IRODALOM
Baader: Erdeifenyő-hagyásfagazdaság. (Der
Kiefemüberhaltbetrieb.) J. D. Sauerlander kiadása, Frankfurt a. M. 1941. Ara — külföl
dön — 3.75 RM.
A Göring Hermann Erdészettudományi Akadémia Kiadványainak
3. köteteként megjelent munka azért érdemel különös figyelmet, mert
egy olyan üzemmódot világít meg minden oldalról, amelyet Németország
ban általánosan ismernek és több helyen — így különösen a nyugati
részeken — előszeretettel alkalmaznak.
A szerző a kérdés legalaposabb ismerője, régebbi munkáiban is
sokat foglalkozott vele; vizsgálatainak az eredményeit most szilárd tudo
mányos alapokra fektetve, egységes keretbe hozta.
Bevezetőül felsorolja azokat az erdővidékeket és gazdaságokat,
ahol az erdeifenyő túltartása régóta bevezetett rendszer, majd részlete
sen ismerteti a munkája alapjául szolgáló 16 kísérleti terület talaj- és
állomány viszonyait.
Tanulmányának gerince a hozamtani rész, amely a kötet Va-át teszi.
Ebben először a „tányérképződés"-sel foglalkozik, vagyis annak a meg
állapításával, mekkora a hagyásfák hatása következtében a fatermelésből kieső terület. Ez a termőhelyi viszonyoknak a függvénye és a
koronavetülettel mért értéke a megvizsgált állományokban 3.8°/o-tól
256°/o-ig változott.
A hagyásfák kimutatható hatását a szerző átlagosan 180 m -nek
találta. A termőhelyi minőségben a rudaskorig mintegy 0.65-nyi csök
kenést okoznak; ez a hátrány később mindinkább kisebb lesz és az
alapállomány 80. évétől kezdődően teljesen megszűnik.
A törzsszám átlag 6%>-al, a körlap ll°/o-kal, a vastagfatömeg pedig
15%-kal kevesebb, anint a hagyásfák nélküli területen.
Mindebből az következik, hogy a hagyásfagazdaság csak jó termő
helyeken jövedelmező, ahol a hagyásfák értéknövekedése az előbb em
lített hátrányokat felülmúlja.
A szerző vizsgálatai szerint ebből a szempontból csak az I. és II.
termőhely felelnek meg, amelyeken a 2. forduló végére a törzsek
50 cm-nél nagyobb mellmagassági átmérőt érnek el és bőven pótol
ják az alapállománynak mintegy 17°/o-os pénzügyi veszteségét.
A vágásforduló tekintetében az alsó határ 80—160 év, de a 100—
200 év is minden hátrány nélkül alkalmazható.
jvr.
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A M. Kir. Kertészeti Akadémia Közleményei. VII. kötet. (A M.
Kir. Kertészeti Akadémia kiadása, Budapest, XI., Nagyboldogasszonyútja 45. 1941.)
A 220 oldalas kötet méltóan képviseli a nemrég akadémiai rangra
emelt kitűnő intézmény tudományos munkásságát.
A külföldi olvasóközönségre való tekintettel a magyarnyelvű
tanulmányok mindegyikét bő kivonatban vagy teljes szövegű idegen
nyelvű fordítás követi, sőt néhány közlemény csak német nyelven
jelent meg.
Becker Jenő a fontosabb hazai meggy- és
sárgabarackfajták
vegyi összetételét; Bálás Géza (folytatólagosan) a magyar
kertek
gubacsfaunáját és Szelényi
Gusztáv
paizstetveink
élősdi darazsait
ismerteti.
Domonkos János: „Mégegyszer, terem-e Cotoneaster integerrima
az Ösmátrában?";
Podhradszky János: „ A chlorpikrin mint növény-

védelmi szer"; Gimesi Nándor:
„A Cucurbita pepo polleneximéjének
keletkezése és fejlődése", „ A z Ornithogalum refractum soksejtű microprothalliumai"; és „A Butomus umbeüatus
hím meiosisáról és postmeiosisáról"; valamint Oláh L.: „Über die Ursachen der durch Inzucht
entstehenden Depression" c. tanulmányai tisztán tudományos jellegűek,
de Wagner Jánosnak
Magyarország hársairól írt értekezése,
Csiky
János és Mándits Péter:
„Műtrágyázási kísérletek konyhakerti vete
ményekkel", végül pedig Nádasi Mihály:
„Mi az Acer violaceum
Simk?" c. közleményei a gyakorlati erdőgazdát is igen közelről
érdeklik.
A kötet kiállítása — fényes műnyomópapíron — mintaszerű, a
rajzok és képek igen szépek.
Héjjas Endre: Méhészeti kalauz. (A „Méh, Magyar Méhészek
Lapja" kiadása, Budapest, V., Arany János-u. 1. 1941. Ára: 3 . — pengő.)
A háború a termelés nagymértékű fokozását teszi szükségessé és
ezért örömmel kell üdvözölnünk minden olyan megmozdulást, amely
a kisembernek kíván segítséget nyújtani abban, hogy a közellátásban
részt vehessen.
A méhészkedés az angóranyúltenyésztés mellett nemcsak egyik
legjelentősebb segélyforrása a belföldi termelésnek, hanem számottevő
hasznot is biztosít a vele foglalkozóknak.
Statisztikánk kimutatása szerint hazánkban örvendetesen gya
rapszik a méhészek száma és ezért komoly közgazdasági kívánalom,
hogy ténykedésük észszerű és valóban jövedelmező legyen.
Ennek a célnak az elérése lebegett a szerző szeme előtt 120 olda
las kitűnő kis munkája megírásánál, mely az elméleti és gyakorlati
méhészeti ismeretek rövid összefoglalása, kiegészítve a „Méh" c. szak
lapból vett közérdekű szemelvényekkel.
A méhészet elemeinek a rövid ismertetése után a szerző pontos
leírást ad a méh természetrajzáról és szervezetéről, a méh betegségei
ről és ellenségeiről, az ezek ellen való védekezésről és leküzdésükről,
a méhlegélőről és a méhek kezeléséről.
Könyvének a II. felét a méhészkedés hasznos tudnivalói töltik
ki olyan bőségben, hogy részletes felsorolásukra nem térhetünk ki.
Kezdő méhészek mindenesetre jól teszik, ha munkájukat a
könyvben található biztos alapokra fektetik.
HAZAI FOLYÓIRATOK.
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. (LXXVL kötet, 1942.)
1—2. sz. — Papp Sz. dr.: Mész-szénsav egyensúlyban levő vizek
tartozékos szénsavtartalmo és a mészre aggressziv szénsav kiszámítása.
—• Singer B.: A traktor súlyeloszlása.
3—4. sz. — v. Nászay M.: Építészetünk az új Európában. —
Aujeszy L. dr.: Az ikerházak alaprajzának meteorológiai kérdései.
A Műszaki Világ (VI. évf. 1942.)
1. sz. — Árvay J. dr.: Új esztendő. — Árkay B.: Építési korláto
zások és a lakásépítés irányítása. — Voicsik L.: Még mindig az ivóvíz
ellátás kérdése. - Thury L.: A Szovjet „kultúrájáról". — Tarcsay P.:
Az ipar és a biztosítás együttműködése. — Lantos Z.: Az építési enge
délyek korszerű eljárásának alapjai. — Pétery J.: Az építőipar jövője.
2. sz. — Jób I.: A Mérnöki Nyugdíjintézet.
: Mérnöki tovább-

