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Vianselov: A bádeni erdészeti kísérleti á l lomás ültetési 
kísérletei. (D ie K u l t u r v e r s u c h e der B a d i s c h e n F o r s t l i c h e n V e r -
suchsansta l t a u f d e m Köcherhof . ) 33—51., 88—97., 114—128. és 
148—159. old. 

A 26 táblázattal, 21 grafikonnal és 10 szép fényképpel felsze
relt igen alapos tanulmány azokat a csemeteültetési kísérleteket 
tárgyalja, amelyeket ezelőtt 60 esztendővel végeztek a Köeherhof 
nevű hegyen. 

Tudnunk kell, hogy abban az időben, amikor a talaj tiszta 
jövedelmének tana virákorát qlte, módfelett érdekesnek látszott 
annak kipuhatolása, miként lehet a legkisebb költség mellett a leg
nagyobb gazdasági eredményt elérni az erdőtelepítéssel. 

Hozzájárult a kísérletek indokoltságához, hogy az akkori 
mezőgazdasági válság következtében igen sok gyengén jövedel
mező szántóföldet erdősítettek be, nagyobbrészt a legtöbb ered
ményt igérő lucfenyővel. 

Az uralkodó gazdasági felfogás elegyetlen állományok tele
pítésére biztatott, de a kísérletek során luc-jegenyefenyő, luc-
tölgy, jegenyefenyő-tölgy és luc-jegenyefenyő-tölgy elegyes ülte
tésekkel is próbálkoztak. 

A részletekre nem terjedhetünk ki, bár gazdaságtörténeti 
szempontból — különösen erdőművelésünk mai elvei mellett! — 
igen sok érdekes adattal szolgálnak. Eimlitésreméltó azonban, 
hogy a bükköt mégcsak bele sem vonták a kísérletezésbe, annyira 
értéktelen fafajnak tartották akkoriban, még a neki egyébként 
nagyszerűen megfelelő termőhelyen is! 



Faber: Az útépítés újabb irányelvei. (Neuere Grundsátze 
der Strassenbautechnik.) 137—141. old. 

A géperejű szállítóeszközöknek az erdőgazdaságban való 
alkalmazása új feladat elé állította az erdőmérnököt az útépítés 
terén is. 

Szerző igen világos és meggyőző erejű fejtegetések során 
bizonyítja be, hogy a motorikus vontatásra való áttérés nem min
den esetben gazdaságos és ennek megfelelően új utak tervezésé
nél vagy régieknek teherautó-forgalomra való átépítésénél ez a 
körülmény veendő elsősorban számításba. 

Hangsúlyozza, hogy az építésnél is meg kell találni azt az 
megoldást, amelyik tartós, de nem túlméretezett és drága 
utakat eredményez. Az ilyenek műszaki kivitelezésének részle
teire vonatkozólag számos hasznos gyakorlati tanáccsal szolgál. 

Wappes: Természetvédelem, erdő és erdőgazdaság. (Natúr-
sehutz, Wald und Forstwirtschaft.) 141—143. old. 

Vietinghoff-Riesch; „Naturschutz" cím alatt nemrég meg
jelent könyvét méltatja, amelynek fejezetei a következők: 1. A ter
mészet és az ember; 2. Természetvédelem, mint az erdőpolitika 
feladata; 3. A természetvédelem megvalósítása az erdőben. 

Schmid: A favágás munkájának megszervezése. (Organi-
sation der Holzhauereiarbeit.) 145—148. old. 

A tárgyra vonatkozó tanulmányokat bírálva, számos érvvel 
bizonyítja, hogy az „Institut für Forstliche Arbeitswissenschaft" 
(röviden: Iffa) által leggazdaságosabbnak talált, két főből álló 
munkásosztag nem minden esetben végzi a legeredményesebb és 
legjobb munkát. Az „Iffa-Rotte" jóformán csak a teljesen egy
öntetű, síkvidéki állományokban tud a vele szemben támasztott 
igényeknek megfelelni; nehéz terepen, lépten-nyomon változó össze
tételű és minőségű erdőben sokkal célszerűbb 4—6 főből álló és 
egy megbízható előmunkás vezetésére bizott munkáscsoporttal 
dolgoztatni. 1 1 

Lomberdőben, ahol a műfa kijelölését az erdészeti személyzet
nek kell végezni és általában, ahol a munkásoknak kiosztott nyi
lasok nagyobb terjedelműek, már ellenőrzés szempontjából sem 
alkalmazható a két emberből álló „Iffa-tag". 

A nagyobb csoportok szociális tekintetben (méltányos 
munkamegosztás; kor és erőviszonyok szerint) és a munkásneve
lés, valamint a szerszámkihasználás szempontjából is előnyöseb-
bek, különösen, ha az ilyenek keretein belül- a két főből álló tago
zódás is többé-kevésbbé keresztülvihető. 
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Rüedi: Utak helyreállítása, esuszamlások megkötése és fel
újítások Richterswil község erdejében. (Die Wegwiederherstel-
lungs-, Rutschverbau- und Wiederaufforstungsprojekte an der 
Hohen Rone in der Gemeindewaldung Richterswil, Kanton Zürich.) 
113-123. old. 

Az 1934 szeptember 9-i felhőszakadás következményeiként 
fellépett nagymérvű pusztulások után folyamatba tett munkálato
kat ismerteti, amelyek magas hegységi jellegük dacára is igen 
tanulságosak. A közleményt néhány érdekes fénykép is díszíti. 

