IRODALOM
Az erdészeti statisztika nemzetközi évkönyve. 1933 35. (Annuaire international de statistique forestiére 1933/35.)
A Római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet kiadásában je
lent meg fenti cím alatt a 320 oldalra terjedő évkönyv, amely
mint első kötete egy régóta nélkülözött műnek, Európa erdő- és
fagazdasági statisztikáját hozza.
Az anyag két főrészre oszlik. A z első része az összefoglaló,
a második a részletes táblázatokat adja, mindkét részben külön
az erdőre és külön a faforgalomra vonatkozó csoportosítással.
Az általános rész erdészeti statisztikája egymást követő táb
lázatokban hozza: a) az erdők által elfoglalt összes területét és
annak az egyes országok területéhez viszonyított hányadát, vala
mint az egy lakosra eső erdőterületet, b) az erdőnek tulajdonjog
szerinti megoszlását, c) fafajok szerinti részletezését, d) fakész^
letét, e) évi aiövedékét, f) a műfa- és tüzifatermelés évi menynyiségét és g) a fatermésnek fenyő- és lombfaszerinti megoszlá
sát országonként összesítve.
A faforgalomról szóló statisztikai rész külön tárgyalja az
egyes országok behozatalát és kivitelét az 1930—1935. években:
a) választékok és b) országok szerint.
Az általános rész közel 200 oldalra terjed és benne minden
részletadat megtalálható.
Tudomásunk szerint ez az első összefoglaló kézikönyv, amely
valóban nemzetközi használatra készült és a római Intézet igazán
felbecsülhetetlen értékű munkát végzett azzal, hogy kiadását el
vállalta.
Mert hiszen a gyakorlatból igen jól tudjuk, hány esetben
merül fel a szüksége egy-egy adat ismeretének, menpyi utánjá
rásba kerül s milyen nehézségekbe ütközik azoknak beszerzése.
Eltekintve attól, hogy folyóiratok hasábjain itt-ott megjelent
hasonló tárgyú közlemények a különféle szempont szerint történő
csoportosítás következtében sokszor nem is alkalmasak az össze
hasonlításra.
Reméljük, hogy a megindított munka most már fennakadás
nélkül fogja szolgálni a további kiadványok révén az erdőgaz
daság egyetemes érdekeit.
M.

m
Dobler: Természetes elektromos hullámok (földsugarak) és
hatásuk az élő szervezetre. (Natürliche elektrische Wellen [Erdstrahlen] und ihrö Einwirkung auf den lebenden Organismus.)
Frankenverlag Sommer & Schorr, Feuchtwangen. Ára 1.20 RM.
A 40 oldalas füzet szerzőjének egyik előadását tartalmazza,
amelyben szélesebb rétegekkel igyekszik megismertetni a sokat
vitatott probléma fizikai és élettani vonatkozásait.
Alapul azt a tételt veszi, hogy minden anyag az atomoknak
pozitív és negatív elektronokból való felépítése folytá,n bizonyos,
eddig még fel nem derített elektromos sugárzás kiinduló pontja.
Egyes esetekben az ilyen természetes elektromos sugárzás
egyszerű módszerekkel is érzékelhetővé válik (turmalin kristály).
Viszont, hogy sokszor nem veszünk tudomást a létezéséről, az a
megfelelő mérőműszerek hiányával magyarázható.
Ezzel szemben azonban régóta ismert tény, hogy az emberi
organizmus néha bámulatos érzékenységgel reagál bizonyos be
hatásokra, amelyeknek mibenlétéről és eredetéről mindezideig
nem voltak kézzelfogható bizonyítékok.
Sőt hozzá kell tennünk, hogy a földsugarak tanának lelkes
táborával szemben, még mindig igen erős az ellentétes nézetet
vallóknak a serege. Dacára annak, hogy Dobler pl. fotográfiai
bizonyítékokat
szolgáltat az anyagból kiinduló sugárzásokhoz.
Szerinte bizonyos föld alatt mozgó víztömegek, ércek és anya
gok a belőlük kiinduló sugárzás folytán a föld felett ionizálják
a levegőt és az így fellépő elektromos feszültségkülönbség az,
amelyet az érzékeny emberi szervezet, esetleg a varázsvessző
segítségével, meg tud állapítani.
Ezek a sugárzások kisebb-nagyobb mértékű hatást fejtenek
ki minden élő szervezetre és azért szerző bioaktiv sugárzásoknak
nevezi őket.
Idézi az ókori orvostudományt, amely bizonyos betegségeket
fémlapoknak a beteg testrészre való helyezésével próbált gyó
gyítani és rámutat arra, hogy ennek a látszólag primitív terá
piának nem egy esetben a modern orvosok is hasznát veszik.
Megfordítva, minden élő szervezet elektromos sugárzások for
rása, amely megfelelő műszerek segítségével mérhető.
Az élettan, a gyógytudományok s ezeken felül a gazdaságos
ság szempontjából ott lép teljes súllyal előtérbe a kérdés, ami
kor azt vizsgáljuk, milyen mértéke a sugárzásnak hat előnyösen
vagy zavarólag az élő szervezetre.
Szerző idézi Ramshorn kísérleteit, amelyek azt igazolják,
hogy ha a növény valamely vegetatív szervében, pl. a hajtásban