képző tanfolyamok. — Turay L. dr.: Hozzászólás a vállalkozói hitelinté
zet tervezetéhez.
3. sz. — Bíró Z.: A „Mérnöki Nyugdíjintézet" kérdéséhez.
.
Nagy árvízvédelmi és belvízmentesítési ankétet rendez február elején a
Tisza—Dúnavölgyi Társulat.
r Nagy érdeklődés mellett folyik a
Mérnök- és Építész-Egylet csatornázási és szennyvízkezelési előadás
sorozata. —• —: Ünnepi ülést tartott a Földtani Társulat hidrológiai
szakosztálya 25 éves fennállása alkalmából.
A Vadászkutya. (III. évf. 1942.)
1. sz. — Vértessy I.: 1942. — Thurn-Rumbach
I. dr.: Öskutyák.
— Félix E.: Véreb a mozgóképfelvevő előtt. — k. Kende M.: Vizslák
a téli vadászaton. — Forti J. dr.: Tacskónevelés. — F. E.: A spániel
tanítása. — Hoffmann F. dr.: A szopornyica elleni védekezésről.
Az Időjárás. (XLV. évf. 1942.)
9—10. sz.
: Dr. Róna Zs. — Bacsó: N. dr.: Porhullás Ma
gyarországon 1941 február 1-én. — Massány E. dr.: Budapest (Buda)
száztizenöt éves hőmérsékleti közepei. — Barta Gy.: A Dan la Courrendszerű Z mérlegek hőmérsékleti kompenzációjáról. — Fábiánics F.:
A levegő felmelegedése és lehűlése egyik napról a másikra. — Berényi
D. dr.: Mennyi Debrecen évi csapadék törzsértéke? — Aujeszky L. dr.:
Légtömegnaptár 1941 szeptember és október hónapokról. — Bacsó N.
dr.: Magyaroszág időjárása 1941 szeptember és október havában.
Bástyánk. (II. évf. 1942.)
1. sz. — Gacs J.: A japán—amerikai háború háttere. — (csend):
Vágyak-remények. — Vági I.: Az 1918 augusztus 8-iki páncélcsata A m i ens előtt. — Bruckner L. dr.: Az európai szellem válsága. — Bögér
A.: Üvegablak — Madas A.: Erdélyi levél. — Kassay F. L.: Veszélyben
Selmec. — Podány T.: Főiskolánk rövid története.
Bányászati és Kohászati Lapok. (XXV. évf. 1942.)
1. sz. — Sik L. Zs.: Aknamélyítés Lyukóvölgyén a fagyasztásos
eljárás alkalmazásával. — Muttyánszky
Á.: Az aknaszállítás néhány
kötélproblémája.
.: Az ipari teljesítmény fokozása Németországban.
2. sz. — Jakóby L.: Hetvenöt esztendő. — Verő J. dr.: Az öntött
tuskókban mutatkozó különválások elméletéről. (1. közi.).
3. sz. — Verő J. dr.: Az öntött tuskókban mutatkozó különválások
elméletéről. (2. közi.).
Gazdatisztek Lapja. (XLVI. évf. 1942.)
1. sz. — Mihályi Z. dr.: Az erdőmérnök-hiányról.
—: A II.
Gazdatiszti Továbbképző Tanfolyam tanulmányi rendje.
2. sz.
: A II. Gazdatiszti Továbbképző Tanfolyam.
: A
mezőgazdaság-fejlesztési
törvényből.
: Okleveles gazdák előre
törése.
Halászat. (XLIII. évf. 1942.)
1. sz. — Vnger E. dr.: Halgazdaságunk az elmúlt és az új esz
tendőben. — XJzoni L.: A karácsonyi és szilveszteri halvásár. — Mika
F. dr. és v. Varga L. dr.: Hazai pisztrángtenyésztésünk irányelvei és
kilátásai. (10. közi.) — G. Gy.: A délvidéki vízterületek bérbeadása.
;