Gascard: Egy kényelmes eljárás döntött törzsek növedék-
százalékának a meghatározására. (Ein bequemes Verfahren zur 
Ermittlung des Zuwachsprozentes gefállter Stámme.) 125—131. old. 

Ha a törzs keresztmetszetét egyenlő „b" szélességű körgyű
rűkre osztjuk, akkor az R = n X b sugárral mért körlap n-ik (leg
szélső) körgyűrűjének a területe =(2n—l)b- TU és ennek %-os 
viszonya az egész körlaphoz: 

Ha pedig ez a körgyűrű „m" számú (megközelítőleg egyenlő szé
les) évgyűrűből áll, akkor egy évgyűrű átlagos %-a 

Ezzel az alapképlettel dolgozva, szerző néhány szemléltető példán 
mutatja be eljárásának helyességét és könnyű alkalmazhatóságát. 

Burger: A kéregnövedék által okozott hiba. (Der Rinden-
zuwachsfehler.) 131—135. old. 

A gondos fatömegfelvételek alapján nyert növedék mindig 
magasabb értéket ad, mint ha ugyanannak az állománynak a nö
vedéket törzselemzés útján állapítjuk meg. Ennek oka az, hogy 
utóbbi esetben a növedék kiszámításánál a kérget nem szokás 
figyelembevenni. 

A svájci erdészeti kutatóintézet által végzett nagyszámú 
törzselemzések alapján szerző kimutatja, hogy vörösfenyőnél 
(10—60 cm-es törzsvastagságig) a mellmagassági átmérő körlap
jának 22—27%-a, lucfenyőnél 7—12% esik a kéregre, tehát a ké
reggel mért törzseknél a körlap szerint vett növedék vörösfenyő
nél 11—18%-kal, lucfenyőnél 4—7%-kal nagyobb értéket ad. 

P = 
100 (2n — l) o2 % = 100 (2n — 1) 

n2 52 % 



Minthogy pedig- a vizsgálatok adatai szerint a kéreggel mért 
4 cm-es körlapnövedék (16 cm-től 20 cm-re, 26—30, 36—40, 46—50 és 
56—60 cm-rc való vastagsági növekedés esetén) a teljes körlapnöve-
dékből vörösfenyőnél 11—18%, lucfenyőnél 0—5% esik a kéreg-
növedékre, igazat kell adnunk szerzőnek abban, hogy a vastag 
kérgü fák növedékének megállapításánál ez a körülmény el nem 
hanyagolható. 
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Hartel: A fának, mint építőanyagnak új értékesítési módja. 
(Neue Wege zur Verwertung des Baustoffes „Holz".) 85—86. old. 

Ausztria 3 millió hektár erdőterülete évi 9 millió m3 fater-
melést ad és az utóbbi években bekövetkezett kiviteli nehézségek 
az erdőbirtokos- és fakereskedő-érdekeltségeket, sőt magát a ható
ságokat is a legerélyesebb propagandára késztették a fának foko
zott belföldi felhasználása érdekében. 

Ennek köszönheti), hogy mind a magas-, mind pedig a mély
építés terén újból nagyobb jelentőséghez jutott a fa és ma nem
csak szemnek tetszetős nyaralók, sőt lakóházak készülnek fából, 
hanem a víziépítészetben is egyre jobban tért foglal ez a leg
olcsóbb és kitűnő építési anyag. 

Utóbbi alkalmazásában csak annak a módját kell megtalálni, 
hogy a gyors pusztulástól megóvjuk (különösen a változóan szá
razságnak és nedvességnek kitett helyeken), ami a telítési technika 
fejlődésével egyre jobban sikerül. 

Ujabban Zarboch Ágost udvari tanácsos eljárása szerint 
mind gyakrabban alkalmazzák másnemű építési anyaggal 1— főleg 
vasbetonnal — kapcsolatosan is a fát. Ez az úgynevezett „csere
fal építési mód (németül: Tauschwandbauweise), amelynek lényege 
az, hogy a műtárgyaknak csak az örökös tartósságot kívánó fon
tos részeit építik betonból (pl. a gátak pilléreit), a közbeeső, köny-
nyen hozzáférhető részeket pedig fából, még pedig úgy, hogy az 
igénybevétel következtében beálló elhasználódás folyamán ezek a 
farészek bármikor könnyen kicserélhetők legyenek. 

Ez az építési mód olcsósága következtében egyre jobban ter
jed Ausztriában és kiváló alkalmazhatóságát szerző néhány érde
kes példával igazolja. 

Farsly: Újítások a vadetetésnél. (Neuerungen auf dem 
Gebiete der Wildernáhrung.) 89—90. old. 

A lundenburgi (Morvaország) állami erdőhivatal kerületé
ben végzett vadetetési kísérletek eredményeiről számol be, ame
lyeknek gerincét a Mikula erdőgondnok által összeállított és sza-



badalommal biztosított i,Wapitin" nevű mesterséges tápsó,adago
lása képezi. 

Ez a sokféle szerves-anyagot tartalmazó keverék, hang
súlyozzuk, nem eleség, amelyik valamilyen hiányzó természetes 
takarmány pótlására hivatott, hanem kiegészítője a vad rendes 
élelmének és főleg olyan vitamindús anyagokat tartalmaz, ame
lyekben az ottani erdők a mostoha termőhelyi viszonyok miatt 
szűkölködnek. 