200 millivoltnál nagyobb íeszültségkülönbsóget állítunk elő mes
terségesen, ez a behatás határozottan káros jellegűvé válik.
Ramshorn kísérleteit veszik Dobler és Müller
is kiinduló
pontul ahhoz a teóriához, hogy a föld alatt mozgó vízből kiin
duló sugárzás következtében ionizálódott földfeletti levegőréteg
ben olyan kisebb-nagyobb feszültségkülönbségek lépnek fel, ame
lyek a föld felületén tenyésző életre hasznos vagy káros befolyás
sal vannak.
Állításuknak igazolására felhozzák, hogy a sugárzás iránt
érzékeny fafajoknál (erdei fenyő) a gyakran tapasztalt „rejtélyes"
okok miatt kipusztuló egyedek helyén a varázsvessző mindig
sugárzóna jelenlétét mutatja ki, illetőleg a sugárzást kedvelő fa
fajoknál (tölgy) ilyen sugárzóna nem konstatálható.
De hivatkoznak állatkísérletekre is. Jenny, Oehler és Stauffer
teljesen azonos külső körülmények alatt tartott helyiségben
hosszú ládákat helyeztek el, úgy hogy azoknak egyik vége sugár
zóna fölé kerüljön és a ládákba egereket telepítettek. Ezek kivé
tel nélkül mindig a sugárzónától távoleső iládavéget választot
ták fészekrakó helyül. H a a ládát megfordították, úgy, hogy a
fészek a sugárzónába került, azonnal áthurcolkodtak a láda má
sik végébe.
Ehhez hasonló példát nagy számmal sorol fel szerző állítá
sainak igazolására, amelyek kétségtelenül jelentősen emelik köny
vének érdekességét.
S ha általában tartózkodó álláspontot is foglalunk el az általa
hirdetett tanokkal szemben, kétségtelennek látszik, hogy a teljes
tagadás legalább is éppen annyira helytelen lenne. Mert a tárgyi
bizonyítékot is meghozhatja a kísérletek számának a szaporítása
és a mérő-műszerek tökéletesítése.
M.
Szaknaptárak. A közismert J . Neumann, neudammi cég kiadá
sában megjelent naptárak közül néhányat az alábbiakban ismer
tetűnk:
1. A képes vadásznaptár „Jagd-Abreisskalender
1937" igazán
dísze a vadász íróasztalának. 169 lapon igen szép vadászképeket
tár elénk, melyek alatt (vagy a képek hátlapján) a magyarázó
szöveg és a naptári rész foglalnak helyet. Ára 2.50 márka.
2. A természetvédelmi naptár, „Naturschutz-Kalender
1937" az
előbbihez hasonló, de vékonyabb, amennyiben csak 60 lapból áll.
Ezeken a lapokon azonban kivételesen szép művészi képek látha
tók. Ára 2.50 márka.
3. „faschenbuch
für Jager". A különböző, törvényes rendelke
zések ismertetésén kívül ez a zsebkönyv tanulságos és szemléltető
képekkel díszített értekezést közöl a nyomismeretről, egy táblá
zatot a vadréce-fajok jellegeiről és igen szép képeket a ragadozó

