
ÉRTESÍTÉS. 
Értesítjük t. Olvasóinkat, hogy különkiadványként küldjük 

meg a következő közleményeket. 
1. A m. kir. közellátási miniszter 57.900/1942. K. M. számú 

rendelete a tűzifa legmagasabb árának a megállapításáról szóló 
108.900/1942. Á. K. számú rendelet módosítása tárgyában. 

2. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 84.300/1942. számú 
rendelete az engedélyezett rendkívüli fahasználatok kötelező 
igénybevétele tárgyában. 

3. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 83.369/1942. számú 
rendelete az 1941/1942. évi fatermelési idény meghosszabbítása 
tárgyában. 

4. A m. kir. közellátási miniszter 130.437/1941. számú le
irata a 108.900/1941. A. K. számú rendelet 2. §. (1) bekezdésének 
magyarázata tárgyában. 

5. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 20.965'1942. számú 
leirata a frisstermelésű tűzifa helyi fogyasztásban történő felhasz
nálása tárgyában. 

6. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 291.795/1941. számú 
leirata a fatermelésre és ellátásra vonatkozó felterjesztésére. 
(Kivonat.) 

IRODALOM 
Dr. II. Eidmann: Rovartan. (Lehrbuch der Entomologie.) Paul 

Parey kiadása. Berlin, 1941. Ára kötve 18.— RM. 
A szerző az erdészeti állattan tanára a göttingeni egyetemen. 

Könyve, amely 500 oldalra terjed és jó papírra, latin betűkkel nyomva, 
366 egvöntetű, nagy gonddal készített, kitűnő áttekintést nyújtó, szép 
ábrával jelent meg, igen értékes munka. 

Legnagyobb részét (408 oldal) az általános rovartan foglalja el. 
amely a rovarok helyzetét, külső alaktanát, belső szervezetét, szaporo
dását, fejlődését és a környezethez való viszonyát (az utóbbit 46 olda
lon) tárgyalja bő részletességgel és sokszor különlegesen kiválasztott új 
példák alapján. A rovarok rendszerét csak röviden (70 oldalon), de igen 
áttekinthetően ismerteti az egyes csoportok világos, jól elkülöníthető 
jellegei alapján. Minden családból csak egy fontos fajt említ meg. 
A képek között sok szép eredeti ábrázolás van. 

Weber H. nemrég (1933. és 1938-ban) megjelent két rovartana 
mellett Eidmanné is teljes tudományos felkészültséggel megírt korszerű 
munka. 

Annak ellenére, hogy a könyvben nem sok erdészeti vonatkozás 
van, mégis melegen ajánljuk mindazoknak, akik akár elméletben, akár 
gyakorlatban érdeklődnek a korszerű rovartan tudománya iránt. H. L. 

HAZAI FOLYÓIRATOK. 
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. (LXXVI. kötet, 1942.; 

9—10. sz. — Ccrey L : Elszigetelt vidéki közhasználatú erőművek 
és az országos villamosítás. 

11—1?. sz. — Papv Sz. dr : Mész-szénsav esyensúlyban lévő vizek 
PH -értéke. — Sárkány I.: Irányított városfejlesztést. 



13—14. sz. —• Koromzai V.: A Budapest Budai Torna Egylet sport
háza. 

Értekezések—Beszámolók. — Rónai Gy. dr.: A vasúti járóművek 
iorgóalváz-himbafelfüggesztésének mechanikája. — Rozinek A.: A tü
zeléstechnika fejlődésének újabb irányai. 

A Műszaki Világ. (VI. évf. 1942.) 
6. sz. — —: A műszaki társadalom időszerű nagy problémái. — 

—: A magyar mérnökképzés reformja. —: Milyen munkát végzett egy 
magyar geológus Uj-Guinea szigetén. — Farkasfalvy I.; A gépész
mérnöknevelés reformjáról. 

