IRODALOM
A Il-ik Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszus ismertetése.
(Aetes du I I Congrés International de Sylviculture). Budapest,
1936, három kötet, összesen 1686 oldal, számos fényképpel, szöveg
közötti képpel, rajzzal és táblázattal.
A z 1936. évi szeptember hó 10—14. napjain Budapesten meg
tartott Il-ik Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszus beszámoló
ját a központi szervezőbizottság adta ki. Az igen tetszetős külső
ben francia, nyelven megjelent mű hűségesen ismerteti a kon
gresszus előkészítését, szervezését, lefolyását, eredményeit. A
szei'kesztés munkáját a bizottság felkéréséré Barrey Emil vállalta,
a felülvizsgálatot Irinyi Aurél ny. miniszteri tanácsos, kongreszszusi főtitkár végezte, akinek ebben a munkájában Jellachich
László és dr. Worschitz Frigyes erdőmérnökök, a kongrasszus
titkárai is segítségére voltak.
Az első kötet ismerteti az itthon és külföldön végzett elő
készítő munkálatokat, a kongresszus szabályzatát, szervezetét, a
hatalmas tárgyalási anyagnak tárgyak szerinti osztályokba való
csoportosítását. Átlapozva a rendezési munkálatokról szóló részt,
örömmel állapíthatjuk meg, hogy a kongresszus előkészítése és
megszervezése, — amint ezt annak idején igen sok külföldi erdé
szeti szaklap is hangsúlyozta — mintaszerű volt.
Az első kötet tartalmazza a kongresszus közel 600 résztvevő
jének névsorát is, akik 36 különböző országot és 5 nemzetközi
intézményt képviseltek.
A kongresszus lebonyolítását tárgyaló fejezet a jelentősebb
eseményeket időrendben hozza. Ismerteti a kongresszust közvet
lenül megelőző és a külföldi résztvevők bevonásával tartott nagy
választmányi ülés lefolyását, a kongresszus ünnepélyes megnyitó
ülését, amelyet a Kormányzó Ur Őfőméltósága személyes megje
lenésével tüntetett ki, a fogadást Öfőméltóságánál a Várban, a
földmívelésügyi miniszter, valamint a báró Waldbott
Kelemen
e

kongresszusi elnök által adott estólyeket, a hölgybizottság teáját,
a sétahajózásokat és a kongresszus ünnepélyes záróülését. Az ülé
seken elhangzott üdvözlő beszédeket teljes szövegükkel adja.
Külön fejezet közli a kongresszus összes határozatainak szö
vegét, még továbbiak pedig a szeptember 13-án, 15., 16. és 17-én
a külföldiek részvételével megtett erdészeti kirándulásokat (Bala
ton, Mezőkövesd és Boldog; Kecskemét, Fehértó, Füzeshegy, Sze
ged, Királyhalom és Mezőhegyes; Lillafüred, Debrecen, a Horto
bágy és Püspökladány) írják le, valamint két nemzetközi intéz
ménynek (az Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetsége
ós a „Carbon Carburante" nemzetközi szövetsége) a kongresszushoz
kapcsolódott összejöveteléről emlékeznek meg.
A kötetet különösen díszessé teszik az abban közölt fény
képek. Elől találjuk a Kormányzó Ür Öfőméltóságának, mint a
kongresszus legfőbb védnökének arcképét; ezután következnek
néhai Gömbös Gyula volt miniszterelnöknek, a kongresszus tisz
teletbeli elnökének, Darányi Kálmán miniszterelnök, földmívelés
ügyi miniszternek, a tiszteletbeli választmány elnökének, báró
Waldbott Kelemen kongresszusi elnöknek, báró Acerbo (liacomo
volt olasz földmívelésügyi miniszternek, a római Nemzetközi Mező
gazdasági Intézet enökének, kongresszusi társelnöknek és végül
Cajander A . K . finn miniszterelnöknek, akkori finn államerdészeti
főnök, kongresszusi alelnöknek a fényképe. A kötet végéhez füg
gelékként a kongresszusról készült fényképek (számszerint 19)
csatlakoznak.
A második és harmadik kötet a kongresszus kilenc osztályá
nak munkáját ismerteti. Közli az osztályok megalakulását, a fő
előadók előadásait, az ülések lefolyását, az azokon felszólalók be
szédeit. A kongresszusra beérkezett s a tárgyalások anyagául
szolgált valamennyi tanulmányt (számszerint 154-et) egész terje
delmükben közreadja, még pedig a kongresszus hat hivatalos
nyelve (francia, angol, német, olasz, spanyol és magyar) közül
azon a nyelven, amelyiken szerzője azt beküldte. Valamennyi ta
nulmányt francia nyelven írott összefoglalás (resumé) kíséri.
A kongresszusi határozatok között kétségtelenül az a leg^
fontosabb, amelyik egy nemzetközi erdészeti bizottság létreho
zását kívánja. A beszámoló második kötete ismerteti az ennek a
kérdésnek megvitatására kiküldött albizottság munkáját, közli a
tárgyalások részletes jegyzőkönyvét. A harmadik kötet végén
pedig a szóban forgó tárgy későbbi folyományaival találkozunk.
Itt olvashatjuk a Budapesten 1937. évi május hó 24—26. napjain
a nemzetközi erdészeti bizottság (Comité International
de Sylvi
culture, rövidítve C. I. S.) létrehozása céljából tartott összejöve
tel részletes jegyzőkönyvét és határozatait. Látjuk,: hogy ezen az