A Wapitint a prágai vadászati kísérleti állomás és a brünni 
főiskola tenyésztés-biológiai és állattani intézete is felülvizsgálta 
és a legfényesebb bizonyítványt állította ki róla-

Használhatóságát szerző a lundenburgi szarvasállomány 
lassú, de határozott fejlődésével is igazolni kívánja, ami abban is 
kifejezésre jut, hogy a Wapitin bevezetése óta eltelt 3 esztendő 
alatt a terítékre kerülő szarvasbikák agganesai átlag 14 Nadler-
pontnyi javulást mutattak. 

Müller: Távolságmérő az erdőrendezés szolgálatában. (Tele-
meter im Dienste der Forsteinrichtung.) 93—94. old. 

Magas hegységben az erdőrendezés néha olyan feladat elé 
állítja a mérnököt, amelynél egy könnyen hordozható és kezel
hető (léc-nélküli) távolságmérő igen hasznos szolgálatokat telje
síthet. 

Az erdőgazdaság különleges céljai szerint megépített ilyen 
eszközzel a műszergyárak mindezideig adósok maradtak. Néhol 
megpróbálták a katonai távolságmérők alkalmazását, ezek azon
ban csak 400 méteren felüli távolság mérésére készülnek. 

Jelenleg az alább felsorolt rendszerű műszerek használha
tók még leginkább erdőrendezési munkálatoknál is: 

A) Teleméter változtatható bázissal (dr. Zeller—Zürich távol
ságmérője), 

B) Teleméter rögzített bázissal. Ennek alosztályai:, 
1, „Köinzidenztelemeter" (Zeiss—Jéna és Leitz—Wetzlar 

modelljei), 
2. sztereoszkópikus távolságmérő (Zeiss sztereotele-

méterje). 
Szerző részletesen ismerteti az általa felsorolt típusok hasz

nálhatóságát, előnyeiket és hátrányaikat. 

Fröhlich: Az ágnyesés kérdése az erdei fenyőnél. (Zur Frage 
der Aufastung bei der Kiefer.) 101. old. 

Szerző egy 10.000 ha-nyi lengyelországi erdőbirtokon szerzett 
tapasztalatairól számol be. 

A törzsek felnyesését ott általában már igen korán — a 10. 
évben — kezdik, de még 30—50 éves állományokban is folytatják, 



amikor az eltávolított élő ágak keresztmetszete sokszor a 10 cm-t 
is meghaladja. 

Ez az eljárás egyáltalában nem felel meg az erdőápolás kö
vetelményeinek és a magasabb szerfa-százalék elérésére irányuló 
törekvésnek. 

A nagy sebhelyet legtöbb esetben rosszul forrja be a fa és 
azon keresztül gombák támadják meg a törzset- De még ott is, 
ahol a fapalást teljesen elfedi az ágcsonkot, a látszólag teljesen 
tiszta törzsek igen kellemetlen meglepetéssel szolgálnak a fel
fűrészelés alkalmával. 

Szerző azt tapasztalta, hogy a tölgyei elegyes erdei fenyvesek
ben sokkal jobb volt az erdei fenyő fejlődése és általában 12—16 
méter hosszú ágnélküli törzet adott, míg az elegyetlen állomá
nyokban legfeljebb 3—6 méter hosszú törzsrész volt ágmentes. 

A szerfaszázálék a természetes úton, kefesűrű ujulatból kelet
kezett állományokban volt a legmagasabb. 

Konsel: A brünni erdészeti főiskola. (Die Forstliehe Hoch-
sehule in Brünn.) 101—103. old. 

A Brünnben székelő mező- és erdőgazdasági főiskola kelet
kezésének történetét, fejlődését és jelenlegi helyzetét ismerteti 
néhány fénykép kíséretében. 
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Hiley: Fejlődik az erdészeti szakoktasás. (Forest education 
marcbes on.) 331—333. óid. 

Amerikában is sok kifogás hangzik el a szakoktatással 
szemben, amelyek, akárcsak nálunk, részben indokoltak, de rész
ben bizonyos egyoldalú kívánalmak szószólói. 

Szerző komolyan vizsgálva a felvetett kérdést, megálla
pítja, hogy az erdészeti főiskoláknak éppúgy, mint a többi egye
temeknek hármas feladatuk van: 1. fejleszteni az általuk művelt 
tudományokat, 2. elbírálni a gyakorlat által felvetett kérdéseket, 
és 3. teljes felkészültségű szakembereket nevelni. 

Az amerikai erdészeti felső oktatás alig 40 éves múltra te
kint vissza és ez alatt tudományos téren is szép eredményt ért el. 

A szerző által említett második kívánalmat illetően, az 
újabb időben egyre jobban előtérbe kerülnek a mindennapi élet 
által felvetett ipari, szociális és politikai pdoblémák, amelyeknek 
hatása az amerikai egyetemi életben sokkal erősebben jut ki
fejezésre, mint nálunk. Ezt a tényt a tiszta tudományosság apos
tolai talán lemosolyogják, de hogy rajta keresztül sokkal küzdő
képesebb lesz az amerikai fiatalság, elvitathatatlan tény. 