Kémikusok Lapja. (III. évf. 1942.)
1. sz. — Pöltzel J. dr.: Néhány engedélyezett hazai ásvány- és
gyógyvíz vegyelemzési bizonyítványa. (II. közi.) — Száhlender L. dr.:
Természetes, izolált és synthetikus illatos anyagok. (2. közi.)
2. sz. — Friedl G. dr.: A növényvédelmi szerek kémiájának mai
állapota és jövőbeni problémája. — Száhlender L. dr.: Természetes,
izolált és synthetikus illatos anyagok. — (3 . közi.)
Kertészeti Szemle. (XIV. évf. 1942.)
1. sz. — Madarász A.: Üvegházi kúszónövények. — Doctor Ö.: A
fényképezés
szerepe szakéletünkben. — Magyar Gy.: A konyhakerti
magvak fajtisztaságának biztosítása.
2. sz. — B. Szűcs K.: Cyclamen — Magyar Gy.: A konyhakerti
magvak fajtisztaságának biztosítása. II. — Kis J.: Egy elfelejtett kerti
szerszám.
Köztelek. (LIÍ. évf. 1942.)
1. sz. — Th.: Árpolitika. — Szent-Gály F. G. dr.: Európa zsír
ellátása. —• Toldy M.: Lótenyésztésünk fejlesztésének alapfeltételei. —
Surányi J. dr.: Egy új cukornövény: II. — Husz B. dr.: Két új kuko
ricabetegség. — Baüenegger R. dr.: A talaj morzsás szerkezete. —
Réthly A. dr.: A csapadék évi eloszlása Erdélyben. — Blaske L. dr.:
A mezőgazdasági társadalombiztosítás feladatai a visszafoglalt Délvidé
ken. —• Thiringer V.: Oktassuk a kistenyésztőket. — Schandl J: dr.:
A cigája gazdasági értéke.
2. sz. — Pataky E dr.: A gazdatársadalmi szervezetek hivatása
a mezőgazdasági' közfeladatok ellátásában. — Reichenbach B. dr.:
Hogyan alkalmazkodhatunk állattartásunkkal és takarmányozásunkkal
a háborús gazdasági viszonyokhoz. — Udvaros D. K. dr.: A búza vető
magjának csökkentése és a kapásművelés. — Frank T.: Kevés a növény
nemesítő gazdaság!
3. sz. — Scherer P.P.dr.: Búzakérdés a háború után.
r —ő.:
..Keine neue Bodenenteignungen in Rumánien." — Reichenbach B. dr.:
Hogyan alkalmazkodhatunk állattartásunkkal és takarmányozásunkkal
a háborús gazdasági viszonyokhoz. II. — Szálé L. dr.: A búza kapás
művelésének kérdére az Alföldön. — Temesváry E.: A magyar ken
dertermesztés és a nemesített kendermag jelentősége. — v. Erdei J. dr.:
Szántógépszövetkezetek. — Villax ö. dr.: A nemesített növényfajták v é 
delme és vetőmagjuk forgalmának szabályozása.
4. sz. — Th.: Szocializmus a nemzeti államokban. — Sóvári T.:
Ricinustermesztés gazdaszemmel. — Franta Gy.: Ricinus a terméspoli
tikában. —• Szalóky I.: Erjesztett moslék és kelesztett dara etetésének
jelentősége a sertéstenyésztésben.
5. sz. — Balassa M.: A magyar mezőgazdaság és a vend mun
kás. — Grábner E : A kálium-műtrágyázás
gyakorlati értéke. —
e. Dorner B.: Hízósertések kimarása. — Tangl H. dr.: A vaj szerepe
a zsírellátásban.
i
Magyar Fapiac. (IV. évf. 1942.)
1. sz. — Vwíc Gy.: Évfordulóra. — Ritpp G.: A faszénkereske
désről.
2. sz. — Zsombory I.: Magyarország faellátásáról.
3. sz. — Zsombory I.: Budapest tüzifaellátása.
4. sz. — v. Onczay L.: Erdőgazdaságunk feladatainak megoldása.
5. sz. — Janoczkó M.: A fa- és szénkiskereskedők helyzete.

6. sz. — Lengváry Gy. dr.: Fagazdálkodásunk megoldásra váró
kérdései. —• Szabó ö.: Rendszert kérünk a tüzifaárusításnál. — v. Vid J.:
Az OJVCSA-fa problémái.
Magyar Méh. (63. évf. 1942.)
1. sz. — Takács M.: A közös anyapároztató-telep problémái. —
Marjay Gy.: A szürke magyar méh első anyanevelő telepe. — Kamenitzky S.: A z egyesületi „Hunor"-rakodó naptár. — Kelecsénj/i E.: A
nagykeretről írt cikkhez megjegyzések. — Kamenitzky S.: Most olvaszszuk ki az öreg és a felesleges lépeket.
2. sz. — Takács M.: A heréktől öröklődő tulajdonságok és azok
jelentősége. — Béky A.: Keret kérdés, kaptár kérdés? — —dsz: A
keretméret egységesítése. — Bognoczky G.: „Eresz alatt fészkel... a
méhecske" — Bázler B.: Csodavárás és valóság.
Magyar Statisztikai Szemle. ( X I X . évf. 1941.)
11. sz. — Schneider A. dr.- Népességi és gazdasági áttekintés. —
Kovács A. dr.: Szabadka magyarsága. — Szél T. dr.: Népmozgalom
és közegészségügy. — Földváry L. dr., v. Pap L. dr.: Külkereskedelmi
forgalmunk az 1941. év első kilenc hónapjában. — v. Pap L. dr.:
Magyarország külkereskedelmének volumene. — Rochlitz Gy.: A vakok
és siketnémák iskoláztatásának lehetőségei Magyaroszágon.
Mezőgazdasági Közlöny. (XV. évf. 1942.)
1. sz. — Szeberthy J.: Állategészségügyünk időszerű kérdései. —
Incze P.: Európa bőrellátása. — —r —a.: A lentermelés általános hely
zete. — M. B.: A Szovjet gabons.gazdálkodásról.
: Japán mező
gazdasága.
Nimród Vadászlap. (III. évf. 1942.)
1. sz. — Sólyom: 1942. — Nagy Gy. dr.: Két hét a Kelemen
havasokban. —• Dummel N.: Bérlelövések.
2. sz. — Horthy J.: Erdély vadja. — Balogh A.: Tarlózás a magyar
vadászat mezején. — Félix E.: Összehasonlítás.
3. sz. — Sólyom: Gyilkos szépség. — Pozsonyi A.: Vadászati
viszonyok Csík megyében 1941. év végén
4. sz. — Sólyom: Fogoly. — Thurn-Rumbach
I.: Vadászat és
legeltetés. — R. L.: Féláru vadászjegy. — Hajek A.: A fácán és fogoly
téli etetéséről. — Lékay Lingauer A.: Az év vizslás tapasztalatai.
Technika. (23. évf. 1942.)
1. sz. — Nyul Gy. dr.: Az ásványolaj pályafutása a Hungária
Magyar Technikusok Egyesülete Masztaba-csoportjának házi kiállítása.
— Fehrentheil-Gruppenberg
L. dr.: Sokszögmenetek hossz-záróhibáinak
kiegyenlítése. — Gallus L.: Keretek és többtámaszú tartók számítása
függőleges terhelése. — Fialovits B.: A MÁV. gőzmozdonyainak törté
neti fejlődése. (5. közi.)
Természettudományi Közlöny. (74. kötet, 1942.)
1. sz. — Boros J.: Az életműködések tartalékjai. — Krbek F.:
Galileo Galilei. — Kunfalvi R.: Dér és zúzmara. — Konkoly-Thege M. A.:
Fogyatékosságok a színkép színeinek meglátásában. — B. Ö.: A szén
dioxid ártalmatlanná tétele. — K. Finály I. dr.: Káliumgyártás a tenger
vizéből.