madarakról. A további fejezetek a vadtakarniáuyról és vadlege-:
lökről, a lőtt vad kezelésének szabályairól, élő vad szállításáról
stb. szólnak. Ára 2.50 márka.
4. „J. Neumann* Taschenbuck
fiir Fischer und
Teichwirte".
A szokásos naptári rész és feljegyzésre szolgáló lapok, valamint
a halászati törvényes rendelkezések, szállítási szabályok után közli
a halász havi teendőit, a természet- és különösen állatvédelmet, a
halászati hatóságok, hivatalok, intézetek és egyesületek jegyzékét
ós számos táblázattal zárja le a zsebkönyvet. Ára 2.50 márka.
F. M.
KÜLFÖLDI L A P S Z E M L E
„ZBIIÍSOHE1 F T FÜR W B L T F O K S T W I R T S C H A F T . "
(Bánd I V . Heft 1. 1936.)

A kilencven oldalnyi füzet első nagyobb közleményének címe:
Kern Th.: „A németalföldi-Ujguinea
erdőgazdasága".
Szerző 19
képpel ellátott tanulmányában behatóan ismerteti az ottani erdő
gazdasági viszonyokat és a trópusi erdőgazdaságra váró felada
tokra mutat rá. A második nagyobb közleményt dr. Basler J. mér
nök: „Az őserdő haszonélvezeteinek
problémája" címen írta, ame
lyet Schwartz H. mérnök Wien: „A hickory-fajok, fája" című igen
érdekes tanulmánya követ. Szerző ebben a fontosabb hickoryfajokat ismerteti, s kiváló hasznosságukat hangsúlyozza.
Ezután a tharandti erdészeti főiskolán szervezett „Külföldi és
Gyarmalügyi Erdőgazdasági Intézet," 19 képpel ellátott 4. sz. ismer
tetésében folytatja a „Kamerun őserdeiben termő trópusi fák"nak a leírását.
A „Nemzetközi Erdőgazdasági Tudósítás" rovata Bajorország
és a Brit-Birodalom erdészeti viszonyairól számol be.
A „Nemzetközi
Fagazdasági Tudósítás" rovata pedig egyes
világrészekről hoz adatokat, s végül az orosz erdő- és fagazdaságra
vonatkozó legújabb irodalmat ismerteti.
Dr. Tomasovszky Imre.
Ö8TERRE1CHIS0HE

YTERTELJAHRESSCHR1FT
(19Ü6. 4. sz.)

FÜR

FORSTWESET*.

Mint az Oesterreichischer Tteichsforstverein hivatalos folyóirata
az 1936. évi utolsó számát teljes egészében az egyesület klagenfurti
közgyűlésén elhangzott előadások közlésének szenteli.
Ezek közül J. Hasslacher-ét (Die gegenwartige Lage der oster
reichischen Holzwirtschaft)
és dr. Aichinger-ct
(Die
Abgrenzung
der natürlichen Waldgesellschaften
und ihre Kartierung)
más al
kalomból kifolyólag lapunk előző számaiban már részletesen ismer
tettük. A hazai szakkörök számára azonban az alábbi tanulmá
nyok is tartalmaznak néhány érdekes adatot.

