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A 185—303. oldalszámozású kettős füzetet Wiehe E.: „A né
met tengerentúli fakereskedelem" című, 22 oldalra terjedő, értékes 
tanulmánya nyitja, meg, amelyből megtudjuk, hogy Németország
nak az 1913. évben mintegy 375.000 tonna és 1935-ben pedig 356.000 
tonna volt a tengerentúli f'abehozatala. 

A „Nemzetközi Erdőgazdasági Tudósítás" rovatában „Világ
erdészeti Statisztika" címen értékes statisztikai adatokat találunk 
az erdőterületek nagyságáról, azok birtokosairól, az előforduló 
fafajokról, a fakószletekről, a növedékekről, az alkalmazott gaz
dasági módokról. Egy további nagyobb tanulmány címe: „A 
romániai erdők statisztikája". Ezenkívül több országból közöl 
erdőgazdasági híreket ez a rovat. 

A „Nemzetközi Fagazdasági Tudósítás" rovata a „Világer
dészeti Statisztikádnak fakereskedelmi adatait közli: A füzet az 
egyes országok fagazdasági híreinek közlésével végződik. 

Dr. Tomasovszky Imre. 

A E L G - E M E I N E F O R S T - U N D J A G D - Z E I T U N G . 1937. 2. sz. 

Kiinanz: A mintaterületek és a tudomány. (Weiserflachen-
system und Wissenschaft.) 51—56. old. 

A gyakorlati gazdaságnak azt a kívánságát, hogy intézke
déseihez zsinórmértékül megfelelően kiválasztott mintaterületek 
szolgáljanak, sokan az erdészeti kísérletügy és tudományos ku
tatás ellen foglalt állásnak minősítik. 

Szerző nagyon érdekes tudománybölcseleti fejtegetései so-
Tán újból rámutat a kísérletügy és gyakorlati gazdaság közötti 

* A z aláírásnélküli ismertetések közül a német és angol címűeket 
dr. Mihályi Zoltán, a francia , illetőleg horvát nyelvű tanulmányokra vo
natkozókat dr, Worschitz Frigyes, i l l . Pászthy Ferenc írják. • 



alapvető különbségekre. Szerinte az újabb időkben gyakran tapasz
talható „tudomány-ellenes" állásfoglalás a gyakorlat számos ki-
elégíttetlenül maradt problémájának a következménye, amit min
dig az a vád követett nyomon, hogy az elmélet és vele kapcsola
tosan a kísérletügy nem veszi tekintetbe a gazdaság tényleges 
követelményeit. 

Az a kétségtelenül jószándékú törekvés, hogy a gyakorlat 
emberei is közreműködjenek a kísérletügyi intézmények munká
jában, soha sem hozhat kielégítő eredményt olyan irányban, 
ahogy azt általánosságban várják, mert két különálló munka
területről van szó, amelynek művelői csak a saját szakmájukon 
belül dolgozhatnak megfelelő eredménnyel. 

Az igények fejlődésével azonban egyre súlyosbodnak az 
erdőgazdaságra háramló feladatok is és a szükséges fejlődést 
csak az biztosíthatja, ha az elmélet által feltárt új területeket a 
gyakorlat emberei megfelelően hasznosítani tudják. 

Itt keresendő a kísérletügyi hivatásának lényege és ameny-
nyire múlhatatlanul szükséges, hogy soha el ne hagyja a tiszta, 
tudományosság szilárd alapjait, éppen annyira kívánatos — a 
valószerűséggel erősebb kapcsolatokat kereső törekvések követ
keztében —, hogy a gyakorlat közreműködésével a tapasztalati 
adatok olyan mennyisége álljon a kutatás rendelkezésére, amely
nek alapján minden felmerülő kérdés teljesen kielégítő megol
dást nyerhet. 

Ebben van az alapvető különbség a kísérletügy próbaterei 
és gyakorlati erdőgazdaság mintaterületei között, mert előbbiek 
az erdőgazdasági eljárások tudományosan megalapozott módsze
reinek a megállapítására szolgálnak, a mintaterületek pedig a 
gyakorlati gazdaság különleges viszonyaihoz alkalmazkodva, az 
üzemmenetnek ellenőrzésére hivatottak. 