7. sz. — —: Dr. Varga József iparügyi miniszter háromesztendős 
munkájának az eredményei. —Fehrentheil-Gruppenberg L. dr.: Hogyan 
képezzük ki a közép- és alsófokú technikusokat. 
A Vadászkutya. (III. évf. 1942.) 

3. sz. — Kende M.: Képesség! vizsga. — Félix E.: Tavaszi (teendők. 
— !'. Ujházy B.: A falkakopók gondozása. — Forti J. dr.: Ne bántsd a 
vizslát. —• Aigner ö : A vizsla munkája és használata. 
Bányászati és Kohászati Lapok. (LXXV. évf. 1942.) 

6. sz. — Angyal M.: Erdély bányászata a román uralom alatt és 
a román bányajog. — Kövesi P.: Nyersanyaggazdálkodás hatása a szer-
számacélok fejlődésére. 

7. sz. — Szalatkay-Rolkó R.: Az indirekt eljárással dolgozó hyd-
raulikus sajtó. — Pávay Vájna F. dr.: Nemesgázbányászat. — Pékár D. 
dr.: Jedlik Ányos és a dinamógép. 

Bástyánk. (II évf. 1942.) 
3. sz. — Polgáry S.: Tavasz. — Kardos A.: A Soproni Magyar Szö

vetség. — Gacs J.: A magyarság belső erőgyarapodása — a külföldön 
élő magyarok hazatelepítése. — Vági I.: Rommel vezérezredes. — Fi
gyelő: Fiatal mérnök problémái. — v. Sebők L.: A napló. 

4. sz. — Gacs J.: Nemzedékek problémája és politikai nevelése. — 
Maller K.: A vakfolt. — Ifj. Reuter C.: Nagyváradtól Gyergyószent-
miklósig. — Kovács J.: Felfelé indultak. — Varga D.: Mit láttam Finn
országban. (1 közi.) — Festő Szabó L.: A Távol-Keleten szembenálló 
hatalmi csoportok gazdasági erői. — Koledzey T.: „Selmec alias lka 
villa." 
Botanikai Közlemények. ( X X X I X . kötet, 1942.) 

1—2, sz. —• Soó R.: A magyar növényföldrajz és flórakutatás 
utóbbi évtizedei. — Pénzis A.: Hálózatos árhasonítószövetű növényeink
ről. — Bánhegyi J.: Discomyceták a felszabadult Felvidékről. — Soó R.: 
Pótlékok nyírségi és tiszántúli flórakutatósunk eredményeihez. III. — 
Hortobágyi T.: Adatok a Balaton fonyódi júliusi mikrovegetációjához. — 
Éber Z.: Kísérletek Heteroauxinnal. I. — Polgár S.: Adatok Magyar
ország rózsaflórájához. — Pénzes A.: Egy új Campanula a Keleti-Kár
pótokból. — Augustin B. és Schveitzer J.: Rendellenesség egy hársfa 
virágzataiban. — Boros A.: A Bryum alpinum magyarországi elterje
dése. 
Gazdatisztek Lapja. (XLVI. évf. 1942.) 

4. sz. — Bayer J.: A gazdatiszti szaktudás felajánlása a népműve
lés szolgálatára. — Párniczky Z.: Gazdatisztek bekapcsolása az alsó
fokú szakoktatásba. — Faber Gy.: Egy gazdatiszt-gyalázó könyvről. 



Halászat. (XIJII. évf. 1942.) 
3. sz. - - Rotarides M. dr.: Amerikai galóca a Görgényi-hegység-

ben. — Lukács K. dr.: A balatoni halászat múltjából. 

Kertészeti Szemle. (XIV. évf. 1942.) 
4. sz. — Magyar Gy.: Montbretia crocosmiaejlora. — Schneider J.: 

Impatiens Mathüdae. — Borbála I.: Miért terméketlen a Pándi-meggy? 
— Ligethy J.: A cikória-salátáról. — Vigh L.: Olajnövények a kerté
szetben. — Keller O. dr.: A fülbemászók kártétele és irtása. 
Kémikusok Lapja. (III. évf. 1942.) 