Glück: Adóterhek és szoeiális szolgáltatások Ausztria erdősült
vidékein. (Steuerlasten und Sozialabgaben beim Waldlande in
Oesterreich) 205—214. old.
A földadót Ausztriában ma is a kataszteri tiszta jövedelem
után számítják és pedig tartományonként különböző %-os kulcs
szerint. Ennek bázisát máig is a háború előtti megállapítások
szolgáltatják (a kemény hasáb tűzifa piaci ára szerint!) és ezért
természetesen az adókivetés i— a változott viszonyokra való te
kintettel — már alapjaiban sem lehet helytálló és igazságos.
A földadóhoz járulnak a tartományi, járási, községi és egyéb
adók, amelyeknek összessége szerint — ha a vágásra érett állo
mányoknál hektáronként 4 m növedéket számítunk — minden tö
mör köbméter fatermést Tirolban és Steierországba'n pl. 4.63 Schil
ling, Alsó-Ausztriában
6.50 S., Karintiában 11.16 S. és
Salzburgban
15.60 S. adó terhel.
A szociális szolgáltatások pedig ezenfelül a kataszteri
tiszta
jövedelemnek
200—2000-szeresét teszik!
Megérthetjük tehát a szerző keserű panaszát, hogy Ausztriá
ban maholnap csodaszámba megy az aktiv mérleggel dolgozó er
dőgazdaság, dacára annak, hogy a rettenetes terhek következté
ben már évek óta nemcsak a tényleges növedéknek megfelelő fatermést használják ki, hanem kénytelenek a tőkéhez is hozzányúlni.
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A mellékelt táblázatban közölt konkrét esetek részletes ada
taikkal minden szövegnél meggyőzőbben beszélnek.
Hufnagel: A z új erdész nemzedék elhelyezése és helyzete a
rendi államban. (Die Unterbringung des forstlichen Nachwuchses
und seine Stellung im Stándestaat.) 215—226. old.
Ausztria új rendi alkotmánya minden hivatás számára meg
felelő életlehetőséget kíván nyújtani
Hogy ennek dacára az erdészet keretein belül különösen meg
nehezült az elhelyezkedés problémája, annak oka nem a törvé
nyes intézkedések elégtelenségében, hanem elsősorban a kedve
zőtlen gazdasági viszonyokban keresendő.
A nagymértékben lecsökkent export-lehetőségek következté
ben a belföldi termelés olya,n súlyos válságba jutott, hogy a
gazdaság a legtöbb helyen csak teljesen extenzív kezelés mellett,
az adminisztrációs költségek nagymértékű apasztásával tart
ható fenn.
Miután igen sok erdőgondnokságot megszüntettek, erősen meg
szaporodott az állásnélküli erdőtisztek száma.
Ehhez járult, hogy a brucki középfokú szakiskola, amelyet
csak ezévben szüntettek be, állandóan nas>y konkurrenciát csinált
a bécsi főiskolának, mert végzettéit az előírt államvizsga letétele

után az erdőgazdaság önálló vezetésére alkalmas tiszteknek
ismerte el a törvény.
A mező- és erdőgazdasági minisztérium kimutatás szerint a
jelenleg betöltött mintegy 800 erdőtiszti állásból csak körülbelül
300 van erdőmórnökök kezén!
A nyugdíjazás és természetes elhalálozás figyelembevételével
az állásnélküli erdőtisztek 4—5 évig adnának elegendő pótlást a
megüresedő állásokra, Pedig néhány tucat erdőmérnök addig is
kikerül a főiskoláról.
A helyzet tehát egyáltalában nem rózsás; a gondnoki kerüle
tek szaporítására egyelőre gondolni sem lehet.
Szerző azonban hivatkozik Németország példájára, ahol sokkal
rosszabb viszonyok között is módot talált a kormányzat az állás
talan fiatal erdészek foglalkoztatására és fokozatos elhelyezésére.
Ausztriában is lényegesen emelné az erdőgazdaság belterjessé
gét az erdőknek a növényszövetkezetek alapján való pontos növény
földrajzi felvétele ós térképezése, az úthálózat sűrítése és ezáltal
a távolabb fekvő és kevésbé jövedelmező erdők feltárása, az
üzemterv szerinti kezelés fokozott mértékben való érvényesítése,
a kis erdőbirtokok szakszerű kezelése és az erdőfelügyelet meg
szigorítása: mind olya,n feladatok, amelyeknek elvégzése nemcsak
közgazdasági szempontból jelentene tetemes hasznot mind a bir
tokos, mind az ország szómára, hanem ideiglenesen bőséges
munkaalkalmat nyujta.na az állásnélküli fiatalságnak addig is,
amíg a viszonyok jobbrafordultával ismét több állandó jellegű
alkalmazásra nyílna lehetőség".
Steinbichler: Az erdei munka javítása. (Verbesserung der
forstlichen Waldarbeit.) 226—232. old.
Ausztria évi 9.5 millió m fatermésének előállítási költsége
kerek 23 millió Schilling, ennek 36%-a, vagyis 8.5 millió S. esik a
fürésszel végzett munkára.
Szerző Németország és Svájc példájára hivatkozva, Ausztriá
ban is speciális szerszámkurzusok bevezetését, az altiszti kar és
a munkások alapos kioktatását kívánja a termelési költségek
csökkentése érdekében. Mert pl. Svájcban, ahol a szerszámok
egységesítése és szakszerű kezelése tekintetében már régebben is
bizonyos egyöntetűségre jutottak, az újabb vizsgálatok alapján
bevezetett, jobban megfelelő fürésztípusokkal 30% költségmeg
takarítást értek el.
Ez Ausztria háztartásában évi 2.5 millió S.-el kevesebb ki
adást jelentene.
A „Holzwirtschaftsrat"
költségén Ausztria is kiküldött né
hány erdőtisztet és előmunkást Svájcba Solothurn-ba az ottani
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szerszámkurzusra, ennek tanulságait szerző széles körben k
propagálni.
WIENEB