Zeyher: Szálfaközelítés kötélen való eregetésscl meredek 
lejtőjű, természetes felújítással dolgozó erdőkben. (Die Rücktech-
nik des Stammholzseilens in steilhángigen Naturverjüngungs-
revieren.) 57—60. old. 

Szerző a közelítésnek a Schwarzwald erdőgazdaságaiban 
alkalmazott egyik különleges módját: a kötéllel való eregetést 
ismerteti a használt szerszámok és a kivitelezés részletes leírásá
val, amit a közölt fényképek igen szemléltetően támasztanak alá. 

Z E N T R A L B L A T T FÜR D A S G E S A M T E F O R S T W E S E N . 1937. 2. sz. 

Bancescu: Jugoszlávia erdei és erdőgazdálkodása. (Die Wál-
der und die Waldwirtschaft Jugoslaviens.) 33—38. old. 

Közöljük az alábbi érdekes adatokat. Az ország erdősült
sége 31%. Az összes erdőterület mintegy 10.500,000 ha, amelyből 



azonban majdnem 3 millió ha esik a kopárokra. Birtokmegoszlás 
szerint állami erdő 47%, községi erdő 19% és magánerdő 34%. 
Szálerdőgazdálkodás folyik az erdőknek 54%-án, középerdő van 
8%, sarjerdő 25% és bokros erdő (az Adria mellékén) 13%. 

Az évi növedék ha-kint nem haladja meg a 2 m3-t. 
Részletes adatokat közöl szerző a fafeldolgozó üzemek szá

máról és eloszlásáról, valamint az utolsó 10 év fakiviteléről, 
amely az ország kiviteli mérlegének mintegy 60%-át teszi ki. A 
külföldre kerülő fának 75%-a faragott épületfa és fűrészáru. 

Müller: Földsugarakkal végzett több évi élettani kísérletek 
eredményei. (Ergebnisse mehrjáhriger biologischer Versuche mit 
Erdstrahlen.) 39—44. old.) 

A lapunk hasábjain már több ízben ismertetett vizsgálatok
ról és kísérletekről szól. 

A fehér egerekkel végzett kísérletek mellett, amelyekről a 
múltkor emlékeztünk meg részletesen, különös figyelmet érde
melnek a növényország területéről vett vizsgálatok. Szerző meg
állapításai szerint a sugárzóna felett telepített uborka növekvése, 
kivétel nélkül,, lassúbb volt és fonnyadása is hamarább követke
zett be. Hasonlóképpen kukorieasorok termése, a sugárhatás alatt, 
folyóméterenként lényegesen kevesebb volt, mint a sugárzónán 
kívül álló soroké. 

Mindenesetre nagyon érdekes, hogy Müller fejtegetéseinek 
a legkomolyabb szaklapok is egyre tágabb teret engednek. 

W I E N E R A D L G E M E I N E E O B S T - U N D J A G D Z E U T U N G . 7—10. sz. 

Neubauer: Az erdőalakok rendszere. (Zur Systematik der 
waldbaulichen Betriebsarten.) 29—30., 33—34. és 37—38. old. 

Csak a szálerdővel foglalkozik. 
Tanulmányának bevezetéseként rámutat arra az össze

visszaságra, amely az egyes erdőalakok elnevezésénél — főleg a 
természetes felújítással kapcsolatosan — szinte lehetetlenné teszi 
a pontos tájékozódást. 

Régebbi osztályozási kísérletekkel* szemben csak két fő
csoportot ismer: a vágásos és a szálaló alakot. 

Tagadhatatlan, hogy a természetes felújítás különböző mód
jai is mind kisebb-nagyobb tarolással dolgoznak, tehát nehezen 
különíthetők el egymástól és végeredményben a tarvágásos eljá
rásoktól pusztán a terület alapján. A szerző által ajánlott alábbi 
felosztásban ilyenformán feltétlenül van bizonyos logika. 

* Ezekre vonatkozólag utalunk Roth G y u l a : „ A sziálascrdő vágás
módjainak és állományalakjainak nomenklatúrája" című igen értékes 
összefoglaló tanulmányára („Erdészeti Lapok" 1925. V I I — V I I I . füzet.) 



A) Vágásos alakok. (Schlagbetriebé): 
I. Tarvágással dolgozó eljárások. (Kahlschlagbetriebe)z 

1. nagy tarvágás (Grosskahlschlag), 
2. kis tarvágás (Kleinkahlschlag), 

a) lékvágás (Löcherkahlschlag), 
b) kulissza-vágás (Kulissenkahlscfdag). 