Igen érdekes az egyetemi rendszer leghevesebb támadóinak 
az az állítása, hogy a tisztán erdészeti tantárgyak tanításánál 
sok a felesleges elmélet, az iskolának a gyakorlat számára kell 
szakembereket nevelni és a gyakorlat csak a gazdaságban sajá
títható el. Szerző erélyes szavakkal kel a tudományosan megala
pozott kiképzés védelmére és éppen az empirikus módszer foko
zatos visszaszorulásában látja a fejlődés biztos jelét, 

Downey: Fenyőrudak kreozottal való telítése. (Opeu tank 
creosote treatment of shortleaf and loblolly pine poles.) 
349—252. old. 

A költséges berendezést igénylő, nagy nyomással dolgozó 
telítőberendezésekkel szemben egy igen, egyszerű, és eredményes 
eljárást ajánl 10—15 cm vastag fenyőrudak telítésére. 

A berendezés két egymás mellé helyezett 1 X 1 X 6 m-es, 
nyitott vastartályból áll. Az egyiket téglából falazott lábak tart
ják úgy, hogy alatta tüzelni lehessen. Mindkét tartályt félig meg
töltik kreozottal és míg az egyikben a telítő folyadékot a levegő 
hőmérsékletén tartják, a másikban azt kb. 100—110 fokra heví
tik fel. 

A telítés úgyszólván. automatikus. Az iparvasút kocsijáról 
egy egyszerű daruszerkezet segítségével az összekötött rúdrako-
mányt először a forró oldatba sülyesztik és abban egy óra hosszat 
állni hagyják. Ezután a „hideg" kreozotba áztatják be —1 órára, 
miáltal a rudaknál kb. 1 hüvelyknyire behatoló telítődést érnek el. 

Minthogy ez az eljárás meglehetős sok anyagfelhasználással 
jár és a kreozot egy része a használatba vett rudakon könnyezés 
folytán veszendőbe megy, a texasi államérdészetnek sikerült hosz-
szadalmas kísérletezés után az eljárást tökéletesíteni. Mégpedig 
azáltal, hogy a hideg oldatból való kiemelés után a rudakat 30 
percre újból a forró oldatba merítik. Ezáltal a telítődés legalább 
két hüvelyknyi mélységet ér el (sok esetben a bélig hatol!) és 
jelentékenyen kevesebb anyagfelhasználás mellett később sem 
következik be könnyezés-

Eyre és Neetzel: A szálaló-vágás alkalmazhatósága az északi 
keményfa-erdőkben. (Applicability of the seleetion method in 
northern hardwoods.) 353—358. old. 

Szerzők dicséretre méltó buzagolmmal végezték kísérleteiket 
a Laké States állam erdészeti kutatóintézetének keretében, főleg 
annak a kérdésnek eldöntésére, mennyiben igaz, hogy a szálalás 
következtében gyakoribb a széldöntés és egyéb kár az állomány
ban. 

A részletekre nem terjeszkedhetünk ki, csak annyit kívá
nunk még megemlíteni, hogy szerzők kísérleti területeiken hol-



dánként átlag 1 m3-es évi növedéket kaptak ott, ahol a törzseknek 
legfeljebb Vs—% részét szedték ki, ami amerikai viszonylatban 
igen jó eredmény. 

• Minden kétséget kizáróan megállapították azt is, hogy gon^ 
dos kivitelezés mellett a szálaló vágás semmiféle veszedelmet nem 
jelent az erdőre nézve, sőt sok esetben a felnjulást is nagy mérték
ben elősegítette. 

Bull: Szerszám- és munkaszükséglet az ágnyesésnél. (Tools 
and labor req.uirements for pruning longleaf pine.) 359—364. old. 

A kísérletek során 3—8 hüvelyk vastag törzsek felgallya
zását végeztette el szerző és az ehhez szükséges időt, magasság
szakaszonként elkülönítve, egy táblázatban foglalja össze. A rész
leteket helyszűke miatt nem ismertethejük, de a nagyon ér
dekes vizsgálatokat melegen ajánljuk időtanulmányokkal foglal
kozó kartársaink figyelmébe. 

Wilde: Folyékony televényes trágyák használata az erdé
szeti csemetekertekben. (The use of liquid humate fertilizers in 
forest nurseries.) 388—392. old. 

Néhány nagyobb amerikai csemetekerti üzem igen jó ered
ményt ért el a szerző által ismertetett eljárással. 

Ez abban áll, hogy egy megfelelő nagyságú tartályt félig 
megtöltenék korhadó erdei alommal és erre 1%-os műtrágya
oldatot öntenek. Utóbbihoz ammoniumszulfátot, ammoniumnit-
rátot, káliumnitrátot, ammoniumfoszfátot és káliumfoszfátot 
használnak, még pedig vagy külön-külön, vagy pedig ezek meg
felelő keverékét alkalmazzák, a talaj kívánalmai szerint. 

Az oldat hozzáöntése közben a tartályba helyezett televényt 
folyton keverni kell, hogy az előálló suspensio minél hamarább 
telítődjék szerves tápanyaggal. Ülepedés előtt az oldatot ki
szivattyúzzák és azonnal felhasználják. 

Szerző néhány fényképen mutatja he, hogy gyenge talajokon 
az ilyen trágyaszerek alkalmazása a csemetékre milyen nagy
szerű hatással volt: száraz súlyuk jelentékenyen, néha 10-szeresen 
meghaladta a nem trágyázott területen nőtt csemeték súlyát. 
Sőt a talaj soványsága folytán már erősen sínylődő csemeték 
is azonnal pompás fejlődésnek indultak a kezelés következtében. 

