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Erdészeti kísérletek 1936. 3—4. sz. 

A most megjelent 100 oldalas füzetet teljes egészében Roth 
Gyula: „Az Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetségé
nek IX. kongresszusa hazánkban" címen írt beszámolója tölti ki. 

A múlt év őszén lezajlott nagysikerű kongresszus eredményeit 
a külföldi szaklapok kivétel nélkül igen elismerő szavak kíséreté
ben méltányolták, amiről a „Külföldi lapszemle" című rovatunk
ban már több ízben bírt adtunk. 

Roth Gyula, mint az egyesület elnöke, csak a kongresszus tör
ténetének pontos rögzítésére törekedett. Részletesen ismerteti idő
rendben a vándorgyűlés lefolyását, a vele kapcsolatos erdő-bejárá
sokat, az elaődások címét és azokat a beszédeket, amelyek a 
kongresszus alkalmával elhangzottak. 

Az érdekes tanulmányt, amely maradandó emléke a magyar 
erdészeti kísérletiügy eredményeinek, számos fénykép díszíti. 

KÜLFÖLDI L A P S Z E M L E 

2 E H T S C H R I F T F Ü R W E L T F O R S T W I R T S C H A F T . 1937. 6—7. sz. 

Dr. A. Ebner, folytatja „Az amerikai fatermelés kritikai meg
világításban, jövője és alakulása a jelenkor kérdései szempontjá
ból" című és az „Erdészeti Lapok" 1935. évi XII. füzetében is ismer
tetett nagyobb tanulmányát, amelyben a fatermelést a gazdaságos
ság és az erdő ápolása szempontjából bírálja. Fejtegetései végén 
az eddigi eljárások tanulságait és a jövőbeli célkitűzéseket veti 
egybe. A tanulmány szövegét érdekesen egészíti ki a szövegbe 
iktatott 6 grafikon és 18 kép. 

A „Nemzetközi Erdőgazdasági Tudósítás" és a „Nemzetközi 
Fagazdasági Tudósítás" rovatai időszérű híreket közölnek a világ 
minden tájáról. 

A „Könyvismertetések" rovata pedig újabban megjelent 
könyvekről számol be. Dr. Tomasovszky Imre. 



A I i L G E M E I N E F O E S T - U N D J A G D - Z E I T U N G 1937. 6. ez. 

Starkel: Telkesítés Baden rajnamenti erdeiben. (Rheinwald-
melioration im Lande Baden.) 169—178. old. 

A mult évben már megemlékeztünk azokról a nagyszabású 
lecsapolásokról, amelyek révén egy kb. 200 km bosszú és átlag 
2 km széles, 20.000 ha-t kitevő vadvizes terület válik a Rajna men
tén hasznothajtó termőfölddé. 

Szerző helytelen álláspontnak tartja, hogy ezzel az egészség
telen vidékkel kapcsolatban természetvédelmi szempontokat hang
súlyozzanak, mert a munkálatok csak a szúnyog-veszedelemnek 
izentek hadat és minden egyéb vonatkozásban segítségére siet
nek a természetnek (a talaj javítása, a halállomány szaporítása, 
nemes fafajok megtelepülhetése stb- által). 

Rámutat arra is, hogy az ilyen munkálatoknál, éppen úgy, 
mint a vadpatak-szabályozásnál, az erdőmérnököt kel] elsősorban 
megfelelő irányító szerephez juttatni, mert a tisztán műszaki 
szem/pontok érvényesülése sok esetben hiúsította meg már a várt 
eredményt. 

Tanulmányában az árok-, ill. csatornahálózat kiépítésének és 
a partbiztosításnak a műszaki részleteivel foglalkozik. Utóbbival 
kapcsolatosan kiemeli, hogy tapasztalatai szerint a legjobb ered
ményt a cölöpözés adja (A. Schindler eljárása szerint), dacára 
annak, hogy ez a legegyszerűbb és legtartósabb partbiztosítási 
mód még mindig nem részesül kellő méltánylásban. 

Néhány szép fényképpel és rajzzal meggyőzően igazolja 
állításai szavahihetőségét. 

Künanz: A szálerdő felépítése Hessen tartományban. (Der 
Aufbau des Hochwaldes der Provinz Oberhessen.) 178—187. old. 