II. Ernyős vágással dolgozó eljárások. (Schirmschlag-
betriebe): 
1. ritkítóvágás (Lichtungsbetrieb), [változatai: a túl-

tartásos üzem (Überhaltbetrieb) és a kétszintes szál
erdő (zweistufiger Hochwald)], 

2. árnyalóvágás (Dunkelschlagbetrieb), 
a) egyenletes árnyalással (gleichförmiger Dunkel-
schlag), 
b) egyenlőtlen árnyalattal (ungleichförunger Dunkel-

schlag). 
III. Szegélyvágáson alapuló eljárások. ('Saumschlag-

betriebe): 
1. a kiindulás vonalában haladó szegély alakja szerint 

(Formen des linearen Saumv'erlaufes): 
a) egyenes szegély (Geradsaum), 
b) ék (Keilsaum), 
c) öböl (Buchtensaum), 
d) gyűrű (Ringsaum). 

2. A szegélyben álló fák eloszlása szerint (Bestockungs-
formen des Saumes: 
a) tarolt szegély (Kahlsaum), 
b) árnyaló szegély (Schirmsaum), 
c) szálaló szegély (Plentersaum). 

B) Szálaló alakok. (Plenterbetriebe): 
1. rendszeres szálalás (geregelter Plenterbetrieb), 
2. rendszertelen szálalás (ungeregelter Plenterbetrieb). 

Pamperl: A tilalmi idők új szabályozása Burgenlandban. 
(Zur Neuregelung der Schonzeiten im Burgenland.) 34—38. old. 

Az 1936. évi tartományi törvénnyel életbeléptetett szabályo
zást Ausztriában követendő példának tekintik és a hazai szak
köröket is érdeklő részleteket az alábbiakban közöljük. 

Teljes tilalom alatt állanak: a dámvad, a zergesuta, a zerge-
és őzgida, a muflon, sükedfajd-, nyirfajd- és császármadártyúk, 
a vadpulyka, a túzoktyúk, az örvösgalamb, a hattyúk, Íbiszek, 
a bíbic, a nyérc, a sasok, a valódi sólymok, a kányák, baglyok, 
a pelikán, a kárókatona és az összes gémek a szürkegém kivéte
lével. 



A szarvasbika július hó 16-tól október hó 31-ig lőhető! In
dokolása ennek a rendelkezésnek a bőgés előtti selejtezés lehető
sége és a vadkár csökkentése. Szerző azonban rámutat arra, 
hogy a kapzsiságból eredő túlkorai lelövésnek azzal is gátat lehet 
vetni, hogy ha az agancsbemutatók alkalmával a nem teljesen 
érett, tehát szeptember 15-e előtt zsákmányolt agancsokat a ver
senyből kizárják. 

A szarvastehén november 1-től február 15-ig vadászható. 
Az őzbak tilalmi ideje november 1-től május 31-ig tart! 

Hajtóvadászaton és seréttel való lövése tilos. 
Mint érdekességet kívánjuk még megemlíteni, hogy az új 

törvény a nyuszt és a vidra mellett a mókusnak is bizonyos vé
delmet biztosít, mert ezek a szőrmés állatok csak december és ja
nuárban lőhetők. 

J O U R N A L F O R E S T 1 E R S U I S S E . 1937. 3. sz. 

H . Biolley: Adatok a fatörzs alakját befolyásoló erdőműve
lési tanulmányokhoz. (Contribution á l'étude de l'influence du 
traitement sur la forme de l'arbres. 49—59. old. 

Szerző részletesen ismerteti kutatásait Svájc egyes fenyő-
állományaiban és a svájci erdőművelési módszerek eredményeit 
egyes sikeres kísérleti területek adataival és pompás fényképfel
vételekkel illusztrálja, igen érdekes hasonlattal! Egy 3 klaviatúrás 
(talaj, állomány, tér) és sok regiszteres (fafaj, fény, atmoszfériliák, 
művelési módozatok, elegyarány stb., orgonához hasonlítja a 
fák növekedési sajátosságait, melyekből csak hozzáértő, vagy mű
vésziélek képes kicsalni az erő, hang és színezet együtteséből (értsd 
alatta a törzsképzést, faminőséget és mennyiséget) a szimfóniát, 
az ideális törzsekből álló, optimumban lévő állományt. 