Vadászat — Halászat. (IX. évf. 1941.)
24. sz. — Orday R.: Szigorú állami védelem alá kerülnek a g y o párlelöhelyek.
; A Hubertus Országos Magyar Vadászati Védegy
let az erdélyrészi vadászokért. — K. Rauch I. dr.: Puskától a hor
gászbotig.
Vadászújság. (II. évf. 1942.)
1. sz. — I. Gödri F.: Védelmet kérünk! — Vargha F.: A gyöngy
golyóról, betétcsőről s egyebekről. — Gy. Takách Gy.: Kinek van joga
hivatalos hajtóvadászatot tartani?
2. sz. — Mészáros P.: Caprice. — Szent-lvány
G. dr.: A vadá
szok tékája. — Szpntlörinci: Az élelemhiány szomorú jelenségei, etes
sük a vadat! —• Péchy-Horváth
R.- Szelídített vaddisznók vadászata a
sümegi erdőkben. — Stankowsky
J.: Egyről-másról.
3. sz. —. Szent-lvány
G. dr.: Amit a vadásznak tudni kell. —
Ajtay L.: Egy vaddisznó tragédiája. — L. Bodor Z.: Válasz Erdélyből.
— Révay Gy.: Hozzászólás a hargitai területek bérbeadásához. — Mészá
ros P.: Hogy is halt meg Zrínyi Miklós a költő s hadvezér? — Vásár
helyi I.: A közönséges menyét.
4. sz. — Szent-lvány
G. dr.- Egy testvéregyesület jubileuma. —
Diczendy P.: Végveszélyben értékes vadállományunk. — Csikvándi E.:
Hogyan írjuk az állatneveket. — K. Benkő P.: Hozzászólás az állatnevek
írásához. — Nagy J. dr.: Hogyan írjuk az állat- vagy növényfajok ma
gyar tudományos nevét? — Gy. Takách Gy.: Válaszom a három előző
közleményre.
KÜLFÖLDI LAPSZEMLE.
CENTRALLBLATT FÜR DAS GESAMTE FORSTWESEN 1941. 11—12. sz.
Sauberer es Trapp: Hőmérséklet- és nedvességmérések hegyi
erdőkben. (Temperatur- und Feuchtemessungen in Bergwáldern.) 233—
244. és 257—276. old.
A „Kaiser Wilhelm Gesellschajt"-nak
az alsóausztriai Lunzban
lévő élettani állomásán folytatott vizsgálatok teljes pontossággal tisz
táztak számos, az erdőgazdaságot közelről érintő olyan kérdést, ame
lyekről eddig csak megközelítő adataink voltak.
A tanulmány bevezető része a kísérleti területek és a mérési mód
szerek leírását tartalmazza. Ebből megtudjuk, hogy a célszerűen megépí
tett, állandó észlelőhelyeken a mérések a föld felszínétől különböző ma
gasságokban és egészen a koronaszint felső rétegéig (30 m) folytak, tehát
az erdő mikroklímáját teljes egészében feltárták.
A megfigyelések 1937 április havától 1938. júliusáig terjedtek és
így az egy évet meghaladó idő annyi adatot szolgáltatott, amelyekre k o 
moly következtetések építhetők fel.
A hőmérséklet évi és havi középértékei mellett a napi változás
különösen tanulságos eredményekkel szolgált, épnen úgy, mint a szél
sőségek, amelyeknél a függőlegesben mért értékek igen jellemzők.
A napi besugárzott melegmennyiség és az erdő hőmérséklete között is
szabályszerű összefüggés volt kimutatható.
Részletesebb adatok közlésére, sajnos, helyünk nincsen, de meg
győződésünk, hogy a kérdéssel foglalkozó szaktársaink sietve elolvas
sák az igen figyelemreméltó tanulmányt.

Dannecker: A jegenyefenyő háttérbe-szorulásának az okai és az
ebből folyó erdoműveléstani következtetések. (Ursachen des Rückgangs
der Weisstanne und waldbauliehe Folgerungen.) 277—290. old.
Az értékes fenyőfajta fokozatos térvesztését a német szakkörök
régóta aggódva figyelik és megmentése érdekében már számos intő szó
hangzott el. A szerző a természetes elterjedés határain belül nyert
adatokból arra a megállapításra jut, hogy a jegenyefenyő elsősorban
a levegő nyugalmát követeli meg és ahol az emberi beavatkozás ennek a
feltételeit megváltoztatta, ott megélni nem tud.
Ebből pedig az következik, hogy fenntartásának és
a szólaló üzemmód felel meg a legjobban.

felújításának

Feuerstein: A bolgár erdőgazdaság irodalma. (Das Schrifttum der
bulgarischen Forstwirtschaft.)
A folyóirat XII. füzetéhez mellékletként kiadott 45 oldalas össze
állítás a törökországi irodalomról készült és lapunk multévi VII. számá
ban (385. old.) ismertetett munkához hasonló gondossággal készült.
SCHWEIZERISCHE ZEITSCKRIFT FÜR

FORSTWESEN. 1942. 1. sz..