Az elmélet célkitűzéseinek a gyakorlat munkateljesítményé-
val való szembeállításából gyakran szinte áthidalhatatlannak 
látszó félreértések keletkeznek, amelyek tárgyilagos elbírálása
hoz szinte bizonyos bölcseleti iskolázottság szükséges. 

Hessen tartományban készült első ízben egy olyan erdészeti 
statisztika, amelyik az 1935 január 1-i állapot alapján vette fel az 
összes adatokat, még pedig községek szerint elkülönítve. Az adat
gyűjtés nemcsak a fafajok, birtokviszonyok és korosztályok sze
rinti megoszlást ölelte fel, hanem — az erdészeti statisztika törté
netében első ízben — kiterjedt az állományoknak értékosztályok 
szerinti csoportosítására is. 

Szerző ezt a statisztikai anyagot ismerteti teljes részletesség
gel, mint olyat, amely erdőgazdaság-politikai tanulmányokhoz 
különösen megfelelő alapot szolgáltat és egyben rámutat azokra 
a hiányokra is, amelyeknek elkerülése a tökéletes munka szem
pontjából kívánatos. 



Schwarz: A símafenyő telepítése Németországban, észak-ame
rikai termőhelyi kívánalmainak megvilágításában. (Der Anbau 
von Pinus Strobus in Deutschland im Lichte der klimatisehen 
Standortsbedingungen in Nordamerika.) 187—191. old. 

A mintegy 100 évvel ezelőtt nagy lelkesedéssel felkarolt sima
fenyővel Németországban az utóbbi időben egyre több kellemet
lensége volt az erdőgazdáknak, főleg a Peridermium Strobi nevű 
gombakárosító fokozott fellépése óta. 

Szerző — igen helyesen — azt az álláspontot képviseli, hogy 
idegen fafajok betelepítése előtt természetes elterjedésük határain 
belül részletes tanulmány tárgyává kell tenni a termőhellyel 
szemben támasztott igényeiket. Ez az egyetlen módja annak, 
hogy csalódás ne érjen bennünket. 

Hazánkban a simafenyővel nem történtek nagyobbarányú 
erdősítési kísérletek, de mert a neki. megfelelő termőhelyen feltét
lenül érdemes vele foglalkozni, melegen ajánljuk Schwarz tanul
mányát gyakorlati erdőgazdáink figyelmébe. 

Az egyes amerikai símafenyő-régiók termőhelyi adottságait 
szerző összehasonlítja a németországi viszonyokkal és ebből a 
szembeállításból — helyi adatainak ismeretében — bárki meg
ítélheti, eredményes lesz-e a próbálkozása, vagy sem. 

S O H W E I Z E R I S C H E Z E I T S C H R I F T FÜR F O R S T W E S E N 1937. 6. sz. 

Jaag: A jegenye és lucfenyő új betegsége. (Über eine neue Er-
krankung der Tanne und der Fichte.) 145—351. old. 

Eöthenbach község erdejében számos öreg jegenyefenyőn 
egy különös betegség lépett fel. A törzsek hosszirányában — ren
desen a gyökfőnél kezdődőleg — a kéreg keskenyebb sávokban 
és először szemmel alig észrevehetően besüppedt és ezzel egyide
jűleg rendesen gyantafolyás is jelentkezett, mint a kóros állapot 
ismertetőjele. Egy-egy törzsön néha 15—'20~ ilyen kéregsüppedéses 
sáv volt található. 

A besüppedt kéreg alatt a fatest korhadásnak indul, a kéreg 
megrepedezik, elszárad és néhány éven belül az egész törzs el
pusztul. 

Szerző Gaumann nevű társával 1933—1937-ig beható vizsgála
tokat folytatott a betegség lefolyásának, illetőleg kórokozójának 
és egyéb körülményeinek kiderítéséré. 

Ezek a vizsgálatok kétségtelenül beigazolták, hogy a pusztu
lás oka a Pleurotus mitis nevű parazitikus gomba, amelyet labo
ratóriumban is sikerült a kutatóknak kitenyészteniük. 

A mesterséges fertőzési kísérletek azt mutatták, hogy a gomba 
főleg a jegenyefenyőt támadja igen hevesen. 



Ezeket a kísérleteket úgy végezték, (hogy a törzsbe növedék-
fúróval 2 em átmérőjű lyukakat fúrtak, amelyekbe myeélium-
csomókat helyeztek el és a lyukak nyílásat gondosan elzárták. 
A fertőzés főleg függőleges irányban terjedt tovább és két év 
múlva a lyukak környékén a fatest vörös revesedés-szerűen telje
sen korhadt volt. 