összejövetelen 15 ország és 3 nemzetközi intézmény hivatalos
kiküldöttei vettek részt.
A szerkesztőség tökéletes munkát végzett; a kongresszusról
s mindenről, ami azzal kapcsolatos, pontos és hű képet nyújt. Kü
lönösen értékessé teszik az abban leközölt tanulmányok, amelyek
az erdőgazdaságnak valamennyi ágazatára kiterjeszkedve, hű
képet adnak az egyes országok erdészeti viszonyairól és kívánsá
gairól.
Az érdekes és értékes mű az Országos Erdészeti Egyesület
nél is beszerezhető, ára 20 pengő.
Chalk, Chattaway, Davy, Laughton és Scott: A britt biro
dalom erdeifái és haszonfái. (Forest trees and timbers of the
British-Empire.)
A 104 oldalra terjedő, 17 mümelléklettel és 13 szöveg-közötti
képpel díszített III. füzete a fenti cím alatt részletekben meg
jelenő nagy munkának a délafrikai szálerdő 15 fafaját ismer
teti, amelyeknek legynagyobb része kiváló műszaki tulajdon
sága következtében keresett cikke a lukszus-haszonfapiacnak.
A képek a fák alakját, kérgét és a faszövet felépítését
mutatják be és nagyban hozzájárulnak a szöveg megértéséhez.
Dr. T. I.
KÜLFÖLDI L A P S Z E M L E .
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Grünwoldt: Az északamerikai Egyesült Államok Szövetségi
Erdőhivatala. (Das Bundesforstamt der Vereinigten Staaten von
Nordamerika, U . S. Forest Service.) 629—678.
Az Északemerikai Egyesült Államok területének mintegy
egyharmadát foglalják el az erdők, 268 millió ha terjedelemben,
amelyből 75.5 millió ha a szövetségi, állami és községi erdőkre esik,
192.5 millió hektár pedig a magánerdőbirtokosokó. A szövet
ségi erdők kezelését a Szövetségi Erdőhivatal (U. S. A. Forest Service), a Nemzeti Parkok Erdőhivatala és az Indián Erdőhivatal
látják el.
Szerző részletesen ismerteti a Szövetségi Erdőhivatal kifejlő
désének történetét és szervezetét. A központi igazgatás székhelye
Washington, hol az ügyek intézését 7 osztály látja el. Az 1935. év
ben a kiadások összege 109,523.051 dollár volt; a fából, erdei legelő
ből és vizierőhasználatokból származó bevétel pedig 408.803 dollárt
tett ki.
".
Az államerdészet teljes erejével törekszik a tartamos gazdál
kodás megvalósítására. Ezt a célt a használatok szabályozásával,
az erdők és vadászát védelmével, az állományok minőségének javí;

tusával, folytonos kísérletezésekkel, más hatóságok- ós intézmé
nyekkel való közös munka segítségével, széleskörű propaganda
val, szaktanácsok nyújtásával és végül új területek vásárlásával
igyekszik elérni.
Dr. Tomasovszky
A L L G E M E 1 N E FOKST-
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Baader: Erdeifenyő - hagyásfagazdaság Hessenben. (Der
Kiefernüberhaltbetrieb im hessischen Forstamt Eberstadt.) 201—
214., 247—257. old.
A túltartás, különösen az erdeifenyő-gazdaságban, gyakori
Németországban még ma is és célja nagyméretű, különösen érté
kes szerfatörzsek nevelése.
De már a múltban is sokat támadták az állítólagos hát
rányai miatt, anélkül azonban, hogy ezek számszerű beigazolást
nyertek volna.
Szerző a hesseni erdészeti kísérleti állomás nagyszabású
vizsgálatainak eredményeit ismerteti, amelyeket Eberstadt köz
ség erdőgazdaságában folytatott le a kérdés szakszerű tisztázása
céljából.
Őszintén sajnáljuk, hogy a tanulmány egyes részleteivel
nem foglalkozhatunk bővebben, mert az minden tekintetben
iskolapéldája annak, hogyan kell egy ilyen.problémát kézbe venni
és minden vonatkozásában a legalaposabban feltárni.
Az adatokat szerző 16 táblázatban foglalja össze és végső
megállapításait röviden az alábbiakban közöljük.
A túltartást legcélszerűbb 80—100 éves vágásfordulójú állo
mányokkal kapcsolatosan rendszeresíteni, úgy, hogy hektáron
ként legfeljebb 50 szép fejlődésű törzs maradjon állva, amelyek
nek száma a második vágásforduló végén 20—25-re csökkentendő
az állandó ápolás kívánalmai szerint.
Az ilyen törzsek által befolyásolt terület törzsenként 200—
500 m--t tesz ki 5.41—10.4 terjedő koronaátmérő mellett, ami viszont
annyit jelent, hogy minden törzs körül 23—85 m'-nyi „steril"
terület található, amelyen sem természetes, sem mesterséges úton
nem nevelhető csemete.
Ebből viszont önként következik, hogy a túltartásos üzem
mód szerint kezelt területek alapállománya (a 'hagyásfák nélkül)
törzsszám és körlaptömeg szerint is alatta marad az ugyanolyan
termőhelyen nevelt egykorú állománynak, mégpedig 2—24%-kal.
A hagyásfák, főleg a fiatalos 50—60 éves koráig, annak magassági
fejlődését is észrevehetően csökkentik. Később azonban a különb:
ség mindinkább eltűnik és csak abban nyer kifejezést, hogy a
túltartásos területen 3—12%-kal kevesebb az alapállományban az

I—II. osztályhoz tartozó (uralkodó) törzsek száma, miut egy
ugyanolyan, de hagyásfák nélküli területen.
Természetes, hogy ennek megfelelően kisebb az alapállo
mány vastagfa-tömege is (átlag 2—24%-kal), de a hagyásfák
fatömegét is számbavéve, mintegy 20%-kal magasabb összes
fakészletet kapunk.
Az átlagos mellmagassági átmérő a hagyásfás és hagyásfa
nélküli területeken egyforma. Az előhasználatok előbbin csak
mintegy 84%-át adják az egykorú állományokból a gyérítések
folyamán kiszedhető fatömegnek.
Az összes fatermés az előhasználatok betudásával tehát
körülbelül egyforma a kétféle üzemmódnál.
Ez a körülmény önmaga még nem indokolná a túltartásos
üzem alkalmazását, de annál inkább mellette szólnak azokaközés magángazdasági indokok, amelyek a hagyásfák révén elérhető
jelentős értéktöbbletben nyernek kifejezést.
Szerzőnek idevonatkozó részletes fejtegetései nagyon érde
kesek. Kimutatja, hogy gondos kezelés mellett például a 100 éves
vágásfordulóval kezelt túltartásos üzem hektáronként 1700 már
kával többet jövedelmez, mint az egykorú szálerdő. Ez pedig
olyan körülmény, amelyik a birtokos szempontjából igen súlyo
san esik latba. Eltekintve attól, hogy a különleges nagyméretű
szerfatörzsek termelésének a lehetősége nemzetgazdasági szem
pontból sem hagyható figyelmen kívül.
Evers: A württembergi Hoehschwarzwald erdőgazdasága.
(Die Bewirtschaftung der Waldungen im württembergischen
Hoehschwarzwald.) 214—226., 233—247. és 302—312. old.
Annak a német erdővidéknek gazdasági rendszereivel fog
lalkozik, amely belterjesség szempontjából első helyen áll
a birodalomban. Ezért szerző fejtegetései igen figyelemreméltók,
de miután tőlünk távol álló viszonyokat tárgyalnak, csak rövi
den foglalkozhatunk velük.
Az erdők általános jellemzése és gazdasági egységek szerint
való taglalása után külön fejezeteket szentel a lejtőkön való
termelésnek, az állományok szélén és belsejében való természetes
felújítás lehetőségeknek és a szélkárok elleni védekezésnek.
Tudnunk kell ugyanis, hogy a Schwarzwaldban a legtöbb
helyen a természetes felújítás az uralkodó, amely azonban csak
a helyi viszonyokhoz való körültekintő alkalmazkodás esetén
hozza meg a várt eredményt.
Wagner elvei általánosságban itt is mindenütt érvényesül
nek, de az eljárás módozataibán nagy a változatosság.
A vágás vezetés — tehát a természetes felújítás'különböző
módjainak áTkalinazhatósága és helyes kivitelé' is — az állományok
;