Hangsúlyozza azonban szerző, hogy minden esetben gondo
san megvizsgálandó a csemetekert talaja arra vonatkozólag, 
milyen tápanyagban szűkölködik, mert a műtrágyának ötlet
szerű adagolása mellett nemcsak hogy elmarad a kívánt ered
mény, hanem még kisebb-nagyobb fokú mérgezés is bekövet-
kezhetik. 



Az alkalmazott televénynek sem szabad alkalikus kém
hatásának és világosságot kívánó fafajokból álló erdőből szár
mazónak lennie (miután az ilyenben kevés a tápanyag), kerü
lendő a tőzeges és savanyu humusz használata is. 

Stoeckeler és Baskin: A Denbigh-féle magkoptató, a mag
kezelés új módja. (The Denbigh disc scarifler, a new method of 
seed treatment.) 396—398. old. 

A esiraképességi vizsgálatoknál és csemetekerti üzemben 
sok gondot okozó keményhéjú magvak (Juniperus, Cartaegus 
stb.) új előkészítési módját tárgyalja. 

A szerkezet egy kétfelé nyitható fahenger, amelynek bel
sejében egy tengelyre 6—8, a henger belső átmérőjénél valamivel 
kisebb fakorongot szerelnek. A vízszintesen fekvő és lábakra 
szerelt henger alsó falában tenyérnyi széles sávon, rostéllyal 
fedett nyílást hagynak a tisztátalanság és a hulladék levezeté
sére. A korongokat és a henger belsejét (a rostély kivételével) 
csiszolópapírral ragasztják be. 

Szerző kísérletei szerint a maggal megtöltött hengerben az 
előkészítés 2—5 óra alatt nyer befejezést, olyan motorikus hajtó
erőt véve számításba, amely a korongoknak percenként 700—750 
fordulatot ad. Nézete szerint ez az idő is lényegesen megrövidít
hető, ha a csiszolópapírral bevont fakorongok helyett carborund-
korongokat használnak és a korongok számát szaporítják. Erre 
vonatkozólag még folynak a kísérletek, de az eljárást, mint egy 
érdekes próbálkozást, méltónak tartottuk a megemlítésre. 

L ' A L P E . 1937. 2 - 4 . sz. 

Pavari: Az erdők befolyása a klímára a Földközi-tenger 
mellékén. (L'influenza dei boschi mediterránéi sul clima.) 
42—57. old. 

Az Olaszország különböző vidékein felállított erdészeti 
meteorológiai állomásokon végzett megfigyelések első eredményeit 
közli, amelyek a csapadékviszonyokban, a hőmérsékletben, párol
gásban, a szelek járásában és sebességében, a légnyomásban s a 
talaj felmelegedésében bekövetkezett változásokra vonatkoznak. 
A tanulmányt szöveg közötti magyarázó diagrammok és fényké
pek teszik könnyen áttekinthetővé. 

De Philippis: A feketefenyő fajtái és a talajviszonyok. 
(Varieta del „Pinus nigra" e reazione del suolo. Ricerche speri-
mentali.) 58—64. old. 

A fekete fenyő alább megnevezett négy válfajával a külön
böző talajokon való viselkedés kipuhatolása céljából végzett ki-



serietek eredményeit adja. A cserépben nevelt feketefenyő
fajták földjébe különböző vegyi anyagok hozzáadásával, főként a 
talaj savanyúságának változtatásával végzett kísérletek alap
ján alábbi következtetésekre jut. 

A Pinus nlgra var. cebennensis Redh. (amely a francia 
Cevennek hegyvidékén és Spanyolországban honos) továbbá a 
Pinus nigra var. calabrica. Schn. (amely Calabria félszigetén 
tenyészik) igen érzékenyen jelzik a talaj alkalikus kémhatásá
nak a növekedését (az utóbbi fokozottabb mértékben). Ezzel 
ellentétben a Pinus nigra var. austriaca Asch. és Gr. és a Pinus 
nigra var. pallasiana Asch. és Gr. a pH változásokkal szemben 
eléggé közömböseknek mutatkoztak. Szerző a pontos számadatok
kal is kimutatott eredmményekből a gyakorlati erdészetre nézve 
igen hasznos következtetéseket von le. 

Chizzali: A mókus által okozott károk tű- és lomblevelű 
erdeinkben. (I danni prodotti dalló Scoiattolol (Sciurus vulgáris 
L.) ai nostri boschi di conifere e di latifoglie.) 65—71. old. 

A mókusnak a famagvak adják egyik főtáplálékát. Beéré-
sük előtt a tűlevelűek magvait keresi legszívesebben, főként a 
jegenyefenyő, vörösfenyő, ciprus és Pinus cembra magját. Lomb
levelű fákon is pusztít a mókus, ha nagyon elszaporodik, mert 
a tölgymakkot, a bükkmakkot, diót, stb. is szívesen eszi. A már 
földbe jutott magot is kiszedi s rengeteg kis facsemetét pusztít 
el azáltal, hogy az éppen kihajtott szíklevelek alól a magvakat 
kihúzza a földből. 