Lúefenyőtörzseken a gomba pusztítása nem olyan erőteljes, a 
többi fenyőfajtákat pedig egyáltalában nem támadja meg. 

Miután a betegség föllépését csak olyan állományokban 
észlelték, amelyek bebizonyíthatóan mesterséges úton és ismeret
len, idegen származású magból telepíttettek, nyilvánvaló, hogy a 
védekezésnek elsősorban gazdasági rendszabálynak kell lennie, 
noha az ereje teljében lévő betegség — amint ez más esetekből is 
ismeretes — a természetes úton keletkezett egyedeket is meg tudja 
támadni. 

A tanulmánnyal kapcsolatosan közölt fényképek igen szem
léltetően támasztják alá a szöveget. 

Düggeli: Milyen hatással van a gyakori taposás az erdőtalaj 
némely fizikai és biológiai tulajdonságára. (Wie wirkt das öftere 
Betreten des Waldbodens auf einzelne physikalische und biolo-
gische Eigensehaften ein?) 151—165. old. 

Vizsgálataihoz szerző fenyő-, lomb- és elegyes állományok 
talajából vett párhuzamos próbákat. Még pedig úgy, hogy az erő
sen taposott, illetőleg érintetlen talajt képviselő minták egymás
hoz egészen közel eső helyről származva, összetétel szempontjából, 
lehetőleg azonosaknak legyenek tekinthetők. Ez azonban nem min
den esetben sikerült teljesen, ami ismét azt igazolja, milyen nagy 
mértékben változhatik szinte lépten-nyomon a talaj minősége és 
mennyire óvatosaknak kell lennünk a próbavételeknél, illetőleg a 
belőlük való következtetéseknél. 

A vizsgálatok a talaj víztartalmára, víztartó képességére (ka
pacitására) víznyelésének gyorsaságára és mértékére, levegő-ka
pacitására, valamint baktérium-viszonyaira terjedtek ki és az 
alábbi erdményeket adták: 

1. A taposott talajok víztartalma — az érintetlen talajok átlag 
23.1%-os víztartalmával szemben — átlag 21.9% volt. 

2. A vízkapacitás is kisebb a taposott talajnál: átlag 46.0% 
volt; az érintetlen talajnál 47.2o/0. 

3. A víz beszivárgásához a taposott talajnál átlag 5 Műszer any-
nyi idő szükséges, mint az érintetlen talajnál, amely ugyanannyi 
idő alatt legalább 60-szor annyi vizet tud elnyelni, mint a tapo
sott talaj. (Utóbbi adat 100 cm2 területre és 1 órai időre vonatko
zik). 



4. A taposott talaj levegő-kapacitása is csekélyebb, alig 6.4%, 
míg az érintetlen talajnál átlag 14.1%-ot tesz ki. 

5. A talaj taposása határozottan ártalmas a nitrifikáló bakté
riumok és a nitrogén-kötő hasadó gombák életére (mind faj, 
mind pedig szám szerint jóval kevesebb van belőlük az ilyen ta
lajban), de elősegíti a dentrifikáló és anaerob-baktériumok fejlő
dését. 

A szerző által közölt 6 táblázat a részletes felvételek eredmé
nyeit tartalmazza. 

W I E N E R A L 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. 25—27. sz. 

Zöhrer: A lucfenyő törzsének sérülései és azok következmé
nyei. (Stammverletzungen der Fichte und derén Folgen.) 
111—112. old. 

Főleg a zúzott sebekkel kapcsolatosan föllépő korhad ássál 
(Wundfaule) foglalkozik, amelyet — amint ezt a R. Hartig vizs
gálatai megállapították — szaprofitikus gombák okoznak. 

Szerző a Schwartzenberg hercegi erdőkben mintegy 250 tör
zset vizsgált meg, amelyek — főleg a termelés következtében — 
zúzott sebeket szenvedtek és ennek következtében sebkorhadásban 
megbetegedtek. 