Hess: Wallis kanton őshonos erdeifenyőfajtái. (Die autochthonen
Föhrenrassen des Wallis.) 1—14. old.
A száraz éghajlatú helyek gyengébb növésű, rövidtűjű és alig
gesztesedő, szürkekérgű erdeifenyőjét a lakosság maga is megkülönböz
teti a kiváló minőségű piros válfajtól, noha kétségtelen, hogy az előbbi
is őshonos Svájcban.
A szerző részletesen ismerteti a két fajta előfordulási helyeit,
növényszövetkezeti jellemzőit és hangsúlyozottan figyelmeztet bennün
ket arra, hogy a szürke-fenyőt 50—60 éves vágásfordulóban kell
kezelni, mert fejlődése ezen a határon túl teljesen megáll és így továbbtenyésztése gazdaságilag veszteséges.
Terrier: A Rhabdocline-pseudotsugae Sydow. fellépése Svájcban.
(Über das Auftreten der Rhabdocline-Douglasienschiitte in der Schweiz.)
14—18. old.
Az egyik csemetekertben 1941. év folyamán észlelt nagyobbarányú pusztítás alapján a szerző részletes tájékoztatást ad a gomba
természetrajzáról, elterjedéséről, károsításáról és számbaveszi a véde
kezés módjait.
A szappanos bordói lével való permetezést — amerikai tapasz
talatok alapján — ajánlhatónak véli. Geyr szerint azonban célszerű lenne
a különböző douglas-fajták közül — fertőzési kísérletekkel — a továbbtenyésztéshez a legellenállóbbakat kiválasztani.
DER DEUTSCHE FORSTWIRT. 1942. 1/2—9/10. sz.
Degen: Szabadban való vetés. (Gedanken zur Freisaat auf besseren Böden.) 1—4. old.
A siker előfeltétele a talaj kellő előkészítése.
Ostwald: Az egységes hozamosztályokról. (Vorschlage für einheitliche Ertragsklassen.) 9—12. old.
Az osztályozásnak csak az állománymagasság lehet az alapja, az
értéktáblázatok összeállításához azonban a törzsalak beható vizsgála
tára is szükség van.

VVappes: Táplálkozás az erdőből. (Ernáhrung aus dem Walde.)
12—13. old.
Németországban az erdei gyümölcsök és gyógynövények legmeg
felelőbb hasznosítási módjainak a kikutatására külön munkaközösség
alakult, amely máris igen figyelemreméltó eredményeket ért el.
Tevékenységébe belekapcsolja az iskolát, az erdőhivatalt, az
orvost és így a magángazdaság számára is tekintélyes hasznot jelentő
többtermelésben követésre méltó példát mutat nekünk.
Mahler: A nyárfatenyésztési terv. (Das
Pappelbauprogramm.)
21—23. old.
A háborús Németország óriási módon megnövekedett fafogyasztásának a fedezésére a kormány az erdőterületen kívül is szaporítani
kívánja a fatermést és a cél elérése érdekében főleg a nemes nyár
fajok nagytömegű nevelését vette tervbe .A szerző különösen a kérdés
közgazdasági előnyeit hangsúlyozza.
Jaeger: A nyárfa tenyésztése az erdőn kívül. (Anbau von Pappeln
ausserhalb des Waldes.) 23—25. old.
A statisztika adatai azt mutatják, hogy Németország 55 millió
m -t kitevő rendes évi fatermésének mintegy 10°/o-át a nem erdőterü
leten álló fák adják. Ez a mennyiség — a szakkörök becslése szerint
—• nemes nyárfajok telepítésével könnyűszerrel a háromszorosára emel
hető. Ezért a birodalmi erdőmester máris rendeletben utasította az
összes erdészeti szerveket, hogy az utak, folyópartok nyárfával való be
ültetését a legnagyobb eréllyel szorgalmazzák.
A szerző a kérdésnek társadalmi úton való népszerűsítését is
szükségesnek tartja.
Hesse: Továbbképzés a háború alatt. (Fortbildung im Krieg.)
33—34. old.
A fontos kérdést a fegyverek zajában sem szabad elhanyagolni
és tanulmányúti lehetőségek híján az amúgy is nélkülözhetetlen tiszti
értekezleteket kell a továbbképzés céljaira felhasználni.
Parchmann: Népeket egyesítő gazdálkodás. (Durchbruch zur völkerverbindenden Wirtschaft.) 41—43. old.
A január hó 23-án Dánia, Németország, Finnország és Svédország
között a faellátás ügyében létrejött megállapodást méltatja.
Rosenfeld: Erdőművelési tervezés. (Die waldbauliche Planung.)
43—46. old.
A gyakorlatból vett példákkal igazolja, hogy a természet útmu
tatásaihoz alkalmazkodó erdőművelés az elemi károk megelőzése szem
-pontjából is a legjobb védekezési mód.
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Barbey: Európa legnagyobb nyárfaerdeje. (La plus grandé
peupleraie d'Europe.) 141—147. old.
Az egy tagban 750 hektárt kitevő Chautagne nevű erdőt a Bourget-tó (Franciaország, Isére département) mentén
1936-ban kezdték
telepíteni. Nagy nehézségek leküzdése árán sikerült a munka. Az
azelőtt terméketlen, elhanyagolt, mocsaras területen ma szépen fejlődő
kanadainyár-erdő díszlik. További műtrágyázásra már szükség nincs.
Csak két károsító bogár, a Saperda charcharias L. és a Saperda
populnea L. ellen kell a fiatalost védeni.