H . Badoux: Kanada erdőgazdasági viszonyai. (Les conditions 
forestiéres du Canada.) 62—63. old. 

Kanada erdőterülete kb. 250 millió hektár, az erdősültség 
26% és a 9 milliós lakosság mellett 27.7 hektár erdőterülettel, mint 
fejkvótával számolhatunk. Tekintve azt a körülményt, hogy leg-
nagyoibrészt sarki területről van szó, az erdőknek osak kb. a fele 
értékesíthető valamilyen módon, sokszor csak a legkezdetlegesebb 
eszközökkel (felégetéssel). Majdnem valamennyi erdő államtulaj
don, (93.4%) a maradék magánkézben van, mivel a községeknek 
erdőbirtokuk nincs. 

Az évi statisztikai adatok 2 csoportja szerint a fűrészek által 
termelt fa kb. 20 millió m3-t, a papí'rmalmok rostőrleménye évi 10 
millió nr-nél is többet tesz ki. Különösen az utóbbi vett páratlan 
lendületet a legTitolsó években. 

Az erdőkben vagy 160 lomb- és kb. 30 fenyőfa tenyészik. Érté
kesítés tekintetében 32 lomb- és 22 fenyőfajta bír fontossággal s 



ezek közül is legfőképpen a sárga nyír (Betula lutea), az amerikai 
hárs, a bükk, a fehér szil, az amerikai tölgy, a cukorjuhar, a fenyők 
csoportjából, a kanadai lúc (White pine, Picea canadensis), a 
Douglas, a red pine (Picea rubra), a sima- és sitkafenyő, a balzsam
fenyő (Abies balsamea), a Thuja occidentalis L. stb. 

Az erdőtüzek igen nagy pusztításokat végeznek. 1919-ben pl. 
nem kevesebb, mint 3 millió hektár égett le. Az évi tűzkár 200.000, 
ill. 1 millió hektár között mozog s így érthető, hogy a kanadai er
dészeti hatóságoknak egyik legnagyobb gondja a tűzkár lelhető 
korlátozása. 

K E V U E D E S E A U X E T F O R E T S . 1937. 1. sz. 

L. Schaeffer: A külföld erdőgazdasági mozgalmai. Az örök
erdő. (Le mouvement forestier á l'étranger. La fórét permanente, 
ou Dauerwald.) 22—33. old. 

Szerző a külföld, különösen pedig Középeurópa erdőgazda
ságainak a természet utánzására való törekvéseit méltatja, ami 
az örökerdő ideáljában testesedéit meg. Az örökerdőt, különösen 
pedig annak tiühajtott alakját nem tartja „egyedül üdvözítőnek", 
olyannak, amely okvetlenül követésre méltó, mert ideális állo
mányéletet és erdőgazdaságot jelent. Szerinte a természethez való 
visszatérés célszerűtlen versenyt és sokszor előnytelen vagy egye
nesen káros parazitizmust eredményez, s ezért az örökerdőt éppen 
olyan mesterséges állományrendszernek tekinti, — ha a dolgok 
természetes rendje szerint általában helyesebbnek is — mint a 
többi agyondicsért „ideális" állományrendszert, amelyek egy 
évszázaddal előbb a tarravágást és mesterséges elegyetlen állo
mánytelepítést, ma pedig az örökerdőt állítják oda tökéletes erdő
gazdaságnak. 

A. Oudin: Az Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövet
ségének kongresszusa. (Congrés de l'Uniun Internationale des In-
stituts de Recherches Forestiéres.) 45—50. old. 

Hat oldal terjedelemben, igen elismerő szavak kíséretében 
számol be az 1936. év őszén Magyarországon tartott IX. kutató
ügyi kongresszusról. Ismételten kifejezi csodálatát az elnök, Botli 
Gyula professzor fáradtságot nem ismerő munkája felett, aki 
a legtöbbet és a legjobbat nyújtotta, annak a kb. 100 főnyi vendég
seregnek, mely 20 országból s azoknak legnevesebb szakértőiből 
tevődött össze. Hangsúlyozza a váltakozóan előadásokból, tanul-
mányutakból, kirándulásokból álló programnak nagy előnyét, 
ami a kellemesnek a hasznossal való ügyes összeegyeztetése volt, 
külön kiemeli, mint érdekességet a magyar erdészeti meteoroló
giai állomások tökéletes felszerelését és a kifejlesztett talajvíz-



meg figyelő hálózat, amely mint ilyen. Franciaországiján teljesen 
ismeretlen. 