;

belső felépítésének a függvénye, amellyel kapcsolatosan szerző
részletesen tárgyalja a fiatalosok kialakításának és a középkorú
állományok ápolásának a kérdését.
Faber: Erdei utak építése. (Waldstrassenbau im Forstbezirk Ottenhofen.) 261—265. old.
Baden államrendészete követésre méltó példát mutat arra,
miként kell egy erdei úthálózatot a kor követelményeinek meg
felelően tervezni, megépíteni és karbantartani. Mert kétségtelen,
hogy a feltárás belterjes gazdálkodást, az utak célszerű kivi
telezése pedig nagy megtakarítást és zavartalan üzemet biztosít,
tehát mindenképpen indokolt, hogy az útépítésnél az erdőgazda
ság keretein belül is a legmodernebb irányelvek érvényesül
jenek.
-Szerző tanulmányát 36 kép teszi nagyon beszédessé, ame
lyek szinte önmagukban is elegendő felvilágosítást adnak a
végzett munka egyes részleteiről.
Az Ottenhofen nevű kerületben épített elsőrendű erdei
kövezett út költsége folyómóterenkint 15—16 márka között vál
tozott, ami feltűnően olcsó. De szerző hangsúlyozza, hogy ez az
eredmény csak a kiválóan használható és lelkesen dolgazó erdei
munkásgárdával volt elérhető, amelyik az útépítésnél különös
gyakorlatra tett szert.
A helyreállítás különféle lehetőségeit is részletesen ismer
teti; kanyarokban különösen a kátrányozást ajánlja, amely a pálya
felületének tartósságát nagyban emeli és m -ként alig 40 Pfg-be
kerül.
2

Speer: Baden paraszterdei és gondozásuk. (Der badische
Bauernwald und seine Betreuung.) 266i—273. old.
Baden a mezőgazdasági kisbirtokok hazája, de erdőterületé
nek alig 23%-a van a parasztság kezén.
Ezeknek az állapota nem mindenben kielégítő. Miután
azonban a paraszt hitbizományokról szóló 1936. évi német törvény
(Reichserbhofgesetz)
célja a parasztság anyagi erejének minden
időkre való biztosítása, könnyen érthető, hogy az illetékes körök
egyre több figyelmet szentelnek a kisbirtokok gazdaságának bel
terjesebbé tételére.
Szerző kimerítően ismerteti a bádeni paraszterdőbirtokok
keletkezésének történetét, jelenlegi megoszlásukat, a rajtuk űzött
különleges gazdálkodást, (cserhántó üzem, legeltetés, stb.) és egy
rövid tervezetet is ad a szükségesnek mutatkozó változtatásokról,
amelyek a gazdálkodás eredményesebbé tételére irányuló gondo
zás feltételei.
róqtn
,
!ioí s
;

\,
Starkel; A rajiiamenti erdők javítása Badenben. (Rheiniwa.ldmelioration im Lande Baden.) 274—283. old.
A rajnamenti árterületek telkesítéséről, a nyert területek
nek nemes fafajokkal való betelepítéséből származó óriási közgaz
dasági haszonról lapunk hasábjain már több ízben megemlékez
tünk. Szerző tanulmánya a Kenzingen község határában fekvő
állami erdőben végzett munkálatokat ismerteti 17 szép fénykép
felvétel kíséretében.
Schühle: Erős törzseknek döntés előtt való galytalanítása
középerdőre való áttérés esetén. (Die Entastung starker Stamme
vor dem Fallen im Mitterwaldüberiühruiigsbetrieb.) 287—289. old.
A német államerdészet a rajnamenti silány sarjerdőket
megfelelő telkesítéssel és nemes fafajok betelepítésével fokozato
san változatos szerfa-anyagot szolgáltató értékes középerdőkké
alakítja át. Ezekben a több vágásfordulón át fenntartott nagy
méretű tölgy és kőristörzsek különösen keresett anyagot szolgál
tatnak, de erősen fejlett koronájuk következtében döntésük a
körülöttük lévő állományban nagy kárt okoz, ha megfelelő ágtalanítással nem segítenek a bajon.
Szerző meggyőző számadatokkal igazolja, hogy a koronának
döntés előtt való eltávolítása elengedhetetlen feltétele az okszerű
gazdálkodásnak, amit erdőműveléstani és közgazdasági szempon
tok indokolnak.
A költségekre vonatkozólag közli, hogy a két munkásból
álló csoportok átlagos napi teljesítménye fejenként 4—5 törzs
(18—20 tömör m fatom éggel) és a költségek ní -ként 20—25 Pfg-t
tesznek ki.
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Witzgall: Következések a fatermési táblákból a növedék
növelésének lehetőségére. (Folgerungen aus der Ertragstafel über
die Mögliehkeit der Zuwachssteigerung.) 293—297. old.
Miután a folyónövedék az állomány bizonyos korában —
amikor az asszimiláció a legerőteljesebb — lényegesen magasabb,
mint a vágásforduló egész idejére számított átlagnövedék, szerző
felveti a kérdést, nem volna-e lehetséges az állomány termelő
képességét legnagyobb kifejlődésének szintjén tartani.
Erről természetesen egykorú állományokban szó sem lehet
és talán innen származik az az átlagosan elfogadott nézet, hogy
az átlagnövedék egyszersmind az elérhető legnagyobb mértékű
évi tömeggyarapodást jelenti. Ezzel szemben szerző hivatkozik a
s.zálalásra berendezett gazdaságokban elért eredményekre, ame
lyek éppen a folyónövedék tetemes emelése révén teszik kívána
tossá,' hogy a szálaiásnak, illetőleg az örökerdőnek
(Dauerwald)
a többtermelés szempontjából okozott figyelem biztosíttássék.