Badoux: Bern kanton erdészetének átszervezési tervei. (Projets
de réorganisation forestiére dans le kanton de Berné.) 147—150. old.
Gazdaságpolitikai okok kívánatossá
tennék, hogy a kanton
184.000 hektárt kitevő erdejét, amelyik ma 17 erdőgondnokságra osz
lik, a mainál kisebb gazdasági egységekre osszák. Ezzel persze az erdő
mérnökök létszámát is megfelelően emelni kellene. Míg itt egy gond
nokságra (tehát egy kezelő erdőmérnökre) átlag 10.800 hektár erdő
terület esik, addig más kantonokban
sokkal kedvezőbb a helyzet:
Vaus-ban pl. az átlag 5300 hektár, Neuchatel-ben pedig 3560 hektár.
Rőten: Vörösfenyőből
készült különleges
vízvezeték.
canalisation oroginale en bois de meléze.) 170—173. old.

(Une

Svájcban a pfaefers-i természetes melegforrás vizét évszázadok
óta ilyen csővezeték továbbítja Ragaz fürdőhelyig. A 27 cm-es külső
és 15 cm-es belső átmérőjű, 250 cm hosszú darabokból egybeállított
vörösfenyő-csővezetékben a 37 fokos forrásvíz a 4 km hosszú úton
mindössze 1.5—2 fokot veszít hőmérsékletéből. A kőgörgetegek okozta
ütődéseknek kitett s kisebb földcsuszomlásokat is szenvedő terepeken
a hordódonga-alakúra faragott vörösfenyőfa-csövek átlagos élettartama
mitegy 30 évre tehető.
Albisetti: A nyárfa erdészeti és közgazdasági jelentősége. (Le
peuplier. De son importance forestiére et économique.) 173—175. old.
A külföldi fa, különösen az okúmé behozatalának a háború foly
tán történt megszűnése erősen emelte Svájcban a nyárfa jelentőségét:
a burkolások s a gyufagyárak nyersanyaga
ma elsősorban
nyárfa.
A szerző is a nyárfajok fokozottabb felkarolását javasolja.
Leibundgut: Néhány szó a túlhasználatokról; erdőművelési jelen
tőségük. (A propos des surexploitations; considérations au sujet de leur
influence sur la culture forestiére.) 185—195., 217—222. és 243—247. old.
A háborús gazdálkodás túlhasználatokat tesz s?;ükségessé a
svájci erdőkben. A régebbi s a különféle elemi csapások következtében
szükségessé vált rendkivüli használatokon felül az erdő további igénybe
vétele már káros lenne. A használatok valamelyes fokozhatása érde
kében sürgős műszaki és erdőművelési intézkedések volnának szüksékesek: a kitermelés tökéletesbítése, a legmegfelelőbb fanemekkel és
megbízható származású vetőmaggal történő felújítások, tisztítóvágások,
gyérítések, stb.
Barbey: Üj szénégető kemence. (Le „Carbufor".) 210—211. old.
Aubert svájci erdőfelügyelő találmányának, a „Carufore" nevű
fémkemencének az az előnye, hogy a fenyő-hulladékfa, gallyfa is ki
fogástalanul
elszeníthető benne. Kezelése egyetlen munkást kíván.
Teljesítménye: 12 óra alatt ÍVs ürköbméter lúc- és jegenyefenyő gally
ból 100 kg faszén.
LA RIVISTA FORESTALE ITALIAN A. 1941. 4—8. sz.
Hofmann: Az Égei-tenger olasz szigeteinek az erdei. (I boschi
deile isole italiane dell'Egeo.) 134—151. old.
Az éghajlati és talajviszonyok ismertetése után a szigetek nö
vényzetének a leírása következik. Az ott tenyésző igen nagyszámú
cserjefaj felsorolása mellett a szerző a szigetek erdeinek két legfontosabb
fenyőjét (Pinus brutia Ten. és Cupressus serapervirens var. horizon
talis Gord.) tárgyalja részletesebben.

Si

Minucci Del Rosso: Az erdő használatára és a fa eltartására vo
natkozó eljárások az önellátással kapcsolatban. (Utilizzazione de bosco
e conservazione deli legno in rapporto all'autarchia.) 164—178. old.
Az erdőknek az olaszországi viszonyok megkövetelte leggazdasá
gosabb kihasználását sürgető tanulmány. A vágáskor megállapítása,
a vágási és választékolási eljárás, valamint a fa ipari feldolgozása a
takarékosság
jegyében, a helyi viszonyokhoz a legjobban
alkalmaz
kodva és a kísérleti állomások kutatásainak az eredményeit is figyelembevéve történjék.
Pavari: Összefüggés a fák lombkoronája és fatömeg növekedése
között. (Sulle relazioni tra la chioma degli alberi e l'accrescimento
legnoso.) 209—217. old.
A szerző — aki a firenzei erdészeti kutatóintézet ismert nevű. igazgartója — a szakirodalom, valamint saját kísérletei és megfigyelései
alapján arra az eredményre jutott, hogy a lombkorona fejlettsége és
az erdő évi növedéke közt határozott összefüggés mutatható ki. Ez az
összefüggés fanemek, válfajok és talajminőség szerint különböző és az
idős állományoknál jelentősebb, mint a fiatalosoknál.
Saldarelli: A hegyvidéki lakások
abitazioni in montagna.) 219—224. old.
A piemonti magas hegyvidék erdőnak csak 33.3"/o-a lakható, 44.7°/o-a erősen
teljesen lakhatatlan. A szerző a lakások
való gyors pótlását sürgeti.

kérdése.