Vizsgálatai a sérülés korát, a korhadás függőleges és vízszin
tes kiterjedését, valamint a sebhely széléről történő beforradás 
mértékét ölelték fel és az alábbi megállapításokhoz vezettek: 

1. A korhadás függőleges irányú terjedése évenként átlagosan 
19.2 cm volt, de néha a 60 cm-t is elérte. 

Ha a sérülés a gyökfő közelében történt, a korhadás terjedése 
sokkal gyorsabb. 

2. A korhadásnak vízszintes irányban, a törzs belseje felé 
való terjedése gyorsabb a szélesebb évgyűrűvel bíró uralkodó fák
nál, mint az elnyomott törzseknél. 

3. A seb beforradása legerőteljesebben a nagyméretű uralkodó 
törzseknél, de ezeknél is évenkint átlag csak egy 0.32 cm széles he-
gedési szövet fejlődik. 

4. A sérülésektől számított évek múlásával fokozatosan csök
ken a korhadás függőleges terjedése. 

5. A korhadás mértéke nem függ a törzsek korától. A meg
vizsgált 70—140 éves fák ebben a tekintetben nem mutattak 
különbséget. 

6. Majdnem minden a fatestig hatoló sérülésnek sebkorhadás 
és ezzel kapcsolatosan gyakran parazitikus megbetegedés a követ
kezménye. 



Farsky: Az édes csillagfürt mint vadtakarmány. (Die Süss-
lupine als Wildfutter.) 115—116. old. 

A Bauer és Sengbusch által kitenyésztett alkaloid-mentes csil
lagfürt egyre fokozódó jelentőséghez jut a mezőgazdaságban. 

Szerző részletesen ismerteti a zöld növénynek, valamint belőle 
készített szénának és végül a magnak takarmányozás szempontjá
ból fontos adatait (kémiai összetétel, emészthetőség, takarmány
érték, stb.), amelyek mind azt igazolják, hogy ez a csillagfürt
fajta igazán elsőrangú zöld és száraz takarmányt szolgáltat és 
hogy szem-termésének „biológiai" (hizlaló, erősítő) értéke az ár
páéval egyenlő, a tengerit, búzát, rozsot pedig felül is múlja. 

Fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az édes csillagfürt vad
takarmányozás céljaira is kiválóan alkalmas. 

Ahol nagy a vadállomány ós az erdőt környező mezőgazda
sági területeken édes csillagfürtöt termelnek, feltétlenül szüksé
ges, hogy az erdőben szétszórtan, sok helyen álljon csillagfürttel 
bevetett etető-föld a vad rendelkezésére, mert az különben érzé
keny kárt okoz a mezőgazdasági csillagfürt-táblákban. Közvetle
nül az erdő mellett ezért nem is tanácsos csillagfürtöt termelni. 

Tanulmánya befejezéseképpen szerző részletesen ismerteti az 
édes csillagfürt termelésére vonatkozó tudnivalókat a föld meg
művelésétől kezdve a vetés-kapáláson keresztül az aratásig és 
hasznos tanácsokat ad a szénával és maggal való helyes bánás
módra vonatkozólag is. 

Pesehaut: A kanadai nyár ültetése. (Zum Anbau der Kanada-
pappel.) 121. old. 

Mint egy olyan erdőgazdaság vezető-tisztje, amelyben a ka
nadai nyár előkelő helyet foglal el, saját tapasztalatai alapján 
közli ennek a kiváló fafajnak a termelőhellyel szemben támasz
tott igényeit, valamint a csemetekertben való nevelésre, kiülte-
tésre és ápolásra vonatkozó tudnivalókat. 

J O U R N A L O F F O R E S T R Y . 1937. 5. sz. 

Schmitz: A bírálat kérdése. (A question of jurisdiction.) 
425—26. old. 

Az Amerikai Erdészek Egyesületének elnöke azt a javaslatot 
terjesztette az egyesület elé, hogy az ifjúsági csoportba való fel
vétel (junior membership) előfeltételét képező vizsgánál a szak
képzettség elbírálásában szigorú mérték alkalmazandó. 

Ennek a vizsgának a méltatására a legközelebb még rátérünk. 
Itt csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy az egyesület állás
foglalását az amerikai egyetemek sérelmesnek találták, mert az 



általuk nyújtott erdészeti felsőoktatásnak a felülbírálását vélik 
benne látni. 

Szerző kifejti, hogy ilyen szándék távol áll az egyesülettől, 
de az erdőtiszt-képzés nívójának emelése céljából a vizsga fenntar
tása, illetve szigorítása feltétlenül szükséges. 