íii
Möller: A jövő törzsei a gyérítéseknél. (Das ZukunftsbaumVé.rfahren bei Durchforstungen.) 297i—301. old.
Gondos kiválogatással értékes szerfatörzseket neveibetünk,
amelyeknek viszonylagos száma és vastagfa-tömege a gyérítések
folyamán állandóan növelhető.
Szerző egy általa végzett kísérlet eredményeit ismerteti.
Munkáját egy 22 éves állományban kezdette el 26 év előtt és a
légutóbbi 4 év alatt az olajfestékkel megjelölt elit-törzsek vastagfa-százaléka 38%-ról 48%-ra növekedett, miután természetesen
k kevésbbé értékes anyag eltávolításával törzsszámuk is 30%-ról
41%-ra emelkedett.
Melegen ajánlja tehát minden erdőgondnoknak, — különö
sen azoknak, akik előreláthatólag egy emberöltőt töltenek el a
kerületükben — hogy az állományok életének, fejlődésének és
.értékalakulásának állandó szem előtt tarthatása céljából ilyen
világosan beszélő kísérleti területeket létesítsenek.
SOHWEIZERISOHE
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Krebs: Harántgát vasrácsból. (Die Eisengitter-Bachsperre.)
202—206. old.
Meredek esésű hegyi patakoknál a hordalék sokszor erősen
veszélyezteti a patak folyását keresztező utakat. Ilyeneknél fon
tos, hogy a hordalék lerakodását biztosító harántgátak kellő szi
lárdsággal bírjanak. Fát tehát nem igen lehet használni, mert
nagyméretű értékes anyagra lenne szükség. A falazott kőgát is
drága és ezért szerző adott esetekben — vasipari vidéken i— a
vasrácsos harántgátak készítését ajánlja. Ezeknek alsó és felső
hevedere az igénybevétel nagysága szerint különböző erősségű
vasúti sínből készül, a rács fogai pedig használt iparvágány sínek
ből, amelyeket legalább 80 cm-re kell a talajba beverni. A rács mö
gött, a vízfolyással szemben, szárazon rakott kőtémfal készítendő,
amely azután egy szorosra döngölt földtöltéssel csatlakozik a
mederhez.
Szerző adatai szerint az így elkészített műtárgyak igen jól
beváltak és nagyfokú állékonyságról tettek tanúságot.
Berchtold: A Wild-féle tájolós theodolid. (Der
Bussolentheodolit.) 225—231. old.

Wildsche

Az erdőgazdaságban igen jól használható kis műszer leírá
sát adja, amelynek legnagyobb előnye, hogy mind a vízszintes,
mind pedig a magassági körön a szükséges két leolvasást
megfelelő tükröző-herendezés segítségével egy állásból' teszi lehe
tővé és ezáltal a vele való munka nagy időbeli megtakarítást
jelent.

A műszer egészen könnyű, de igen gondos kivitelben készül
és az állványra szerelve egy légmentesen záródó vaslemezből
készült védőburokkal látható el, ami egyik helyről a másikra
való szállításnál is kizárja a sérülés veszélyét.
A z ismertetést néhány magyarázó ábra egészíti ki.
Sehneider—Orelli: A Dreyfusia nüsslini öreg fenyőfa tör
zseken. (Die Weisstannenlaus Dreyfusia nüsslini an altén Báumen.) 232—234. old.
Régebben csak a Dreyfusia
piceae-t találtak az idősebb
.jegenyetörzseken, míg a szerző által tárgyalt rokonát, mint ki
zárólag a fiatal jegenyefenyők hajtásain élő károsítót ismerték.
Az újabb vizsgálatok bebizonyították, hogy a Dreyfusia
nüsslini
idősebb törzseken is előfordul és Európába valószínűleg a Nordmann-fenyő megtelepítésével jutott be a Kaukázusból.
ÖSTERRETCHISCHE
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Güde: A salzburgi természetvédelmi terület. (Vom salzbur.
ger Naturschutzgebiet in den Hohen Tauern.) 65—107. old.
A természetvédelem céljaira alakult „Natúrschutzpark" nevű
egyesület még a háború előtt mozgalmat indított a Hohe Tauern
hegység egyik legszebb, igazán vadregényes részének természet
védelmi célokra való elkülönítése iránt. Ez a terület kincstári
birtok és 80 km -t tesz ki. A z átengedés vagy készpénzvétel, vagy
pedig hosszúlejáratú bérbeadás útján történt volna.
A háború után a mozgalom új erőre kapott és az Österreichisoher Reichsforstverein tavalyi klagenfurti ülésén Mayr és
Podhorsky az egyesületet kérték fel közvetítésre.
A szerző leszögezi, hogy a kincstár a legteljesebb megértés
sel viseltetik a tervvel szemben, csupán a terület kiterjedésére,
a vadászat gyakorlására és a bérbeadás egyes körülményeire
vonatkozólag kell még megegyezésre jutni.
A továbbiakban teljes alapossággal ismerteti a szóban forgó
terület természeti viszonyait, történeti adatait és természetvédelmi
jelentőségét és a fenntartása szempontjából kívánatos elveket.
2
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Karpf: A magánerdő a német birodalomban. (Der Privatwald in Deutsehen Reich.) 159—160. old.
Németország 12.7 millió hektárt kitevő erdőterületének fele
magántulajdonban van és 836 000 birtokos között oszlik meg, akik
közül azonban csak 13 ezernek van 100 hektárnál nagyobb erdeje,
összesen 3.05 millió hektár kiterjedéssel.

A kincstári erdők a szakszerű kezelés folyományaképpen
hektáronként évi 4.5 m növedéket adnak. Ezt az eredményt meg
közelítik a kötött forgalmú magánerdőgazdaságok is, de a sza
bad rendelkezésű kisebb erdők növedéke alig éri a 2 m -t.
A termelés növelése és ezen keresztül az ország faszükségletének minél nagyobb mórtékben való biztosítása a német erdő
gazdaságnak ma legfőbb törekvése. Segítségére van ebben az
újonnan megszervezett birodalmi termelői rend (Reichsnahrstand),
amelynek erdészeti ágazata a berlini birodalmi központon kívül
az egyes tartományok kisbirtokos érdekképviseleteinél (Landesbauernschaft) felállított erdészeti osztályokból és mintegy 90 erdő
hivatalból áll. Utóbbiak alá 190 járási erdész tartozik.
Az erdőhivatalok látják él szaktanáccsal a közép-erdőbir
tokokat, míg a parasztság széles rétegeinek erdészeti gyámolítása
a járási erdészek kezeiben nyugszik. Hogy milyen nagy jelentő
séget tulajdonít Németország ennek az intézménynek, bizonyítja
az a körülmény, hogy 4 éven belül az erdőhivatalok számát 160-ra,
a járási erdészekét pedig 670-re akarja felemelni.
Mert a belterjes gazdálkodás kiinduló pontja a szakszerű
kezelés biztosítása és pedig csak megfelelően iskolázott személy
zet munkábaállítása mellett lehetséges.
3