Rügyeket is pusztít, főként a fiatalosokban. Ősszel és télen a 
hajtások vékony végeit ezer számra tördeli le s dobja a földre, 
pusztán csak azért, hogy a lekopasztott ágakon a. gyantához 
könnyebben hozzáférjen. Szerző egy-egy jegenye vagy lucfenyő 
alatt a földön körülbelül 7000 darab (!) 4—12 cm hosszú kis ág-
véget olvasott meg. 

A fák kérgét ugyancsak kikezdi; legszívesebben a vörös
fenyőét rágja le. A lerágott kéreg helye legtöbbször gyűrűs vagy 
csavaros rágási felületet mutat, A mókus a kéreg alatti háncsból 
szívja a nedvet. 

Kárt okoz a mókus az erdőben közvetve a hasznos madarak 
fészkének és tojásának pusztításával is. 

De Philinpis: Az atlanti cédrus fája. (II legno di cedro 
dell'Atlante.) 89—96. old. 

Szerző az olasz kísérletek eredményeként megállapítja, hogy 
az atlanti cédrus fája kitűnő műfa s hogy ezzel megoldást nyerhet 
az a nehéz kérdés, milyen fafajt telepítsenek ott, ahol tűlevelű 



szerfára van szükség, de ahol sem a vörösfenyő, sem a jegenye
vagy erdeifenyő, sem pedig a feketefenyő nem ad. megfelelő mi
nőségű faanyagot. A továbbiakban részletesen ismerteti a 
Cédrusok fájának ellentálló képességét s egyéb fizikai tulajdon
ságait. Végül felsorolja minőségek szerinti csoportokban a fának 
a használhatóságát. 

J O U R N A L F O R E S T I E R SUISSE. 1937. 6. sz. 

Barbey: A Szaharát régente erdő borította. (Le Sahara, 
territoire autrefois boisé.) 118—121. old. 

A geológia, paleontológia és régészettudomány legújabb kuta
tásai alapján ma már azt állíthatják, hogy a Szahara nem volt 
mindig sivatag. A történeti időt megelőző, ú. n. negyedkorban, a 
Szahara vidékén — miként Európában is — nagy és hirtelen 
klímaváltozás állott be, amely a fokozódó nedvességcsökkenéssel 
járt. Az erős szelek évezredes hatása alatt aztán a régi gránit, 
gneisz, bazalt és porphyr kőzetek levált szemcséi futóhomokká, 
mozgó dünákká alakultak. Szerző szerint valamikor növényzet, 
talán erdő borította a mai sivatagot. 

Egyes helyeken nagyon mélyre ható gyökérzetű xerophil 
növényzetet találtak. A sivatag közepén ugyanazt a krokodilus-
fajt ismerték fel, amelyik Szudánban él. Római írók szerint 
régente rengeteg elefánt élt Északafrikában, (pedig az elefánt az 
őserdők lakója) s csak fokozatosan szorította ki, illetve foglalta 
el helyét a teve. Egyébként a sivatag legközepén, a ma lakott 
részektől legtávolabb eső helyeken, az ásatások régen megköve
sedett fatörzseket hoztak napfényre. Az antropológiával foglal
kozók (köztük főként Reygasse) azt állítják, hogy a Szaharát is 
negyedkori ősember lakta, amit a sivatag legtávolesőbb helyein 
talált régi szerszámok igazolnak. Erg-Chech-ben pl. a kőkor-
szakból származó fegyverekhez nagyon hasonló, hatalmas méretű 
és durva kidolgozású támadófegyvereket találtak. Valószínű, 
hogy az ottani ősember csak siettette az éghajlat által megin
dított, előidézett elsivatagosodást. Kecske lehetett az állata, amit 
az is bizonyít, hogy az említett leleteken ma már csak Ázsiában 
élő kecskefajok primitív ábrázolása is kivehető. 

Aubert: A Cytisusok. (Les cytises.) 122—125. old. 

A Cytisusok-nak a svájci erdőkben való előfordulását, 
talajjavító szerepét, a hideg időjárással szemben mutatott visel
kedését ismerteti és egyben felhívja a figyelmet a eytisus fájá
ból égetett szén kiváló minőségére is. 



E E V U E D E S E A U X E T F O B E T S . 193T. 4. sz. 

Géneau: Az 1936. évi vágásokban kitermelt fa eladása. (Les 
ventes des coupes de bois an 1936.) 315—336. old. 

A faáraknak az 1931(—36. években megnyilvánult hullám
zásáról szól s annak okait magyarázza. Táblázatokat közöl fa
nemek és választékok szerinti részletezéssel a Franciaországban 
lábon eladott fatömegről s az utóbbi években elért átlagárakról. 

Sagot-Lesage és Ducamp: A természetes felújítás. (Au sujet 
de la régénération naturelle en sylviculture.) 3337—339. old. 

Ahol lehet, bízzuk a természetre a felújítást; a bevetődés 
írtján a legjobban tenyésző fanemek veszik át az uralmat az új 
erdőben. Mesterséges felújítási eljárásainknál is figyeljük s 
igyekezzünk utánozni a természet munkáját. 

B E V I S T A P A D U E I L O E . 1937. 3 - 4 . sz. 

Haralamb és Cretzoiu: Hippophaé rhamnoides L . a 
Fekete-tenger romániai partvidékén. (Hippophaé rhamnoides 
L . pe litoralul románesc al Marii Negre.) 293—300. old. 