Az egyetemek t. i. azt hangoztatják, hogy az oktatás í éves 
időtartamát legalább 5 évre kell felemelni, mert az csak így tud 
lépést tartani az egyre fejlődő természettudományokkal- Nem 
lehet tehát rossznéven venni egy komoly szaktestülettől, ha a 
kari tekintély megóvása és emelése céljából azt kívánja tagjaitól, 
hogy az egyetemen szerzett elméleti tudás mellé a megfelelő 
gyakorlati jártasságot is elsajátítsák és szakbeli használhatósá
gukról — éppen a gondjaikra bízott erdőgazdaság érdekében — 
bizonyságot is tegyenek. 

Ohapman: Az állami erdészet újjászervezése. (Reorganization 
and the Forest Service.) 427—34. old. 

Az Egyesült-Államok erdészeti igazgatása 1905-ben került át 
a belügyi tárcától a földmívelésügyi minisztérium (Department 
of Agriculture) hatásköre alá. 

Most, 32 évi eredménytejles működés után az a veszély fenye
geti, hogy ismét a belügyi tárcának rendelik alá. 

Ez ellen a terv ellen az összes állami szervek, amelyeknek az 
erdészettel valamilyen kapcsolatuk van (a kutatóintézetek, tűzvé
delmi szervezetek, természetvédelmi intézmények stb.), a legéleseb
ben állást foglaltak. 

Az Amerikai Erdészek Egyesülete (Society of American Fo-
resters) pedig részletes és alaposan megokolt feliratban kérte a 
jelenlegi helyzet további fenntartását. 

Szerző, aki az egyesület elnöke, tételenkint felsorolja azokat 
a körülményeket, amelyek az egyesület állásfoglalását támogat
ják: 1. az őstermelés körébe tartozó erdészet csak a testvér gazda
sági ággal foglalkozó kormányhatóság vezetése alatt fejlődhetik 
céljának megfelelően tovább; 2. esztelenség egyedül az állam
erdészeti igazgatást más minisztériumnak alárendelni, amikor az 
amerikai erdőgazdaság 90 százalékát kitevő magánerdők továbbra 
is a földmívelésügyi kormány hatáskörében maradnak és 3. az 
erdők fenntartása, a nemzeti parkok létesítése, az erdőtüzek ered
ményes leküzdése, újabb vadpatakok keletkezésének megakadá
lyozása és általában az erdő óriási közgazdasági, nemzetvédelmi 
és szociális jelentőségének kidomborítása érdekében az állam-
erdészet a földmívelésügyi minisztérium vezetése alatt, 32 év óta, 
óriási munkát végzett, amelynek eredményei a tervezett változás 
keresztülvitele esetén mind megsemmisülnének. 



Mert mindenki jól ismeri azokat az óriási károkat, amelyeket 
az Egyesült-Államok erdőgazdaságának el kellett szenvednie az 
1905. évet megelőző időkben. 

Moore: A faértékesítő társulás és az erdészet fejlődése Nagy
britanniában. (The development of cooperative timber marketing 
and forestry in Great Britain. (439—446. old. 

A mindössze 5 százalékos erdősültségű Angliában a belföldi 
fa számára nemrégen még alig volt piac található. 

Még pedig azért, mert a háború alatt minden értékesebb állo
mányt kihasználtak s a visszamaradt silány erdők is nagyobbrészt 
távol fekszenek a piacoktól és így anyaguk egyáltalán nem tud 
versenyezni a korlátlan, könnyű és olcsó behozatallal. 

Ennek a helyzetnek természetes következménye pedig az volt, 
hogy a szétdarabolt, csekély jövedelmet adó erdővel a birtokos 
jóformán semmit sem törődött és miután erdőtisztet nem tudott 
tartani, a háború után állami támogatással megindított erdősítés 
sem hozta meg a kívánt eredményt. 

A kiváló üzleti érzékkel rendelkező angol szakkörök azonban 
hamarosan meglátták, hol kell megfogni a kérdést. 

Először piacot kellett teremteni a belföldi fának, jó árat biz
tosítani a birtokosnak, mert csak így volt remélhető, hogy az ál
talános érdeklődés felébred az erdőgazdaság iránt. 