3

Rosenfeld: Az erdeifenyő felnyesésének kérdése. (Zur Frage
der Aufastung bei der Kiefer.) 660. old.
Szerző az ágfelnyesés körül szerzett 40 éves tapasztalatait
ismerteti röviden összefoglalva. Ezek során különösen hangsú
lyozza, hogy a törzsek ápolásának ezt a módját minél korábban
kell elkezdeni, csak száraz ágakat szabad nyesni és csak meg
felelő fogazású éles fürésszel. A művelet csak az első és második
termőhelyi osztályokba tartozó állományokban gazdaságos és
azokban is a felnyesésre érdemesnek ítélt törzseket előre ki kell
válogatni, megjelölni és a végzett munkáról pontos feljegyzéseket
vezetni a személyzetben beálló esetleges változásokra való tekin
tettel.
Jung: Eg^y egyszerű házi magpergető felállítása és üzeme.
(Einrichtung und Betrieb einer einfachen Stubendarre.) 160—
161. old.
Mint az osztrák erdőőri iskola igazgatója, az intézetnek
tanulmányi céljait szolgáló és házi szükségletét biztosító egy
szerű maa»pergetőjét ismerteti az 1936/37. évi lucfenyőmag-pergetésnek az eredményeivel. Hangsúlyozza, hogy a tobozok megfelelő
kiválogatása (a sérült és torz tobozok eltávolítása), megfelelő szik
kasztása (legalább 2 hónapig szellős padláson) és a pergetés

zavartalan menetének biztosítása azok a körülmények, amelyek
jelentős költségmegtakarítást eredményeznek.
A bázi pergetés, tekintettel arra, bogy gazdaságosság szem
pontjából alig versenyezhet a nagy üzemekkel, főleg a mag szár
mazásának biztosítása szempontjából bír jelentőséggel, de szűk
esztendőkben, amikor a magárak ugrásszerűen emelkednek, ol
csóbban is tudja ellátni az erdőgazdaságot, mint a magpergető
gyárak.
:

Fromm: A szenítésre használt aknakemencék fejlődése. (Die
Entwieklung der Schachtöfen für die Holzverkohlung.) 165—166. old.
A kiváló osztrák szakembernek, Strache udv. tanácsosnak
újításait ismerteti, amelyek főleg a keletkező gáz elvezetésével
és különböző célokra való felhasználásával (a tűztér hőmérsékle
tének emelése, a faszénnek öngyulladás ellen való biztosítása stb.)
jelentenek lényeges fejlődést a régebbi típusokkal szemben.
Lambert: A fahasználati jog új szabályozása Németország
ban. (Die Neuregelung der Holznutzungsrechte in Deutschland.)
166. fold.
A német kormány folyó évi július hó 30-áról kelt rendele
tével megnyitotta a lehetőségét annak, hogy a fahasználati szol
galommal terhelt erdőbirtokok ettől a tehertől szabaduljanak.
Szükség volt pedig erre az intézkedésre azért, mert igen sok eset
ben a fahasználati jog fejében járó tűzifát szerfaanyagból vág
ják ki még most is, ami közgazdasági szempontból nagy kárt
jelent.
Szerző részletesen ismerteti a szolgalom megváltásának mó
dozatait, amelyek között első helyen a mezőgazdasági területtel
való megváltás áll.
Scháfer: Az utolsó hódok Csehországban. (Die letzten Biber
in Böhmen.) 166. old.
A prémjóért, húsáért és mirigyeiért egyaránt üldözött vad
Csehországban már a 17. század derekán kipusztult és csak
Schwarzenberg herceg mesterséges tenyésztése tartotta fenn
1849-ig Eothenhof, illetőleg Wittingau nevű birtokain.
Az utolsó elszabadult példányt 1871-ben ejtették el.
Steiner: A Douglas-fenyő tűhullása. (Die Nadelschütten der
Douglas-Tanne.) 169—170. old.
Részletesen ismerteti a tűhullás két okozójának, a tömlős
gombákhoz tartozó Rhabdocline
pendotsugae és Adelöpus balsá

micola f. Douglasii-mék biológiáját és az általuk előidézett beteg
ség lefolyását.
A védekezés kérdésében a megtámadott törzsek kivágását
és elégetését szükségesnek, a gombaölő permetező szerek alkal
mazását a gazdaságosság szempontjából megfontolandónak tartja.
Az ismert gazdasági rendszabályok (ellenállóbb fafajok, megfe
lelő termőhely) hatékonysága is még tisztázásra szorul; ennek
ellenére szerző azt a nézetet vallja, hogy a Douglas-fenyő további
mérsékelt arányrí telepítése ellen komoly kifogás nem emelhető.
Götze: A vad felismerési képessége. (Das Erkennungsvermögen des Wildes.) 170—171. old.
Az őzről minden tapasztalt vadász tudja, hogy az embert,
ha meg is pillantja, nem ismeri fel, csak akkor, ha megmozdul.
Ezért könnyebb a becserkészése is. A szarvas, különösen pedig a
dámvad, azonnal felismeri az embert és riadtan menekül.
Bauer: Az osztrák vadászati törvényhozás összeegyeztetése.
(Zur Angleichung der österreichischen Jagdgesetzgebung.) 39—40.
oldal.
Az osztrák államszövetség tagjai széleskörű önkormányza
tuk alapján maguk hozták meg külön vadászati törvényeiket,
amelyek ennek következtében bizony nagyfokú eltéréseket mu
tatnak. Az annyira kívánatos összhang elérése érdekében Burgen
land tette meg az első lépést, amikor bizonyos tartományközi
megállapodások keresztülvitelét javasolta.
Bécs város polgármestere a folyó év elején valamennyi tar
tomány képviselőit értekezletre hívta össze, amelynek célja a
vadászati törvényhozás egységesítése volt.
A bizottság munkája eredménnyel járt és a vadászati tör
vényhozás anyagának, „A vadászati jog és gyakorlásáéról szóló
első fejezetét le is tárgyalta.
A vadászat rendészeti előírásairól szóló második fejezet
megvitatására még a folyó év őszén sor kerül.
Schwarz: Ausztria éghajlattani tagozódása. (Die klimatische
Gliederung Österreichs.) 174. old.
Röviden ismerteti az Ausztriában érvényesülő 4 klimatípus:
1. a pannóniai (száraz tölgyerdő-,) 2. a középeurópai bükkerdő-,)
3. a szubalpin (lucfenyőerdő-,) és 4. az alpesi klíma jellemző ada
tait és osztrák vidékeit.
Hufnagel: A film, mint erdészeti oktatóeszköz. (Der Film
als forstliches Unterrichtungsmittel.) 177—178. old.
Szerző a steierországi mezőgazdasági kamara megbízásából
Kramer mérnökkel együtt egy erdészeti oktatófilmet készített,