ALLOEME1NE

EOBST-

U N D JAÖD-ZEITUNG

1936. 49—52. sz.

Melzer: Házilagos fenyőmagpergetés. (Nadelholzsamengewinnung in eigener Regié.) 239—220 old.
A vetőmag származásának fontossága mindinkább előtérbe
lép és az erdőgazdaságot a legmesszebbmenő óvatosságra inti.
Ennek természetes következménye, hogy a házilagos pergetés
is egyre jobban tért hódít, különösen a nagyohb erdőgazdasá
gokban.
Szerző részben saját tapasztalatai, részben pedig a rendelke
zésére álló irodalmi adatok alapján sorra veszi a toboz gyűjtésé
nél, raktározásánál, pergetésénél, valamint a mag tisztításánál és
tárolásánál figyelembevevő körülményeket.
Megalapítja, hogy csekély magszükséglet esetén az ősi, napon
való, vagy meleg szobában történő pergetés is célhozvezet; na
gyobb tobozmennyiség feldolgozására, — ha pl. egy egész urada
lom magszükségletének biztosításáról van szó, i— kiváló szolgála
tot tesz az úgynevezett eberswaldi kisperpető, amely nemcsak a
csiraképesség megóvása szempontjából a legalkalmasabb eljárás,
hanem a tobozanyag, a melegszolgáltatás, az alkalmazott munka
erő és szükséges idő szempontjából is, a legnagyobb fokú. gazda
ságosságot juttatja érvényre.
Locker: A II. Nemzetközi Erdészeti Kongresszus Budapesten.
(Der II. Internationale Forstkongress in Budapest.) 224—225. és
234- 235. old.
Mint az ausztriai delegáció vezetője részletesen beszámol a
kongresszus munkarendjéről és eredményeiről.
Őszinte elismeréssel adózik a kongresszust előkészítő nagy
választmány munkájának, amely a rendelkezésre álló rövid idő
és egyéb nehézségek dacára is teljes sikerrel oldotta meg a reá
hárult nehéz feladtot.
Különösen kiemeli báró Waldbott Kelemen nagyszerű elnöki
szerepét, amely a zavartalan lebonyolítást és az ellentétek elsimí
tását mindvégig sikerrel biztosította.
Liese: Az erdei fák bábaseprű-képződményeiről. (Ueber die
Hexenbesenbildung der Waldbaume.) 230. old.
Bábaseprüt a lombfáknál és a jegenyefenyőnél tudvalevőleg
gomba okozza (Exoascus, ill. Melampsorella);
a lucfenyővel kap
csolatban pedig már Tubeuf megírta, hogy bábaseprűje valamely
rügy élettani sajátosságainak megváltozása (mutációja) követ
keztében lép fel, amit az is igazol, hogy az ilyen bábaseprűből
gyűjtött tobozok magjából torz alakú csemeték fejlődnek.

t)2

Szerző megállapította, hogy hasonló .jelenséggel állunk szem
ben az erdeifenyő bábaseprűjénél, vagyis az is rügy-mutáeió
következménye és miután magjában a tulajdonságot átörökíti,
eltávolítása minden esetben indokolt lenne.
Viszont olyan ritkán fordul elő, hogy gyakorlati szempontból
nincsen jelentősége,
JOURNAL

FORESTIER

S U I S S E . 1937. 1. szám.