A Belföldi Fát Értékesítő Szövetkezet (Home Grown Timber 
Marketing Association) formájában ma egy életerős és kitűnő 
politikával dolgozó szervezet működik Angliában, amely egy 
kalap alá hozta a birtokosokat és kereskedőket és alosztályaival 
az egész országot behálózza. 

Ez a szövetkezet a. tagdíjakból és a közvetített üzletek után 
űzetett jutalékokból tartja fenn magát; az erdőbirtokosok erdő
területük nagysága arányában fizetnek tagdíjat. 

A szövetkezet a legelőnyösebb feltételeket tudja közvetíteni 
tagjainak és vitás esetekben választott bírói hatásköre is van. 

Munkáját nagyban támogatja a Nemzeti Belföldi Fagazda
sági Tanács (National Home Grown Timber Council) nevű szer
vezet. Ez a statisztikai adatok összegyűjtésével, az erdei termékek 
használhatóságának vizsgálásával és propagandájával foglalkozik 
és költségeit az erdőterület gyarapítása céljából alakított Erdé
szeti Bizottság (Forestry Commision) fedezi. 

Murphey: Közös faértékesités. (Cooperative timber mar
keting.) 448—451. old. 

Az előbbi közleményben ismertetett angolországi intézmény 
alapján az amerikai erdőbirtokosoknak ad néhány jó tanácsot a 
faértékesités céljából való társulás megoldására. 



Felsorolja a társulás előnyeit (amire azért van szükség- Ame
rikában, mert a még- mindig- folyamatban lévő túltermelés mel
lett tisztára a vevő diktálja a piacot) és részletesen ismerteti a 
szövetkezeti munka kereteit és lebonyolítását. 

Jemison: A fa súly vesztesége légköri viszonyok behatására, 
(Loss of weight of wood due to weathering.) 460—462. old. 

Az Idaho államban végzett nagyon érdekes kísérletek azt iga
zolják, hogy pusztán légköri behatások következtében (ha tehát 
azokhoz gomba által okozott korhadás nem járul) a fa súlycsök
kenése egészen jelentéktelen. 

Szerző Vt—2 vastag és 18" hosszú, kemencében mesterségesen 
kiszárított farudakat rakott ki vashuzalokra fektetve kb. 50 cm-
nyire a talaj színe fölé, részben teljesen fedetlen területen, rész
ben félárnyék, illetőleg egész árnyék alá. 

A megfigyelések 7 éven keresztül tartottak és úgy történtek, 
hogy időről-időre a rudakat 105 C°-nál kiszárította és súlyukat 
pontosan lemérte. 

Ezzel a többszörös mesterséges kiszárítással megakadályozta 
a korthadást okozó gombák fellépését. 

A nyert eredmények szerint a 2" vastag rudak teljes nap
sütésben 7%-ot, teljes árnyékban 2.7%-ot, az %" vastag rudak 
pedig 16.4, illetőleg 9.4%-ot vesztettek eredeti (száraz) súlyukból 
7 év alatt. 

Brown: Az észak-kaliforniai erdei tüzek leküzdésének elősegí
tésére készült közlekedési tervek vázlata. (Design of nationa] 
forest transportation plans to meet the fire control problem in 
Northern California.) 490^95. old. 

Észak-Kaliforniában az erdei tüzek által okozott óriási károk 
csökkentésének első feltétele egy megfelelő úthálózat kiépítése. 

Szerző először azokat a szempontokat ismerteti, amelyek a 
tüzek elleni védekezés kérdésével kapcsolatosan alapelvek gyanánt 
leszögeztettek és részletesen beszámol 8 „kísérleti" erdőgazdaság 
területén végzett pontos fölvételekről, az alkalmazott rendszabá
lyokról és az elért eredményekről. 

Miután Kaliforniában az erdőgazdálkodás belterjessége is a 
tüzek leküzdésének hatályosságán múlik, ez pedig, mint említet
tük, az úthálózat függvénye, elsősorban azt kellett megállapítani, 
hogy 

1. mennyi időre van szüksége a tűzoltó legénységnek a tűz
fészek elérésére, 

2. milyen berendezkedés szükséges minden erdőgazdaság 
részére, hogy a keletkező tüzekkel önmaga megbirkózzék és 



3. a rendes közlekedő utakon felül mennyi „stratégiai" tűz-
megkozelítő ösvényre van szükség. 