J O U R N A L O F F O R E S T R Y . 1937. 1. sz. 

Gast: A talajszelvények eltérő kialakulása a tűlevelű és 
lombfaerdők alatt. (Contrast between the soil profiles developed 
under pines and hardwoods.) 11—16. ld. 

A televényképződés ismert folyamatainak rövid összefogla
lása után részletesen Jolinston földgiliszta-kísérleteit ismerteti, 
amelyek annak kiderítését célozták, hogy a lombfák közül melyek 
azok, amelyeknek leveleit a giliszták leginkább kedvelik. 

Az egyes fafajok szerint elkülönítve összegyűjtött lombaloiu-
ból a befedett és dróthálóval lezárt kis kísérleti területekről egy év 
alatt teljesen eltűnt a kőris és a papírnyír levele, két év alatt 
teljesen a juharé, nagyobbrészt a vöröstölggyé, míg a fenyőtű-
almot két év multán is alig 30%-ban fogyasztották el a giliszták. 

A közelebbi vizsgálat azt is felderítette, hogy az alomnak 
egy részét a giliszták odúikba behurcolták és így tevékenysé
gük nemcsak az alom elfogyasztása által hasznos, hanem azért is, 
mert az alomnak az ásványi talajjal való összekeveredését segí
tik elő. 

Lunt: Az erdei alom eltávolításának hatása az ásványi talaj 
szerkezetére. (The effect of forest litter removal upon the structure 
of the mineral soil.) 33—36. old. 

Szerző az átszivárgó víz mennyiségének megállapítására is 
alkalmas bádogtartályokban (lysimeter) helyezett el erdei talajból 
megbolygatás nélkül kiemelt tömböket és a természetes csapadék
nak két év alatti hatását analizálta ki a talajszemcsék különböző 
nagyságúi csoportjainak eloszlásából. 

A kísérlet alapját hármas talajsorozatok szolgáltatták úgy. 
hogy az erdei alommal többé-kevésbé takart talaj adatait az alom
tól mesterségesen megfosztott, illetőleg alommal vastagon beta
kart talaj adataival hasonlította össze. 

Ezek a kísérletek egyöntetűen azt igazolták, hogy a csapa
dék az alomtakaró védelme nélküli talajpróbán a talajszemcséket 
nagymértékben tömörítette. Ez a hatás különösen a legfelső 0-tól 
2.5 cm-ig terjedő talajrétegekben a legfeltűnőbb és valószínű, hogy 
hosszabb ideig tartó behatás alatt a mélyebb rétesekben is jól 
mérhetővé válik. 

Heiberg: Az erdei televényréteg fajtáinak elnevezése. (No-
menclature of forest humus layers.) 36—39. old. 

A III. nemzetközi talajtani kongresszus javaslatát ismer
teti, amely Bornebusch és Heiber.p előterjesztését fogadta el az 
osztályozás gerincéül. Nevezettek az erdei televény fajtáinak a 



megjelölésére Müller alapvető vizsgálatait követve és elsősorban 
a televény alaktani jellegeit figyelembevéve két főcsoportot állí
tottak fel: a mull* és a tőzeges televény osztályát, amelynek mind
egyike 3 alcsoportra oszlik. 

Az osztályozást, miután összhangban áll az Erdészeti 
Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetségének 1932-ben Nancyban 
megtartott kongresszusán Bornebusch és Rommel javaslatára ho
zott megállapításokkal, az amerikai szakkörök is magukóvá tették 
azzal a kikötéssel, hogy miután azok rendes vízgazdálkodással bíró 
erdei talajokra vonatkoznak, a különleges viszonyok között előálló 
televényfajtákkal az osztályozás megfelelően kiegészíttessék. 

Day: Javaslat a rönkök szállítási költségeinek a méretük 
szerint való kiszámítására. (A suggested method for allocating 
logging costs to log sizes.) 69—71. old. 