Badoux H . : A z erdészeti kutatóintézetek nemzetközi szövet
ségének 1938 augusztus—szeptemberében Magyarországon tartott
kongresszusa. (Con<vrés de l'Union internationale des instituts de
recherches forestiéres, en Hongrie — aoűt-septembre 1936.)
k - 7 . old.
Igen részletes és szakszerű beszámoló a kongresszusról.
Szerző erős rokonszenvvel ír Magyarországról, a magyar erdé
szetről s a magyar erdészeti kutatásügyről. Statisztikai szám
adatokban hasonlítja össze háború előtti erdeink területét a mos
tanival. A magyar erdészet mai tevékenységének legjelentősebb
tárgyaiként a következőket említi: sarjerdőknek szálerdőkké való
átalakítása, a mesterséges felújítás helyébe a természetes felújí
tás bevezetése, művelés alatt nem álló területek beerdősítése, az
Alföld fásítása.
A beszámoló a magyar vendégszeretet dicséretével végződik.
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Bates: A z erdő hatása a folyókra, különböző viszonyok kö
zött. ( he forest influence on streamflow under divergent conditions.) 961—969. old.
A mértéktelen erdőpusztítások Amerika kimeríthetetlennek
látszó természeti kincstárát is erősen igénybevették és a beálló
káros következmények komoly megfontolásra késztetik a szak
köröket.
Colorado államban külön kísérleti területek szolgáltatnak
adatokat a különböző körülmények között véghezvitt letárolás
folytán a vadpatakképződésben, vízviszonyokban beálló változá
sokról és szerző ezeknek a „standard"-területeknek az adatait ha
sonlítja össze a Minesota és Wisconsin államokban észlelt jelen
ségekkel.
Megállapításait a következőkben foglalja össze:
1. Erdősült és mezőgazdasági területről történő talajlemosást
nem lehet közvetlenül összehasonlítani, mert utóbbiaknak rende
sen enyhébb a lejtése és kevésbé porózus a talaja. Kétségtelen
azonban, hogy az erdős vegetáció alatt mesterségesen meg nem
változtatott talajstruktura található, amelynek vízbefogadó ké
T

T

pessége szinte korlátlan (fagy idejét kivéve). Már a legelő
talaja is sokkal kevésbé kedvező a víztárolás szempontjából, tehát
itt is nagyobb a lemosás, mint az erdőkben, különösen hóolvadások idején.
2. Az altalajvíz pótlása szempontjából elsősorban a tél és a
koratavasz jönnek számításba, amikor az összes csapadék nagy
része beszivároghat a talajba. A nyári hirtelen záporokból alig
jut valami a mélyebb rétegekbe, amint ezt a szerző által elvég
zett, igen szellemes „átszivárgási" kísérletek is igazolják. Ezek
szerint pl. a július 9-től december 10-ig leesett 18.18 inch (560 mm)
csapadék egyharmadrésze azonnal lefutott a területről és a to
vábbi kétharmadrésze sem hatolt be az altalajvíz mélységéig, ha
nem részben elpárolgott, részben a növényzet által felhasz
náltatott.
Eakin: A z erdőpusztítás hatása a folyókra és a völgyekre.
(The influence of deforestation upon stream and valley
resources.) 983—987. old.
A komoly kritikai érzékkel megírt tanulmány felszámol a régi,
egyszerű állásponttal, amely az erdőírtás következményeinek vizs
gálva nem jutott tovább a felhőkből lezúduló csapadékmennyi
ség szemmel látható, közvetlen hatásánál.
Kétségtelen ugyanis, hogy az erdők letárolása nemcsak a talaj
lemosását s ezáltal a terület terméketlenné válását vonja maga
után, hanem sokkal mélyebbre ható hidrológiai következmények
kel is jár. Mégpedig egyrészt az altalajvíz mozgásában beállott
változás, másrészt a folyók alsóbb szakaszain történő hordalék lerakás folytán.
A devasztált területeken a talaj kisebb víztároló képessége
következtében egyre fokozódó kiszáradás is lép fel, ami a folyók
felső szakaszain a termékenység nagy mértékű csökkenését von
hatja maga után, mert a humusz, illetőleg növényzet nélküli talaj
porozitósa sokkal kisebb lévén, a területre eső csapadék-mennyi
ségből csak elenyészően csekély rész jut el a vegetáció hasznos
tartalékát szolgáltató altalajvízig.'
Ezzel szemben a nagyobb mennyiségű hordalék a folyók alsóbb
szakaszain a meder feltöltésével kapcsolatosan áradásokat, a
völgyek elöntését okozza', ami gyakori ismétlődés esetén — a
folyók által odaszállított nyers hordalék lerakódása következté
ben — a művelés alatt álló termékeny terület talajának elértékte
lenedését okozza.
Az erdőpusztítás tehát nem lokális jelentőségű és miután
következményeiben egyaránt érinti a rendesen erdős vidékeken
eredő folyók felső szakaszát és annak távolabbi környékét, vala-