A Hippophaé' rhamnoides Romániában, főként Moldvában 
fordul elő, a Kárpátok dombos vidékein. A Fekete-tenger part
vidékein már jóval ritkábban található. Szerzők felsorolják az 
összes tengerpartvidéki előfordulási helyeket; tapasztalataik sze
rint ez a cserje csak 2 helyen lép fel tömegesebben, ahol 6—7 cm 
átmérőjű és 3 m magas egyedeket találtak. Ezeknek a termő
helyeknek a talajlellegző növényeit is felsorolják. 

Szerzők rámutatnak arra is, hogy a Hippophaé Rhamnoides-
nek milyen nagy jelentősége lehet, mert igen alkalmas a ten
gerparti futóhomok megkötésére. 

Az államerdészeti altiszti kérdés. (Personalul silvic sub-
altern.) 314—353. old. 

A „Napi problémák" rovat alatt 12 cikk (szerzőik: Petrescu, 
Heroin, Pavalaehi, Vasiliu, Codru, Chiri\ct, Barbulescu,, Pető 
Cristea, Radulescu, Cámpean és Sulea.) foglalkozik ezzel a tárgy-
gyal. Romániában tudvalevőleg az államerdészeti szolgálatban 
háromféle altiszt van: 1. „erdész" (conductor), 2. „erdőőr" (briga-
dier) és 3. „erdőkerülő". Szerzők főként a két utóbbi kategória 
pótlásának módozatait (altiszti iskolák!), szolgálati teendőiket, 
illetményeiket stb. tárgyalják s arra a következtetésre jutnak, 
hogy az altiszti személyzet helyzetén javítani kellene, ami a szol
gálatnak feltétlenül előnyére válnék. Viszont csak olyanokat 
szabad alkalmazni, akik szakiskolát végeztek. A „conductor" fo-



kozatban pedig két csoportot kellene létesíteni: egyet a külső 
szolgálatot teljesítők, és külön egyet az irodavezetők részére. 

Eliescu: A nyárfák levelén pusztító lepkefaj. Lithocol-
letis populifoliella Tr. Lithocolletis populifoliella Tr. Un 
fluture vátámátor frunzelor de plop.) 397—401. old. 

Az 1934. és 1935. években Bukarest vidékén a Mikrolepidop-
terák-hoz tartozó Lithocolletis popidifoliella Tr. nevű lepke 
nagy károkat okozott a nyár-fajokon, főleg a fekete-, kanadai- és 
jegenyenyáron. Szerző részletesen leírja a károsításokat s ismer
teti a szóbánforgó kis károsító lepke biológiáját és az ellene való 
védekezés lehetőségeit. 

Negulescu: Kiképzés és szolgálat. (Scoalá si seryiciu.) 
419—426. old. 

Szerző, ki az egyik erdészeti altisztképző iskolának az igaz
gatója, részletes vizsgálat tárgyává teszi, hogy az erdészeti al
tisztek kiképzése milyen fokon van Romániában, a tényleges 
szolgálatban az altisztektől megkövetelt ismeretek szempontjá
ból. Arra a következtetésre jut, hogy a szakiskolák utóbbi idő
ben már erősen hivatásuk magaslatán állanak s ezáltal nagyon 
értékes szolgálatot tesznek. 

Tocusev: A bükk fájának ipari értékesítése. (Industria-
lizarea lemnului de fag in subii.) 427—429. old. 

A lakott helyektől nagy távolságra fekvő bükk erdőkben, 
vagy ott, ahonnét az erősebb méretű rönkök közelítése, illetőleg 
azoknak a faipartelepig való elszállítása nehézségekbe ütközik, 
legcélszerűbb a hajóépítéshez igen keresett félgyártmányokat 
készíteni az erdőkben, a kitermelés helyszínén. Erre a célra azon
ban csak feltétlenül egészséges és jó minőségű bükk-törzsek felel
nek meg. 

Szerző ismerteti az ide vonatkozó kereskedelmi szokványo
kat és számszerűen kimutatja ennek az értékesítési módnak 
nagy anyagi előnyeit a tűzifaként való értékesítéssel szemben. 

* 
Erdőségek. (Incendiile in páduri.) 433—455. old. 
Az erdőtüzek elleni védekezések kérdésében kért hozzá

szólást a lap szerkesztősége, a „Napi problémák" rovat részére. 
Négy cikk érkezett be: Eliescu, Magdas, Dragomir és Cristea 
szerzőktől. 

Az első tanulmány a kérdésnek Romániában való nagy 
fontosságát fejtegeti, ismerteti az előforduló tűzesetek Okait s 
arra a következtetésre jut, hogy az erdőégések keletkezésének 
megakadályozása érdekében csak úgy lehet hatásos intézkedése-



ket tenni, ha előzetesen a tűz keletkezésének okait és statiszti
káját behatóan tanulmányozzák. 

A második cikk az erdőtűz elfojtásával s az oltási eljárási 
módozatokkal foglalkozik. 

A harmadik az erdőnek s tartozékainak tűz elleni biztosí
tását tárgyalja, s a biztosító intézetek gyakorlati szerepét ismer
teti ilyen szempontból. 

A negyedik cikk végül a vigyázatlansággal, mint az erdő
tűz keletkezésének leggyakoribb okával, foglalkozik. 

Igen figyelemre méltó körülmény, hogy a felvetett idő
szerű kérdésekhez a gyakorlati szakemberek milyen nagy száma 
s milyen behatóan szól hozzá! 