A tűzmegközelítéssel kapcsolatosan pontos időtanulmányoka.t 
kellett végezni, de felölelte a munkaprogramul egy olyan útháló
zatnak a tervezését is, amely az adott viszonyok között a legjob
ban megfelel a tűzvédelem követelményeinek. Ezekhez a tervek
hez járult természetesen a megfelelő költségek kiszámítása is. 

A kivitel során elsősorban részletes térképek készültek a meg
figyelés alá vett erdőkről, amelyek nemcsak a talaj-, terep-, állo
mány- és útviszonyokat tüntetik fel, hanem a í gyúlékony sági 
osztályba sorolt talajtakaró növényzet minőségét, valamint az 
egyes területekre vonatkozólag a tüzek keletkezésének gyakori
sági adatait is. 

A térkép, valamint a megközelítéssel kapcsolatosan végrehaj
tott időtanulmányok és az egyes állományok értékelése alapján 
történt azután a tűzjelző állomások elhelyezésének ós a tűzoltó 
legénység számának, felszerelésének és minden egyéb tűzbizton
sági intézkedés mérvének a gazdaságosság figyelembevételével 
%7aló végleges megállapítása. 

R E V U E D E S E A U X E T FORÉTS. 1937. 5. sz. 

Buffault: A Pinus maritima tenyészete Gaseogne dünáin. (Sur 
la végétation du pin maritime dans les dunes de Gaseogne.) 
401—407. old. 

A címben szereplő fanemnek a tengerpart közelében lévő ho
moktalajokon való szerepét fejtegeti. 

Putod: Elgyepesedés Algir új erdősítéseiben (Action de l'en-
herbement sur les reboisements en Algérie.) 412—426. old. 

Algir egyes helyein a beerdősített területek erősen elgyepe-
sednek, elgyomosodnak. 

Szerző rámutat arra, hogy az erdősítést csak úgy lehet meg
menteni, ha a gyep kiirtását idejében tökéletesen végrehajtják. 

Rabouille: Az erdő, a papír és az újság. (La fórét, le papier et 
le Journal.) 427—431. old. 

Szerző a francia erdők jövedelmezőbbekké tételének egyik mód
ját a papírgyártáshoz alkalmas fanemek fokozottabb tenyésztésé
ben látja. A világ papírszükséglete folytonosan növekszik. Ennek 
megfelelően új erdőgazdasági módszereket kell életbe léptetni. 
Tjj fanemeket kell bevezetni, főként tűlevelűeket, hogy minél több 
olyan fa legyen termelhető, amely a papírgyártásra alkalmas. 
Szerző Franciaországban főként a magánerdők megfelelő átalakí
tására gondol. Ezek általában rövid vágásfordulóban kezelt erdők. 



Könnyebb bennük a fanem-változtatás, mint a természetes fel-
újulásra berendezett hosszú vágásfordulójú, állami erdőkben. A 
művelés alatt nem álló területek beerdősítésénél is figyelemmel 
kell lenni arra, hogy a papírgyártáshoz szükséges fa termelésével 
a jövedelem jelentékenyen fokozható. 

R E V I S T A P A D U L I R O L . 1937. 5. sz. 

Az erdei i'amagvak. (Semintele forestiere.) 556—599. old. 
A lap szerkesztősége olyan ismertetéseket kért a szakközön

ségtől a „Napi problémák" c. rovata részére, amelyek az erdei 
i'amagvak gyűjtését, eltartását tárgyalják s mindazt, ami a mag 
jósága és megbízhatósága szempontjából a szakembert érdekel
heti. Kilenc tanulmány érkezett be és pedig Eliescu, Ene, Ere\-
canu, Silian, Magdas, Dimitrescu, Radulescu, Chirifescu, és Dia-
conescu szerzőktől. 

Eliescu és Ene a fa magvakat pusztító rovarok elleni védeke
zési eljárásokat ismertetik. Az első cikk főként a Laspeyresia stro-
bilella L. nevű lepkére hívja fel figyelmünket, amelynek álcái a 
lucfenyő tobozait pusztítják, Ene pedig magvakat a fán, lehul
lás után, a raktárban, vagy elvetés után a csemetekertekben pusz 
tító rovarok, emlősök és madarak elleni védekezést tárgyalja. 