amelyet Ausztrián kívül a németbirodalmi Deutscher Forstverein-nek Freiburgban tartott idei közgyűlésén is bemutattak, ahol
szintén nagy sikert aratott.
A filmnek mint oktatóeszköznek az erdészetben is kétségte
lenül nagy jövője van, mert lehetőséget nyújt időbeli távolság
nak áthidalására és ezáltal egymásután következő
műveleteknek
és összefüggésüknek
ábrázolására.
Hogy a gyakorlatban még sok nehézséggel kell számolnunk,
amíg rendszeres erdészeti filmoktatáshoz juthatunk, annak oka
elsősorban az anyagi eszközök hiányában keresendő. De nem cse
kély akadályt jelent, hogy az erdőgazdasági tevékenységet nem
lehet hivatásos színészekkel játszatni, hogy a felvétel rendezőjé
nek feltétlenül szakembernek kell lennie, aki viszont a legtöbb
esetben nem rendelkezik megfelelő filmtechnikai felkészültséggel.
Maga a film előállítása is nagy munkát és fáradságot
jelent. Éppen úgy szükség van hozzá egy gondosan elkészített
forgatókönyvre, részletes rendezői utasításokra és az összes egyéb
kellékekre, mint a filmművészet ismert munkájánál. Ezekről
szerző igen érdekes tájékoztatást ad.
Leitner—Lörn: Az erdőben való eltévedés. (Verirren im Walde.)
178—179. old.
Néhány személyes élmény alapján azokat a jótanácsokat so
rolja fel, amelyeket minden ismeretlen erdőkben, kísérő mélkül
járó kartársunk figyelmébe ajánlhatunk.
Q U A R T E R L Y J O U R N A L O F F O R E S T R Y . 1973. 3. sz.

Taylor: Az angol erdő. (The British woodland.) 173—178. old.
Az erdőgazdaság termelőképességének emelése most már
mindig visszatérő tárgya Angliában is a szakirodalomnak és a
hivatalos intéző köröknek.
Szerző őszintén beismeri, bogy az angol erdőknek csak álig
kétharmada hoz jövedelmet.
Az állományok legnagyobb része
olyan állapotban van, hogy évi növedékük okvetlen kevesebb
annál, mint amennyi a termőhelyi adottságuk mellett várható
lenne.
A múltra vetett rövid visszapillantással kapcsolatosan meg
említi, hogy minden nagyobb háború után, amelyek az erdőterü
let apadását hozták magukkal újra és újra előtérbe került az
erdősítés szükségessége, de a szép tervekből mégsem lett soha
semmi.
A világháború, folyamán nem kevesebb, mint kb. ÍOO.OOO kat.
hold erdőterületet, taroltak le a behozatalban előállott nehézségek
ellensúlyozására. Az 1919-bein életbeléptetett erdőtörvény és az

általa felállított Erdészeti Bizottság (Forestry Commission)
egy
jobb jövőt vannak hivatva szolgálni, bár kétségtelen, hogy a ma
gánjog sérthetetlenségét féltékenyen őrző angol mentalitás a leg
nagyobb akadálya az állami irányítás mellett végzett erdősí
tésnek.
i
Szerző röviden vázolja a hazája erdeit alkotó fafajok gaz
dasági jelentőségét, a vadászat szerepót és nem csekély szomorú
sággal állapítja meg, hogy erdőrajongásról ezidőszerint még
igazán nem lehet beszélni Angliában.
Sueur: Adatok a japán cseresznyefákról. (Notes on Japanese
cherries.) 185—188. old.
A Prunus serrulata különböző válfajait ismerteti, amelyeket
a japán kertészet tenyésztett ki a Kínából származó ősi fajtából.
Igen szép növésű, dúsan virágzó és lombjukban is gyönyö
rűen színeződő cseresznyefajták, amelyek különösen a parkker
tészet szempontjából érdemelnek figyelmet.
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Sterling: A z erdőgazdaság üzleti oldala. (Somé business
aspeets of forestry.) 728—731. old.
Az egyre fokozódó termelés Amerikában is szükségessé
tette a tartamos gazdálkodás bevezetését, ami azonban az ottani
viszonyok között sokszor nehézségekbe ütközik. Rengeteg a könynyelmüen letarolt terület, amelyek hosszabb ideig nem tudnak
jövedelmet szolgáltatni és csak megterhelést jelentenek a birto
kosokra, akiket az utóbbi évek gazdasági válsága anyagilag szin
tén erősen megtépázott.
A kivezető utat sokan törvényes intézkedésektől várják,
olyan formában, hogy a tőkeszegény magánerdőbittokosok,
a tar
tamos gazdálkodásra lehetővé tétel céljából, az állam
felügyelete
és segítsége szövetkezetekké
tömöríttessenek.
Szerző óva int a vérmes reményektől, mert az állami be
avatkozás a cselekvési szabadság korlátozását jelenti, amelytől
az amerikai felfogás nagyon idegenkedik. Pedig az erdőnek, mint
nemzeti vagyonnak, a magánérdekeken felül emelkedő célokat is
kell szolgálni.
Kachin és Gisborne: Az alom-hygrometer szabályozása. (The
technique of duff hygrometer calibration.) 736—743. old.
A nagy erdőtüzek hazájában óriási jelentőségre tett szert a
szerzők által leírt elmés kis készülék, amellyel az alomtakaró,
illetve alsó, félig elkorhadt rétegének (duff) vízpára-tartalmát
mérik. A tenyérnyi nagyságú, dobozalakú hygrometernek egy