Szerző 70 vasúti kocsirakományt vizsgált át részletesen és mi
után így 1104 darab rönikőnél a köbtartalomból megállapí
totta a középátmérőre eső fuvarköltségét, a nyert adatok alapján 
egy görbét rajzolt meg, amely igazolja, hogy a szállítási költségek 
nem növekednek egyenes arányban a köbtartalommal, mint azt 
eddig feltételezték, hanem valamivel alacsonyabbak. A nyert görbe 
a különböző átmérőkhöz tartozó szállítási költségeket adja (termé
szetesen egyenlő rönkhosszúság mellett!) Véleménye szerint ha
sonló görbét lehet szerkeszteni a rönkök termelésével kapcsolato
san felmerülő egyéb költségekről is. 

S U M A K S K I L I S T . 1937. 2. szám. 

Perusic: Jugoslavia közös tulajdonban levő erdei. (Koin-
munalne suse u Jugoslaviji.) 49—79. oldal. 

Jugoszlávia összes erdőterületének 27%-a közös erdő. Szerző 
a szó szűkebb értelmében közös erdőnek olyan közjogi, vagy 
magánjogi jellegű erdőgazdasági birtoktestet nevez, amelynek 
jövedelméből akár közvetlenül, akár közvetve a hirtokkal járó 
közszükségletek fedeztetnek. Az 1929. évi jugoszláv erdőtörvény 
56. %-a szerint ezek az erdők is állami felügyelet alatt állanak. 

A közös erdőkhöz tartoznak: 
1. Az önkormányzati jelleggel bíró testületek erdei. Ilyenek: 

a) a báni testületeknek, mint közigazgatási hatóságnak 
erdei (2365 ha); 

b) a városok tulajdonát képező erdők (11.210 ha); 
c) a Községi erdők: a politikai községek és a falvak erdei 

(354.013, illetve 906.545 ha). A politikai község közigazgatási foga
lom, megfelel nagyjából a mi közjegyzőségeinknek, több községet 

* Ezt az eredeti német kifejezést mindezideig nem sikerült más 
nyelvben megfelelő műszóval helyettesíteni. 



(falut) foglal magáiba. A községekről szóló 1933. évi törvény értel
miében a községi erdők területe nemcsak, hogy el nem idegeníthető, 
de még csak meg sem csonkítható. 

2. Nemesi erdők. Ilyenek a, volt montenegrói királyság-
területén vannak (73.874 ha). Az 1904. évi montenegrói erdőtörvény, 
amely ezeknek az erdőknek tulajdon- és használati jogát szabá
lyozta, ma is érvényben van. A nemesi erdők közös nemzeti bir
tokot alkotnak, amely sohasem mehet át egyesek tulajdonába. 

3. A volt határőrvidéki vagyonközségek erdei az ú. n. vagyon-
községi erdők. A katonai határőrvidéknek 1871-ben történt meg
szüntetése után. az 1873. évi pátenssel, a volt katonai határőrvidék 
összes erdeinek fele (pénzértékben kifejezve) a községek tulajdo
nába ment át. Ezek a községek minden volt határőrvidéki ezred 
területén belül vagyonilag közös egységet alkotnak és erdeik 
összes területe: 459.696 ha. 

4. Volt úrbéres erdők és közbirtokossági erdők (293-886 ha). 
A volt úrbéres erdők Horvát- és Szlavónországnak polgári 

közigazgatás alatt álló részein keletkeztek az 1848. évi úrbéri el
különítés kanosán, míg közbirtokossági erdő csak egy van, s ez a 
tui'opoljai nemesi közbirtokosság erdeje. 

A továbbiakban szerző a felsorolt erdők általános erdőgaz
dasági állapotáról, azok oszthatóságáról, a földreformmal való 
összefüggésükről, az azokban folytatandó erdőművelési eljárások
ról és végül egyes olyan intézkedésekről ad részletes ismertetést, 
amellyel a közös erdőgazdaságot szabályozni kell és lehet. 

Jugoszlávia közös erdeinek általános erdőgazdasági állapota, 
a vagyonközségi erdők kivételével, nem kielégítő. A községi erdőké 
nedig egyenesen elszomorító, mert a lakosság nagy része az erdő
ket fatermelésen kívül főleg állattenyésztési s így legeltetési cé
lokra használja. Ez az állapot okszerű erdőgazdálkodási szem
pontból tarthatatlan és a községi erdők pusztulására vezet. 

