waltmann. 
Dr. Tomasovszky Imre. 

Die Kieferneule (Panol is flammea Schif f ) von Professor Dr. 
K . Escherich. Schadlingstafeln der Deutschen Gesellschaft für ange-
wandte Entomologie, Serié V I . , N r . 3., herausgegeben von Pául 
Parey, Verlag, Berl in, S. W. Hedemann-Strasse 28—29. Preis Rm. 5.40. 

A bagolylepkének, melyet régebben fenyves gurdacsnak neveztek, 
német neve: Kieferneule, Forleule, tudományos neve pedig: Panolis 
griseovariegata Goeze, P . piniperda Panz., Trachea piniperda Esp., 
Noctua piniperda Pz., Phalena noctua piniperda, most: Panolis 
flammea Schiff. 

Németország nagykiterjedésű erdei fenyveseiben tetemes, sőt 
végzetes károkat szokott okozni ez a hernyó, érthető tehát, hogy a né
met erdészek mindent elkövetnek a károsítás csökkentésére. Írásban, 
képen és szóval széleskörű felvilágosító és útbaigazító munkát végez
nek, a tudomány és technika minden eszközét felhasználják a károsító 
irtására. 

Ez t a célt szolgálja az az érdekes szemléltető tábla is, mely a 
fenti címet viseli s mely igen szép, színes, nagyított képekben mutatja 
be a károsítót minden alakjában, továbbá a károsítást és az ellensé
geket a rovarvilágból. A 68 X100 cm nagyságú falitáblát minden 
részletre kiterjedő, kis monográfia egészíti k i , mely a rovar tüzete3 
leírását és életmódját ismerteti. 



A hernyódúlás foiytán kopaszra rágott erdei fenyőállományokban 
rendszerint másodlagos bajként fel szokott lépni a Pissodes, Magdalis, 
Acanthocinus. 

A baj megelőzésére a lehetőséghez képest elegyes állományokat 
kell nevelni, a hernyó károsítóit, a vaddisznót, borzot, sündisznót, 
madarakat pedig kímélni kell . 

A hernyó legfontosabb ellenségei közé tartoznak az Ichneumonok 
és Tachinák. Ujabban nagy jelentőséget tulajdonítanak az erdei han
gyáknak. Megfigyelték, hogy a hangyabolyok körül álló fák meg vol
tak kímélve a rágástól. 

Amerikában és Németországban kísérleteket végeztek a hernyók
nak repülőgépről Calciumarsenat-tal való beporzásával. 

F . M . 

D r . E . Werdermann: Bras i l i en und seine Saulenkakteen. M i t 
89 Textabbildungen, 4 farbigen Tafeln und 1 Karte. Ver lag von l . 
Neumann, Neudamm. 1933. Preis M . 6.50. 

A berlini növénytani múzeum tudós őre, k i sokat és szeretettel 
foglalkozott a kaktuszokkal, a mai kor ezen legkedvesebb tüskés nö
vényével, mely alig hiányzik a virágot kedvelő ház virágállványáról, 
hódolva ennek a divatnak, illetve a kutató tudós ellenállhatatlan vá
gyának kényszere alatt arra a nem kicsiny áldozatra vállalkozott, 
hogy rengeteg fáradságot nem kímélve és hihetetlen nélkülözésektől 
vissza nem riadva, személyesen keresi fel a kaktuszok igazi hazáját, 
hogy ezeket a különleges növényeket eredeti termőhelyükön tanulmá
nyozza és megfelelő anyagot gyűjtsön. 

A könyv nemcsak a botanikusnak és természetkedvelőnek nyújt 
sok érdekes tanulságot, hanem élénken megrajzolja Dél-Amerika köz
gazdasági és szociális kepét is, mely sokak előtt fölötte rózsásnak 5. 
így ott leendő megtelepedésre kívánatosnak látszik. 

A valóságban ott sem fenékig tejfel az élet és csak azt a beván
dorlót látják szívesen, aki nem munkaalkalmat keres, ami nincs, ha
nem minél több pénzt hoz magával. 

A szerzőnek öt hónapig tartott kutató és gyűjtő utazásának igen 
vonzó és élvezetes leírása után Brazília kaktuszfajaínak földrajzi el
terjedését és a talajhoz és klímához való viszonyát közli. Majd útmu
tatást ad a kaktuszok gyűjtésére, csomagolására és szállítására vo
natkozólag. Végül részletesen ismerteti a Braziliában honos másfél
száznál több kaktuszféleséget. 

F . M . 

Ochrona Przyrody. (Természetvédelem.) Krakow, 1934. 235. 1. 
A lengyel természetvédelmi tanács évkönyvének 14 évfolyama 

a természetvédelem sok és fontos kérdését tárgyalja kisebb-nagyobb 
tanulmányban. Ezek közül külön kiemelem az alábbiakat: Jan 
Pawlikowski a lengyel természetvédelmi törvény keletkezését ismer-



teti igen alaposan és részletesen. Adam Wodziczko foglalkozik úgy 
az elemi, m i n t a középiskolának a természetvédelemben elfoglalt sze
repével. Követésre méltó az a cél, hogy már az iskolás gyermeket reá 
neveljék a természet szeretetére, megbecsülésére és megvédésére. 
A tanulmányt tanulságos képek díszítik. Kaz imi r Wodziczki foly
tatja a tavalyi évkönyvben megjelent tanulmányát a gólyák lengyel
országi elterjedéséről. W l . Szafer a lar ix polonica Rac. védelméről 
ír. A . Srodón megállapítja és leltárba veszi a Lengyelországba levő 
3 méternél nagyobb átmérőjű öreg tölgyeket. Összesen 677 öreg 
tölgyet vesz jegyzékbe, amelyek túlnyomórészben parkokban, temp
lomok körül vagy utak mentén vannak. Erdőben csak 83 példány 
található. A nemzetközi természetvédelem eredményeiről és mozgal
mairól, a külföldi államok és Lengyelország természetvédelmi rend
szabályairól ad összefoglalást. Végül apró hírek zárják be az év
könyvet. Kiállítása, papírja, nyomása, képei méltók tartalmához. 
Lengyelország rövid idő alatt sokat tett a természetvédelem terén, 
büszke lehet erre az évkönyvre, amelynek tudós szerkesztője: Wla-
diszlaw Szafer, a lengyel természetvédelmi tanács igazgatója, arány
lag igen kis idő alatt páratlan értékes kiadványokkal gazdagította 
a lengyel természetvédelem irodalmát. A z egyes cikkekhez csatolt 
angol, francia, német összefoglalások a lengyelül nem tudónak is 
adnak fogalmat gazdag tartalmukról. Br. W. I. 

Wlad i sz l aw Szafer. P a r k i Narodowe w Polsce. Krakow. 
A szerző ebben a kis 30 oldalas füzetben lengyel és angol nyel

ven ismerteti a már létesített lengyel nemzeti parkokat. Ismerteti a 
Tátra, a Pieniny, Bialowiecza, Czarohora nemzeti parkokat és né
hány kisebb természetvédő területet. A füzetet szebbnél-szebb és 
az egyes parkok jellegzetes részleteit ábrázoló képek díszítik. Min
den egyes leíráshoz jó bibliográfia. A természetvédelem minden ba
rátjának ajánlom ezt a pompás füzetet. Br. W. I. 