A többi hét tanulmány a magvak gyűjtéséről, kezeléséről, vá
logatásáról, csomagolásáról, szállításáról s a magpergetésről szól. 
Bretjcanu Silian és Dimitrescu cikkei főként a lúcfenyőmaggal 
foglalkoznak, Radulescu és Magdas pedig a jegenyefenyőmaggal 
és a tölgymakkal. Chirtfescu és Diaconescu a magvak gyűjtésé
nél Dobrudzsában alkalmazott eljárásokat tárgyalják. Utóbbi a 
kocsányos tölgy egy későn virágzó válfajára hívja fel a figyel
met. 

S U M A R S K I L I S T . 1937. 6. sz. 

Bobkov: Erdőbecslés légi fényképfelvételek alapján és azok 
helyes értékelése. (Aerofototaksacija i desifrovanje sumskih 
aerosnimaka.) 273—303 old. 

Az az aggodalom, amelyet az erdőrendezők a légi felvételek 
alapján készült erdőbecslési munkálatok gyakorlati értéke szem
pontjából jogosan felhoztak, mindinkább el fog oszlani és az 
erdőrendezésnek ez a módja feltétlenül megbízható eredményeket 
fog szolgáltatni. Szerző röviden megemlíti azokat az eljárásokat, 
amelyeket orosz nyelven A. K. Pronjin 1935-ben „Utasítások az 
erdészeti légi felvételek használhatóságára vonatkozólag" című 
könyvében leír. 

A továbbiakban ismerteti a felvétel technikáját és a leggyak
rabban használt műszereket, részletezi az erdőfelmérés és 



erdőbecslés lehetőségeit és az összes kísérletezések alapján 
a következő végeredményt állapítja meg: Az erdősült és 
be nem erdősült területek határai elég pontosan rögzíthe
tők. A fanemek megállapítását illetően elegyetlen faállományok
nál úgyszólván hibátlan munkát lehet végezni, elegyes faállomá
nyoknál a hiba 0.2—0.3 elegyarányszám között mozog. A termő
helyi jóságot elegendő pontossággal meg lehet állapítani, ha több 
termőhelyi fokozatot összevonunk csoportokká. Sok fokozat ala
kítása a becslés megbízhatóságának rovására megy. Ugyanez áll 
a faállomány átlagkorának rögzítésére vonatkozólag is. A záró
dás megállapítása elegendő pontossággal végezhető. A fatömeg 
megbecslésénél az átlagos hiba 14%. Az egyes faegyedek mellma
gassági átmérőjét csak a fa koronájának a fa vastagságához való 
arányából következtetés útján lehet megállapítani, miután légi 
felvételeken a fáknak csak a koronája látható, de vastagsága 
sohasem. 

Zubovic: Magassági görbék (Visinske krivulje 304—306. old. 
A magassági görbék szerkesztésének különböző módozatait 

tárgyalja. 

Plavsic: Újabb kritikai felfogás a talaj tiszta jövedelmének 
elméleti megállapításáról. (0 novijoj kritici teorije zemljisnog 
cistog prihoda.) 307—325. old. 

Minthogy az erdő igen fontos nemzetgazdasági tárgy, az er
dészetnek figyelemmel kell kísérnie a nemzetgazdaságnál szoká
sos irányzatokat. Felsorolja Pressler, Faustmann, Hever, Judeich, 
Hufnagel stb. nagynevű német erdészek tanítását az erdőérték
számítástan alapelveiről. Majd az újabb idők neves, jobbára né
met erdészeti íróinak felfogását ismerteti, amely többé-kevésbbé 
kritika tárgyává teszi a régi elfogadott alapelvek egyikét-mási-
kát. Megállapítja, hogy ma az érték fogalmáról nagyon különböző 
s egymástól eltérő nézetek és nemzetgazdasági felfogások vannak. 

De mindannyian megegyeznek abban, hogy az érték végered
ményben a gazdasági alanyok és a gazdasági javak között fenn
álló viszonynak az eredménye, amely ilyenformán mindenkor az 
embertől függ, aki a tárgyak és javak értékét saját megíté
lése szerint szabja meg. Innen van, hogy tárgyilagos erdészeti ég 
közgazdasági írók műveiben az „érték" szót minden olyan esetben 
elkerülik, ahol e szó használatával zavart okozhatnának. Hiába 
vannak azok a komplikált erdőértékszámítási képletek, az igazi 
gyakorlati értéket nem ezek, hanem a gazdasági életben jelent
kező mindenkori kereslet és kínálat szabja meg. 