(II probléma delle

és legelőövezetében a házak
javításra szorul, 22°/u-a pedig
nagyrészének új épületekkel

Alinari: Az alom jelentősége az erdőtalajon. (II valore della
copertura morta per il terreno forestale.) 225—233. old.
A szerző főként a lombalomnak az erdő talajára gyakorolt be
folyását ismerteti az idevonatkozó szakirodalomból (Ebermayr,
Tschernak, Kittredge, Waksman, Nrmec, Auten, Burger és Gej/er-Fabricius
munkáiból) átvett adatok alapán. A bükk-, lúc- és erdeifenyő-alom
hamualkatrészeinek a súlybeli és vegyi összetételét elemzi és az alom
nak a talajhőmérséklet kiegyenlítésére gyakorolt hatását is tárgyalja.
Cecchini: Hozzászólás a hegyvidéki vízgyüjtőmedencék vízháztar
tásának a kérdéséhez. (Contributo allo studio della corrivazione nei
bacini montani.) 261—268. old.
A szerző olyan mennyiségtani egyenleteket vezet le, amelyekkel
a csapadékmennyiségből a vízháztartás változására vonatkozó adatokat
(a tárolt vízmennyiség, a megtelés időtartama, stb.) számít ki. Mint
hogy az egyenletekben szereplő különböző együtthatók
(elpárolgás,
vízlefolyás a különböző terepeken s különböző növénytakaróval borított
talajokon, átnedvesedés, stb.) állandóan változnak s esetről-esetre újból
kell őket meghatározni, a számításoknak egyelőre kevés a gyakorlati
jelentőségük és inkább csak elméleti értékük van.
De Philippis: A szlavóniai tölgyesek. (I querceti di Slavonia.)
269—277. old.
A földrajzi, talaj- és éghajlati viszonyok leírása után a tölgyesek
kezelési módját s általános erdőgazdasági jelentőségét ismerteti. A z álló
fakészlet tárgyalásánál Bedő Albert adataira is hivatkozik.

Puecher Passavalli: Magestigmus spermotrophus Wachtl. jelenléte
Vallombrosában a douglas-fenyő magvában. (Sulla presenza di Ma
gestigmus spermotrophus Wachtl. a Vallombrosa nei semi di Pseudotsuga Douglasii Carr.) 285—289. old.
A címben említett igen apró rovar minden valószínűség szerint
Eszakamerikából (különösen Washington, Oregon vidékéről, vala
mint kanadai Brit-Columbiából) az onnét behozott erdei vetőmaggal
került Olaszországba. Angliába, Németországba, Hollandiába és Francia
országba már régebben bejutott ugyanilyen módon és ugyancsak A m e 
rikából.
v-ISIjjt*!;
Saldarelli: A munka az erdőgazdasági üzemekben. (II Iavoro
nell'impresa forestale.) 319—334. old.
Az olaszországi erdőgazdaságokban szokásos munkáltatási eljárá
sokat, munkabeosztást, munkaidőt, továbbá a kereseti viszonyokat s a
munkások szociális helyzetét ismerteti. Végső következtetése, hogy az
erdőgazdaságban a termelés tökéletesbedésével és növelésével a munka
i'okozottabb értékelése és megbecsülése is együttjár.
Voce: A gelai futóhomok erdősítése. (II rimboschimento delle
dune di Gela.) 335—344. old.
Az olasz erdészeti milícia 1927 és 1940 között 130 hektárnyi terü
letet erdősített be a szicíliai futóhomokból Gela község határában.
Sikerrel alkalmazott fafajták: Eucalyptus rostrata, Eucalyptus
viminalis, Cupressus sempervirens var. horizontalis,
Cupressus macrocarpa; •
jobb talajon Pinus domesticus, Pinus maritimus, Pinus halepensis.
Minucci Del Rosso: Fából készült menedékházak, istállók, nyitott
tetőzetek az erdőgazdasági üzemekben. (Rifugi baracche, stalle, tettoie
in legname nelle Aziende forestali.) 345—358 old.
A kitermelésnél, szénégetésnél s egyéb erdei munkálatoknál a
munkások részére Északolaszországban szokásos tartósabb építkezések
terveit, kivitelét és költségeit részletező tanulmány. A szerző ezeket az
építkezéseket főképpen az erdő nagyobb jövedelmezősége érdekében
tartja szükségesnek.
REVISTA PADURILOR 1941. 5—9. sz.
Drámbá: Néhány szó a „mérés súlyá"-nak az alkalmazásáról erdő
területek felmérésénél. (Notiunea de greutatea miisurá torilor aplicat
n opera tiunile topográfice curente.) 266—284. old.
A szerző a „mérés súlya" (greutatea m.isura torilor) fogalmat v e 
zeti be s ez alatt a különböző eredményt mutató többszöri mérésből
és ismételt megfigyelésből a valószínű érték kiszámítását érti.
Garbu: A bukovinai görögkeleti vallásalap feladatai. (Probléma
Fondului biserieesc ortodox román din Bucovina.) 289—295. old.
Romániában az állam után a címben említett vallásalap a leg
nagyobb erdőbirtok tulajdonosa. Erdeinek az igazgatását újjászervez
ték olyanformán, hogy az most az állami igazgatás és az önellátó ma
gángazdálkodás előnyeit igyekszik érvényesíteni.
R tan: Adott gerendaméretekhez szükséges rönkő átmérőjének a
megállapítása. (Aflarea grosimii la cap~i tul subtire al busteanului din
care se fasoneazii lemn ecarisat.) 296—300. old.
A szerző újabb mennyiségtani egyenlefeket vezet le s táblázato
kat közöl annak a kiszámításához, hogy bizonyos adott méretű hasáb
kivághatáshoz milyen méretű gömbölyegfa szükséges.