hosszú, esőalakú, sűrűn átlyukgatott nyúlványában nyer elhelye
zést a nedvességtartalom változását összehúzódásával és tágulásá
val jelző anyag,, amihez nem emberi hajat, hanem egy különleges
növényi rostot használnak, tekintettel amnak sokkal nagyobb tar
tósságára.
A rost nedvességtartalmának változását, i— miként a közön
séges hygrométernél — egy, a dobozban elhelyezett skála előtt
mozgó mutató jelzi.
A készülék beszabályozása igen nagy gondot igénylő, hossza
dalmas' művelet, amelyet szerző részletesen ismertet. Amerikában
azonban mindinkább tért hódít az alomréteg páratartalmának
ezzel a módszerrel való megállapítása, mert ugyanarról a helyről
nyert értékeket ad hosszú időn keresztül és a leolvasás csak pár
pillanatot vesz igénybe.
Spence: Jelentős pusztai növények gyökérvizsgálata. (Root
studies of important rangé plants of the Boise River watershed.)
747—754. old.
A Boise folyó felső szakaszán nagymértékű kopárosodás
lépett fel a letarolt erdőterületeken 'keletkező vadpatakok
nyomán.
Szerző az ottani erdészeti és talajtani intézetek vizsgálatait
ismerteti, amelyek azt az érdekes megállapítást hozták, hogy a
kopárosodás a talajtakaró növényzetben beállott változásnak a
következménye.
Az eredeti erdei flóra fajainak
gyökérrendszere
ugyanis
legnagyobbrészt sűrű oldalgyökerekből
áll, amelyek a tálai f
rétegét teljesen behálózzák és azt erősen lekötik. Ezek a növények
az erdő eltávolítása után eltűntek és olyan füveknek adtak helyet,
amelyek főleg karógyökeret
fejlesztenek.
A védelmi intézkedéseknek tehát elsősorban arra kell irányulniok, hogy az eredeti, sűrű oldalgyökérzettel bíró növények
ismét elfoglalhassák régi helyüket.
o l a A

George: Az amerikai szil magjának raktározása és szárnytalanítása. (Storage and dewinging of American elm seed.) 769—772.
oldal.
Az amerikai szil (Ulmus americana L.) magja májusban érik
és általánosságban azt tartották róla, hogy csiraképességét igen
hamar elveszti, tehát szedés után azonnal elvetendő, dacára an
nak, hogy a bekövetkező nyári szárazság a kikelő csemeték leg
nagyobb részét mindig elpusztítja.
Szerző ismerteti előbb a régi raktározási kísérletek eredmé
nyét és szembeállítja azokat a legújabb kutatásokkal, amelyek

nagy meglepetést hoztak. A teljesen érett szilmag ugyanis, akár
légmentesen, akár pedig zacskókban raktározzák el, még közön
séges szobahőmérsékleten
is igen jól megtartja csiraképességét a
következő év tavaszáig, amikor még 78—80%-ot adott a csiráztató
edényben. Földben való esiráztatási próbánál a fellépő penésze
dés miatt az eredmény jóval gyengébb, mintegy 60%.
A vetési kísérletek igazolják, hogy még a késő őszi vetés is,
amikor a mag télen át nyugalmi állapotban marad, jobb ered
ményt ad, mint az érés után való azonnali elvetés. A mag szárnytalanítása egyszerű cséplés útján is történhetik, mert ez számot
tevő sérülést nem okoz. A szárnytalanítás pedig a csemetekertek
részére azért ajánlatos, mert akkor a mag vetőgéppel is, a szeles
időjárástól függetlenül vethető.
Stockeler: Lomblevelű csemeték méreteinek viszonya a kiültetésnél mutatkozó életképességükhöz. (Belation of size of deciduous nursery stock to field survival in the Great Plains.) 773—
777. old.
Amerikában a lombfalevelű fafajokat csak újabban karolják
fel nagy mértékben, még pedig főleg a kopárfásífásokkal, szélfogó
pászták telepítésével stb. kapcsolatosan.
Miután az ilyen csemeték alkalmasságáról az ottani szak
köröknek kevés adat állott rendelkezésükre, az egyik erdészeti
kísérleti állomás igen érdekes kutatásokat végzett az életképesség
nek a csemeteméretek alapján való meghatározására vonatkozólag.
Szerző néhány grafikon kíséretében részletesen beszámol a
kísérletekről és ezeknek végeredményeképpen közli, hogy a törzs
átmérő és csemetemagasság alapján a kiültetésre kerülő cseme
ték 3 osztályba sorozhatok, amelyek közül a legerősebb átmérővel
és a legnagyobb magassággal bíró csemeték bizonyultak legellenállóbbaknak.
A csemete-korona súlyának a gyökér súlyához való viszonya
az életképesség szempontjából nem szolgáltat elég szilárd tám
pontot,
R E V U E D E S E A U X E T F O K É T S . 1937. 7. sz.

A képviselőház megszavazott egy törvényjavaslatot az erdő
sítésekről. (Vote d'un projet de loi sur le reboisement par la
Chambre des Députés.) 62ft—637. old.
A francia képviselőház által május 28-án egyhangúlag meg
szavazott törvényjavaslat fontosabb intézkedései:
Az államerdészet a községek, vármegyék, társaságok és ma
gánemberek tulajdonában levő s művelés alatt nem álló terüle
teket tulajdonosaik kérelmére állami költségen beerdősítheti.

A földmívelésügyi miniszter bizottságot nevez ki, amely meg
vizsgálja a beerdősíteni kért területeket s az erdősítések sürgős
ségére és sorrendjére nézve javaslatot tesz.
Az ilyképpen beerdősített területeket aztán állami kezelésbe
veszik s az azokon befolyó mindenféle jövedelemnek felerésze az
államot illeti meg mindaddig, amíg az erdősítésre kiadott költség
2%-os kamataival együtt az államnak teljesen vissza nem térül.

L ' A L P E . 1937. 7. sz.

De Philippis A . : Néhány brazíliai fafajról. (Su alcuni legnanii brasiliani.) 268—276. old.
A brazíliai erdők sok ezer különböző fafaja közül eddig
aránylag nagyon keveset ismerünk Európában. A kereskedelem
ben talán a palissander és a cédrus a legelterjedtebbek. Szerző a
Braziliában „arariba" néven ismert fafaj nyolc változatát írja le
részletesen. Bútorkészítésre vagy épületfának alkalmas valamenynyi. Némelyik közülök helyettesítheti a palissander fáját.

Di Michelli G.: A fekete fenyőnek egy újabb rozsdagombája.
(Una nuova ruggine del pino ausriaco.) 277—279. old.
A Pinus nigra var. austriaca Asch és Gr. hajtásain Olasz
országban egy eddig még nem ismert rozsdagomba lépett fel. Mor
fológiai tulajdonságaiban úgyszólván azonos a Cronartium
asclepiadeum Fr. nevű rozsdával. Könnyen összetéveszthető az erdei
fenyőn pusztító Peridermium
pini Kleb. nevű élősködővel is. Az ríj
rozsdabetegség igen jelentős károkat okozhat, különösen akkor,
ha a vastagabb hajtásokon is fellép. Ellene a megtámadott részek,
esetleg egész törzsek eltávolítása útján kell védekezni. Mielőtt
azonban a beteg részek lefűrészeléséhez kezdenénk, a megtámadott
egész felületet be kell kátrányozni, nehogy a spórák milliói tova
repüljenek s újabb fertőzéseket idézzenek elő.
Andreocci A . : Partvédelem a hegyvidéki vízfolyások szabá
lyozásánál. (Le difese di sponda nella sistemazione dei corsí
d'aequa montani.) 280—286. old.
A vadpatakszabályozások kiegészítéseként azokat a meder
szélének megkötésére s a magasabb partok védelmére szolgáló el
járásokat ismerteti, amelyeket Felsőolaszországban, különösen pe
dig az Adige (Etsch) folyó vidékén alkalmaznak. A leírásokat igen
szemléltető, szöveg közötti fényképek és műszaki rajzok (felül
nézetek, metszetek) kísérik.