S U M A R S K I L I S T . 1937. 4—5. sz. 
Neidhart: A busszolával mért nyilt poligon elkerülhetetlen 

átlagos hibái. (Srednja transverzalna odstupanja u ispruzenim 
busolnim vlacima pod uplivom neizbjezivih pogresaka.) 165— 
180. old. 

Szerző szabatos fejtegetései során megállapítja, hogy abban 
az esetben, ha a nyitott és igen hosszú sokszög-menet felvétele 
készül, az átlagos szöghibák kiszámításához használt ismert mate
matikai képletek nem mindig elegendők. 

Ezért néhány ríj képletet vezet le és ezek segítségével vizs
gálja meg azoknak a jugoszláviai terepszíni felvételéknek az 
eredményeit, amelyek a Svédország erdejeiben legutóbb végzett 
és a fejtegetéseinél alapul vett statisztikai és erdőrendezési méré
seket bizonyos idővel megelőzték. 

Rustia: Madárvédelem. (Zastita ptica.) 181—197. old. 
Jugoszlávia madárfaunájának csökkenésével kapcsolatban 

szerző részletesen ismerteti a madarak hasznát, védelmüket ellen
ségeik ellen, a téli etetés, fészekoduk, stb. kérdését. 

Tanulmányának második részében külföldi példák nyomán 
azokat a rendszabályokat sorolja fel, amelyek hazájában is ered
ményesen szolgálnák a madárvédelem céljait. 

Agic: A bródi vagyonközség anyagi helyzete. (Stanje brodske 
imovne opcine.) 225—239. old; 

A volt határőrvidéki horvátországi vag-yonközségek jelenlegi 
válságos helyzetének vázolása kedvenc témája a jugoszláviai 
gazdasági íróknak, főleg az erdészeknek. Még pedig azért, mert 
ezeknek a vagyonkozségeknek a gazdasági viszonyai nagyon ked
vezőtlenné váltak, különösen a földreform túlhajtott intézkedései 
miatt. 



Agic a múltban igen gazdag bródi vagyonközségnek siralmas 
helyzetét tárja fel. Ez bennünket azért érdekel közelebbről, mert 
a híres szlavóniai tölgyesek a volt vinkovoei kincstári erdőhiva
tal és a bródi vagyonközség vinkovcei erdőhivatalának kezelése 
alatt állottak és a háború előtti időkben a szlavóniai tölgyfapiac 
világhírű anyagát ez a két erdőhivatal szolgáltatta. Az amúgy is 
túlkoros híres tölgyeseket azóta az üzemterv előírásai alapján 
kihasználták. Az újonnan létesített tölgyíiatalosok haszonvételei 
természetesen nem fedezhetik az adó- és egyéb közterhekkel tete
mesen megnőtt kiadásokat. A világháború előtt gazdag bródi 
vagyonközség tőkefeleslegéből vásárolt ingatlanokat a birtok
reform céljaira áldozták fel. A Száva szabályozására alakult vizi-
társulatok költségeire milliókat kellett és kell még tovább is a 
vagyonközséginek áldoznia, ágy, hogy anyagilag tönkre fog menni, 
ha az állam nem jön akár közvetlenül, akár közvetve még idejé
ben segítségére. 

Anic: A közönséges jeneszter (Spartium junceum L.) mint 
iparnövény (Zuka kao industrijska biljka). 240 - 249. old. 

Az Adriai-, sőt az egész Földközi-tenger partvidékén és szige
tein mindenütt vadon tenyésző cserje a köz. jeneszter. Az ottani 
lakosok hálókat, szőnyegeket, kosarakat, köteleket, vitorlavász
nat, stb. fonnak rostjaiból. Szerző részletesen tárgyalja természe
tes előfordulási helyeit, tenyészeti viszonyait, használhatóságát. 
Olaszországban gondos tenyésztés mellett hektáronkint s éven
kint 1000 lira hasznot hoz. Kívánatos tehát, hogy észszerű tenyész
tését felkarolják annál is inkább, mert a kopár, köves, tehát 
egyébként terméketlen tengerparti vidékeken él a legvidorabban. 
Tenyésztésével a fonó- és szövőipari külföldi drága anyagok 
behozatalát fölöslegessé lehetne tenni s evvel megjavítani az 
ország kereskedelmi mérlegét. 

Balén: Érdekes rektori beszéd. (Interessantan rektorski govor.) 
249—252. old. 

A brünni mező- s erdőgazdasági főiskola ezidei rektora: 
Antonin Dyk, aki a főiskolán a vadászati és erdővédelmi tanszék 
rendes tanára, székfoglaló beszédében érdekesen fejtegeti, hogy 
a nemes értelemben űzött vadászat nem ellentétes a mező- s erdő
gazdaság érdekeivel, sőt azok inkább jól kiegészítik egy
mást. A vadállomány észszerű tenyésztése és ápolása mindkét 
őstermelő ágnak csak hasznára válhatik. Az igazi vadász meg
tanulja az önfegyelmezési s segít egyensúlyt teremteni az emberi 
becsvágy és az állatvilág szükséges és egészséges létszáma között, 
mert a vadállomány nem kimeríthetlen Istenajámdék. Azzal a 
szép akkorddal végzi beszédét, hogy: „Amit Isten teremtett, azt 
kötelességünk megbecsülni és megőrizni". 