Málüescu: A keskeny vágány ú vasutak váltóinak a méretezése és
elhelyezése. (Dimensionarea si trasarea schimbatorilor de cale intrebuinJaji la liniile ferate inguste.) 331—361. old.
Mennyiségtani levezetéseket és jól áttekinthető vázrajzokat közlő
tanulmány.
Coman: Máramarosi fűzfaféleségek növényföldrajzi adatai. (Date
geobotanice daspre salicaceaele din Maramures.) 362—367. old.
Tizenöt Salix-fajt sorol fel s tenyészett helyük
magassága szerint három csoportban tárgyalja azokat.

tengerszínfeletti

Vasiliu: Erdészeti és az erdővel kapcsolatos egyéb törvények.
(Legiuirile forestiere si cele in legáturá cu pádurea.) 368—390. old.
Minden, 1910-től 1940-ig hozott erdőre vonatkozó törvényt és fontosabb rendeletet felsorol (számszerint 146-ot), táblázatba foglalva.
Valamennyinél megjelöli, hogy életben van-e még ma is, módosult-e,
vagy mely intézkedéssel helyezték hatályon kívül.
Moldovan jun.: A román magánuradalmi erdőmérnökök és tör
vénytervezet a műszaki szolgálat testületi megszervezésére. (Inginerii
din cadrul particular si proectul légii de organizare al Corpului Technic
Román.) 391—397. old.
Romániában a magánuradalmaknál szolgáló erdőmérnökök leg
nagyobb részének igen rossz sora van. A szerző a helyzet gyökeres orvos
lását sürgeti; szerinte mindenek előtt a javadalmazási és előléptetési v i 
szonyokat kell megjavítani és pedig a most érvényben lévő törvények
megfelelő módosítása útján.
Chirita: A steppe-talajok keletkezése. (Geneza solurilor de stepií
429—443. old.
A szerző az agyag- és televényföld keletkezésére vonatkozó el
méletek ismertetése után a steppe-talajok kialakulásánál
végbement
kémiai változásokat részletezi.
Georgescu: Csertölgyes, mint erdőtipus. (Ceretele ca tip de pádure.)
447—457. old.
A talajnak és a rajta tenyésző csertölgy-állománynak egymásra
gyakorolt hatását tárgyaló tanulmány, amely a Romániában tenyésző
cseresek erdőövezetének a megállapításával és növényszociologiájával
is foglalkozik.
Langu: Erdei utaink. Mai állapot s a jövő munkaterv. (Drumurile
noastre forestiere. Actualitati si program de viitor.) 458—464. old.
A romániai erdei utak mostani állapota sürgős orvoslást kíván.
A magánuradalmaknál az útépítési tervek elkészítésében az állam legyen
segítségére a birtokosoknak.
Pascovschi: Villámcsapás sújtotta facsoport. (Un grup de arbori
trüsuiji dintr'odatá.) 470—472. old.
A vadászerdei szakiskola tanulmányi erdejében 1940 május ele
jén villámcsapás sújtott kilenc törzset. A szerző a sérülések igen kü
lönböző mértékét írja le s rendkívülinek találja, hogy olyan törzs ma
radt teljesen épen, amelyiknek a szomszédai köröskörül mind sérülést
szenvedtek.

Filipovici: A faár. (Prejul lemnului.) 473—476. old.
A legmagasabb árakat, a szerző szerint, kisebb körzetenkint kel
lene megállapítani, úgy, hogy a fa fogyasztási helyének az erdőtől való
távolságát is figyelembe vegyék.
LES 1941. 32—36. sz.
SIoii: A mézga* éger, mint a legjövedelmezőbb fimemek egyike.
(Olse ccrná — jediia z ueJTynosnéjSieh drevin.) 507—511. old.
Közvetlenül szerzett tapasztalatai alapján megfelelő termőhelyen
az éger felkarolását ajánlja.
Folytatólag néhány útmutatást ad a tenyésztés kivitelére nézve és
számításokkal bizonyítja az éger-gazdaság jövedelmezőségét. Végül
leírja az éger jelentőségét műszaki célokra való alkalmazásánál.
Vincent: Szilfák. (Jilmy.) 539—540. old.
A szerző a Cseh- és Morvaországban előforduló 3 szilfaj, ú. ni.
Ulmus campestris, V. effusa és U. montana részletes leírása után rá
mutat az ezeket az utolsó 10 évben pusztító betegségre, amely a koroni
és azzal az egész fa elhalásában nyilvánul.
A betegség okozói, egyes kutatók szerint, a Graphiutv ulmi, má
sok szerint a Aíicrococcus ulmi baktériumok. .Azt, hogy ezek elsőleges
vagy másodlagos kórokozók-e, eddig még nem sikerült megállapítani.
Nem lehet ugyanis tudni, vájjon a beteges és tönkremenő szilek nem
szenvedtek-e fagykárt s volt-e elegendő nedvességük?
Öreg fák pusztulását észlelték pl. a Morva folyó szabályozása
után, amely a talajvíz színének a leszállítása folytán a környező terüle
tek kiszáradását eredményezte és minden valószínűség szerint az ottani
sík területeken lévő szilek halálát okozta.
A dombos vidéken is csökken a szil-állomány, aminek legfőbb
oka azonban az ember. Ha kiterjedt
tarvágásokon, vagy egyszintű
állományokban a talaj párolgása jelentékenyen emelkedik, a szilek
nem versenyezhetnek a nedvességet kevésbbé igénylő fanemekkel, pl. az
erdei- vagy lucfenyővel.
A szerző véleménye szerint a szilek további pusztulását az erdé
szek kötelessége célszerű tenyésztéssel megelőzni.

KÜLÖNFÉLÉK
HALÁLOZÁS.
Krutkovszky
Károly műegyetemi adjunktus, m. kir. bányataná
csos, t. hadnagy, életének 51. évében folyó hó 10-én Sopronban elhunyt.
Komoly tudású, végtelenül szerény, kedves kartársunk végig küz
dötte az első világháborút, őszintén gyászolt, korai elvesztését akkor
szerzett betegsége okozta.
Nyugodjék békében!
SZEMÉLYI HlREK.
A Kormányzó Ür Őfőméltósága a földmívelésügyi miniszter elő
terjesztésére Kelecsényi Mihály magyar királyi főerdőtanácsosnak nyu
galombahelyezése alkalmából a miniszteri tanácsosi címet adományozta.