S T J M A R S K I L I S T 1937. 9. sz.

Miletic: Az állami erdők közigazgatásánál felmerülő
problémák. (Savremeni problemi uprave dráavnih suma.)
501—512. old.
Szerző, mint a kincstári erdők ügyosztályának a vezetője, :tz
elmúlt 10 évi gazdálkodásra vonatkozólag számszerűen kimutatja,
hogy az állami erdők jövedelmezősége túlalacsony s ingadozó.
Ennek oka az, hogy a 3,144.560 ha állami erdőből csak mintegy
1,000.000 ha erdő van és ez is részben csak ideiglenesen, üzemtervi
kezelés alatt, míg 2,000.000 ha erdőteriilet rendezése és rendszeres
feltárása a következő 10 évre van tervbe véve. Nehéz és költséges
feladat. Jövedelmezőségi és pénzügyi szempontból az eddig nyúj
tott és az állami erdőket terhelő különféle kedvezmények megszorítandók, de ennél óvatosan kell eljárni, úgy hogy a szegény nép
osztálynak az áll. erdőkkel kapcsolatos igényei a jövőben is lehe
tőleg figyelembe vétessenek. Felsorolja neves nemzetgazdáknak
az erdőgazdaság jövedelmezőségét elméleti és gyakorlati szem
pontból okszerűen fejtegető megállapításait. Mint igen fontos kér
dést kiemeli az erdővédelem szempontjából feltétlenül szükséges
erdőőri személyzet szaporítását ós anyagi helyzetének javítását,
mert az állami erdőkben több tízezer hektárra szaporodtak már
fel a jogosulatlan erdőterület foglalások és évi 25—30 millió dinár
értékűek az évi erdei kártételek, melyből átlag 400.000 dinár,
tehát alig 1% kártérítési összeg folyik be évente. Végül a már be
vezetett házi erdőkitermelésnek további fokozatos fejlesztését
tartja a jövő leg-fontosabb feladatának úgy jövedelmezőségi, mint
erdővédelmi szempontból.
Isajev: A Christen-féle magasságmérő módosítása. (Modifikacija Christenovog visinomjera.) 513—517. old.
Szerző, módosítva Christen ismert és közhasználatban levő
magasságmérőjét, Christen-Sanlaville elnevezéssel új magasság
mérőt készített. Előnyeit 11 pontban sorolja fel és használatát
már csak azért is javasolja, mert mindenki készíthet magának
egy ilyen magasságmérőt, vagy kellő útmutatás alapján bármely
lakatos vállalkozik rá. Hogy a szerző által felsorolt előnyök helyt
állók-e, arról csak az ajánlott, módosított magasságmérő huzamo
sabb használata után lehetne véleményt mondani.

A deliblati futóhomok beerdó'sítésének időszerű kérdése.
(Aktuelna pitanja n pogledu buduéeg posumljavanja deliblatskog pijeska.) 518—542. old.
A belgrádi erdő- és bányaügyi miniszter rendeletére 1937.
június 8—12-én egy különleges bizottság a helyszínén szakértekez-

letet tartott a deliblati homokterület befásításának végleges meg
oldása ügyében. E célból végig bejárta az egész területet s
a helyszínén felvett jegyzőkönyvben-igen részletesen leszögezte a
deliblati homokterület beerdősítésének kérdését. Történelmi viszszapillantása során megállapítja, hogy igen régóta foglalkoztatta
az erdészeti köröket és hatóságokat a kérdés. Komolyan és ered
ményesen azonban csak a magár országgyűlés tárgyalta 1807-ben
az ügyet, aminek eredményekép 1808-ban kezdődött meg az erdő
sítés munkája, részletesen kidolgozott tervezet alapján. A jegyző
könyv hét időszakot különböztet meg a deliblati erdősítési mun
kálatok történetében. Az I. és II. időszak a katonai határőrvidéki
kormányzás alatti idő 1818—1871-ig. Ezen idő alatt a mindenkori
katonai kormányzóság intézkedett s beerdősíttetett kielégítő siker
rel 16.985.66 kat. holdnyi homokterületet. A I I I . időszakban a katonai
határőrvidék feloszlatása után 1872—1877-ig a Pénzügyminiszté
rium intézkedett s beerdősíttetett összesen 470.72 ha területet
s tervezetet dolgozott ki, amely szerint az egész terület 60 év alatt
erdősíte-ndő be. A IV. időszak (1878—1898) alatt az orsovai erdő
hivatal intézkedései alapján igen beható és eredményes munká
val 3005.00 ha területet erdősítettek be, főleg akác és fekete
fenyővel és 678.27 ha területen pótlási munkák folytak. A z V . idő
szak 1899—1910 alatt a Föl dm. Minisztérium telepítési osztályá
nak vezetésével a szakadatlan pótlásokon kívül beerdősítettek
5310.5 ha területet. A z 1907. évben a futóhomok megkötése befeje
zést nyert s 1908-ban elkészült a rendsz. gazd. üzemterv az A. és B.
ü. o.-ra s 1911-ben a C , D. és E . ü. o.-ra. A z 1911—1918. évi V I .
időszak alatt már az egész területen rendsz. gazd. üzemterv elő-^
írásai szerint folyik a munka összesen 1454.86 ha beerdősítésével
és 900.73 ha pótlásával. Az 1919—1933/34. évi VII. időszak alatt
már jugoszláv uralom alatt 1390.35 ha terület erdősíttetett be s
1054.18 ha-t tett ki a pótlás. Az 1933/34. évben befejezett új fel
mérés szerint megállapítást nyert, hogy a deliblati homok egész
területe 24.854.42 ha, ebből 12.511.44 ha erdő,'8507.53 ha beerdősítendő, 3179.81 ha legelő és szántó, 568.38 ha nyiladék s 87.26 ha
terméketlen terület, út, stb. A 3179.81 ha még beerdősítetlen terü
letet 20 év alatt tervezi az erdészeti főosztály beerdősíteni.
A végrehajtást a szervezett 3 erdőgondnokságnak kell a meg
állapított erdősítési terv szerint elvégeznie. Felügyeleti hatóságaz újvidéki (Novisád) erdőigazgatóság.