A háború után a mezőgazdasági termények ára magasra 
szökött fel, ezért sok községi erdőt parcelláztak s áttértek mező
gazdasági termelésre, ami sok esetben nemzetgazdasági szempont
ból károsnak bizonyult, mert az erdők s elsősorban a községi erdők 
pusztítását vonta maga után. A nyugati államokban úgy segítettek 
a bajon, hogy törvényes intézkedésekkel tiltották meg a közös 
erdők s így a községi erdők felosztását, Jugoszlávia az 1929. évi 
erdőtörvényben szintén erre az álláspontra helyezkedett s ki
vételeket csak a legritkább esetekben enged meg. 

A községi erdők állománya az 1931—33-ban keresztülvitt föld 
reform kapcsán szaporodatt fel jelentékenyen, amikor is a magán
erdőbirtokosoktól összesen 170.775 kat. hold erdőt sajátítottak ki, 
egyrészt a telepesek, másrészt a. falvak javára. Az 1000 kat. holdon 
aluli erdők nem estek a földreform alá. A 2,861.000 hektárt kitevő 



állami erdőbirtokon még most is folyamatban van a földreform 
név alatt ismeretes erdőelkülönítés, a szomszédos községek javára, 
Egy-egy falu 200 ha-nál nagyobb erdőterületet nem kaphat. Az 
1929. évi erdőtörvény értelmében a 300 ha-t meghaladó községi 
erdőkre kötelező az üzemterv. Az ennél kisebb erdőterületek egy
szerűbb használati terv szerint kezelendők. A községek erdőbirto-
kukat maguk kezelhetik, vagyis nem kötelesek állami kezelésbe 
adni, de kötelesek okleveles erdőtisztet tartani. Kisebb erdőbirtoko
sok együttesen tarthatnak erdőtisztet. Az erdők őrzésére hatósági
lag felesketett, erdőőri szakvizsgát tett erdőőröket kell alkalmazni. 

Érdekes szociális intézkedés az, hogy az erdőtörvény 53. §-a 
értelmében, olyan szegény földművelők, akiknek évi adója az 
összes pótadókkal együtt nem tesz ki többet 50 dinárnál (5 P), 
tűzifát ingyen kaphatnak a kincstári erdőkből. 

A közös erdőkben folytatható a legnehezebben az üzemterv 
szerinti erdőgazdálkodás, mert ahol sok a gazda, ott laza a fe
gyelem, hasznot húzni mindegyik szeretne, minél többet, de az 
erdőőrzési és erdőkezelési költségekhez való hozzájárulástól idegen
kedik, még a műveltebb elem is. Törvénnyel előírni és szabályozni 
lehet és kell is az erdőőrzéssel és erdőkezeléssel, adófizetéssel, stb. 
járó költségek kivetését és behajtását, de a közös birtokosok 
nincstelenségén megtörik minden előírás. A kérdés csak úgy old
ható meg, ha az erdőőrzést és kezelést legalább a községi és falasi 
erdőknél addig, amíg anyagilag meg nem erősödnek az erdő
tulajdonosok, az állami közegek ingyen látják el; az egyéib közter
hek behajtásánál mutatkozó hátralékot pedig okadatolt esetekben 
időközönként leírja az állam. Ezt a kérdést az erdészeti közigazga
tás közegeinek kell tapintatosan megoldani. 

Dr. Koudelka: Milyen hasznot nyújtanak a borókaerdők? 
(Kakvu nam kőrist daju borovice? 79—86. oldal. 

A borókafajták talajigénytelenségük és fényigényességük 
folytán mindenütt előfordulnak a termőerejükben meggyengült, 
záródásukban erősen megritkult erdőterületeken, mindenütt ott, 
ahol az eredeti nagyobb és jobb talajigényű faállomány már alig 
tenyészik, főleg azonban a Karstvidéken. Különböző fajtái vannak. 
Bogyótermésükből, amely 13—20% cukrot tartalmaz, készítik a köz
kedvelt borovicska-pálinkát. Szerző részletesen ismerteti a boro
vicska gyártásának különböző módjait. 

A. Premuzic: Az erdész szakszerű közreműködése a turista-
mozgalom irányításánál. (Strucna saradnja sumara u radu za 
unapredenje turizma.) 87—93. oldal. 

Szerző felsorakoztatja mindazokat az érveket, amelyek bizo
nyítják, hogy a szakképzett erdőmérnök az igazi turistaság hiva
tott irányítója. 