mint a lejebb fekvő völgyeket ós mezőgazdasági területeket, a
kérdés mind erdővédelemtani és hidrológiai, mind pedig nemzet
gazdasági szempontból a legnagyobb figyelmet érdemli.
Stephenson: Az erdőtüzek statisztikájának alkalmazása a
védekezésben. (An application of fire statistics to fire control.)
996—1002. old.
Szerző a saját kerületére vonatkozólag felette tanulságos és
hasznos táblázatokat állított össze — 5 év tűzeseteinél gyűjtött
pontos adatok alapján — az oltásnál számbaveendő körülmények
ről.
Megfigyelései felölelték: 1. a napnak azt a szakaszát, amelyben
a tűz pusztított; 2. a tűz felfedezésétől a helyszínre való meg
érkezésig eltelt idő; 3. a levegő relatív páratartalmát; 4. a szél
erősségét; 5. a talajtakaró minőségét.
A fenti adatok alapján az első táblázatban összefoglalja a 3
fajta talajtakaró (alom, füves-alom és fű) figyelembevételével a
levegő különböző relatív páratartalma mellett az u. n. veszély
faktorokat, amelyeket azután értékük szerint nagyobb csoportok
ban von össze 1—8. sorszám alatt.
A második táblázat a tűz felfedezésétől a helyszínre való meg
érkezésig eltelt különböző idő mellett a tűz által elpusztított
területek nagyságát tartalmazza az 1—8. veszélyfaktorok mellett
A 3. táblázatcsoport minden veszélyfaktora külön táblázatot
ad az oltáshoz szükséges munkaerőről napszakonként! és a
tűz felfedezésétől a helyszínre való érkezésig terjedő idő szeriinti
csoportosítással.
A gondolat annyira praktikus, hogy a tüzek által súlyos ká
rokat szenvedő amerikai erdőgazdaságnak jóformán minden kü
lön egységet képviselő körzete líjabban hasonló helyi táblázatokat
állít össze.
Guthrie: A második nemzetközi erdészkongresszus. (The seeond
international forestry corigress.) 1022—1024. old.
A kongresszus jelentőségéről, tárgyalási anyagáról, eredmé
nyeiről, a vele kapcsolatos tanulmányi kirándulásokról, valamint
a vendéglátó hivatalos magyar körök szívelyességéről igen elis
merő szavakkal emlékezik meg*.
Pratt: A Week-törvény életbelépése előtti 12 év előkészítő mun
kálatai. (Twelve years of preparation for the passage of the
Weeks law.) 1028—1032. old.
Amerika az 1911. évben hozta meg Week képviselő indítványái-a
azt a nagyjelentőségű törvényt, amely megvetette alapját az úgy
nevezett „nemzeti erdők"-nek (National Forests). Ezzel a lépéssel
kezdődött meg tulajdonképpen az Egyesült Államokban a komoly

erdőgazdálkodás és az okszerű természetvédelem, amelynek
hatása nemcsak az erdőpusztítások elleni eredményes küzdelem
ben és az erdőgazdaság jövedelmezőségének emelkedésében nyil
vánul meg, hanem azért is óriási jelentőségű, mert a népesség szé
les rétegeit a természet szépségeinek ismeretére és szeretetére
neveli.
Éppen ezért az amerikai kormány költségvetése évről-évre
jelentősebb összegeket áldoz a nemzeti erdők területének gyarapí
tására és az állományoknak gondos karbantartására.
Szerző az alaptörvény keletkezését megelőző törvényhozási vi
tákat, valamint az első nemzeti erdők (Southern
Appalachion
Mountains és White Mountains of New Hampshire) megvásárlásá
nak előzményeit ismerteti.
Lutz: Jégokozta hegesedés erdei fákon. (Sears resulting form
glaze on woody stems.) 1039—1041. old.
H a ólmos esőt követően tartós fagy és erős szél lép fel, fiatal
fáknál gyakran megtörténik, hogy a törzsüket körülvevő jégréteg
a szél által történt mozgatás következtében a széllel ellentétes
oldalon megsérti a kérget. Ezek a sérülések párhuzamosan víz
szintes irányúak és jellegzetes forradásuk alapján könnyen fel
ismerhetők.
A tanulságos közleményt szerző néhány igen jól sikerült
fényképfelvétellel egészíti ki.
Evans: A „Fehér Hegység" nemzeti erdeje, mint egy foko
zott hasznot hajtó gazdaság példája. (The White Mountain Natio
nal Forest as an exampla of multiple use management.) 1043—
1045. old.
A rövid ismertetést szinte az előbbi tanulmány kiegészítésé
nek tekinthetjük. Azokról a jelentős gazdasági előnyökről szól,
amelyek részben a nemzeti erdőben meghonosított okszerű erdő
gazdálkodásból folynak, részben pedig az egyre jobban fellendülő
idegenforgalom természetes következményei.
A részletekre nem terjeszkedhetünk ki bővebben, csak meg
említjük, hogy New Hampshire állam háztartásának évi 75 millió
dollár tiszta bevételéből nem kevesebb, mint 18 milliót szolgáltat
a Fehér Hegység nemzeti erdőgazdasága.
Aitken: Vadpatak, folyószabályozás és halgazdaság. (The
relation of soil erosion to stream improvement and flsh life.)
1059—1063. old.
A Iowa állambeli régebbi erdőpusztítások következtében a
halászati viszonyokban beállott változásokat ismerteti.
A letarolt területekről a csapadék víz akadálytalanul távolít
hatja el a termő réteget és ezáltal a régi pisztrángos folyók nagy

részében — a beléjük került szennyező hordalék és a fokozatos el
iszaposodás következtében — az eredeti halállomány kipusztult
és helyét értéktelenebb pontyfélék foglalták el.
Az újabban foganatosított vadpatakszabályozás és a vele kap
csolatos erdősítések az ország egyes részein visszaállították az
eredeti állapotot s az árnyas erdők között tovasiető hidegvízű
tiszta patakokban a pisztrángállomány ismét szaporodóban van.
A jelenlegi helyzetet: a vadpatakoknak az ország vízrajzában
százalék szerinti megoszlását szerző egy térképen tünteti fel.
Baldwin: Pamagvak röntgen-sugárral való kezelése. (X—ray
treatment of tree seeds.) 1069—1070. old.
Kapcsolatban a mezőgazdasági magvakkal végzett hasonló
kísérletekkel, szerző 1931-be:n néhány fenyőmag-próbát 4 perces
röntgen-besugárzásnak vetett alá és 2 héty múlva a besugárzott
tnagot Jacofesew-készülékben kicsíráztatta.
A nem kezelt maggal való összehasonlítás azt az eredményt
adta, hogy az ilyen rövid ideig tartó röntgen-besugárzásnak inincs
a csírázásra stimuláló hatása, sőt a csíraképesség kivétel nélkül
még csökkent is egy-két
százalékkal.