4. sz. — Hunkár B. dr.: Az élelmiszerforgalom ellenőrzésének 
újabb feladatai. — Száhlender L. dr.: Természetes, izolált és synthetikus 
illatos anyagok. — Gedeon T.: Az aluminiumszulfát szerepe a növény
védelemben. — Kardos E. dr.: A szabványosítás és jelentősége. — 
Dómba E. dr.: A H-vitamin. 

Köztelek. (LII. évf. 1942.) 
10. sz. — M. E. dr.: Utak és módok mezőgazdaságunk hozamának 

fokozására. — Kurnik E.: A Mauthner-féle illatos perilla. — v. Walla 
F.: Mit várunk a mezőgazdasági gépkiállítástól? 

11. sz. — Rédly Gy.: A budapesti mezőgazdasági kiállítás jelentő
sége a termelés és a közellátás szempontjából. — Obermayer E.: Négy
éves kísérlet a Baross-féle nőivarú ricinussal. — Kulin S.: Földbecslés 
peres ügyben. — Janiga. A.: Fogjunk össze a kukoricamoly ellen. 

12. sz. — Herczegh Gy : A napraforgó aratása és cséplése. — Pár-
niczky Z.: Talajzsaroló-e a kender? — Grábner E.: Dohányterméseink 
jövedelmező fokozása a műtrágyák használatával. — E. Dorner B.: A 
s:'.arvaskerep. —• Manniger G. A. ő.r.: Veszélyben a lencsetermesztés. — 
v. Szunyogh G.: Az általános vagyonleltár helyes értékelése a valóságos 
tisztajövedelem megállapításának szolgálatában. (1. közi.) 

13. sz. : Beszámoló az országos mezőgazdasági kiállításról és 
az OMGE tavaszi gazdahetéről. I. — Somorjai F. dr.: Termesztési kísér
letek és etetési próbák keserű és édes csillagfürttel. — Frank T.: 
Refraktométer a növénynemesítés szolgálatában. — M. Mándy Gy. dr.: 
A keserű ízű pillangós takarmánynövények nemesítését elősegítő újabb 
gyakorlati módszerek. — t». Szunyogh G.: Az ál alános vagyonleltár he
lyes értékelése a valóságos tisztajövedelem megállapításának szolgálatá
ban. (2. közi.) 

14. sz. ; Beszámoló az országos mezőgazdasági kiállításról. II. 
— Weiser I. dr.: A kukorica csírátlanításának jelentősége. — Sass G.: 
Az eredmények növelése műszaki eszközökkel. 

Magyar Fapiac. (IV. évf. 1942.) 
11. sz. — Bognár N.: A fa vasúti szállításának rendje. 
12. sz. ; A tűzifaforgalom. — Hegyi 1.: Szükség van-e a tűzi

faközpontra? 
14. sz. — Cscrnő A. dr.: Fűrésziparunk és a kincstári fa. — Vas

hegyi J.: Közületek íabeszerzése. 
Magyar Méh. (63. évf. 1942.) 

4. sz. — Lengyel G. dr.: Megjegyzések a ,,méznád ;' botanikájához. 
— Surányi J. dr.: Egy új cukornövény. — örszigethy L.: A „jáki 
szarvaskerep", egy .új mézelő takarmánynövény. 



Magyar Statisztikai Szemle. (XX. évf. 1942.) 
1. sz. — Thirring L. dr.: A délvidéki népszámlálás előzetes ered

ményei. — —: Az 1941 évi népmozgalom előzetes eredményei. — Sipos 
S. dr.: A világ 1938. évi kaucsuktermelése. — v. Pap L. dr.: Külkeres
kedelmi forgalmunk az 1941. évben. —• Szőnyi Gy. dr.: Egyenes adók 
az 1939. évben. — Szabó B. dr.: A Nemzetközi Statisztikai Intézet ülése 
Budapesten negyven évvel ezelőtt. 
Mezőgazdasági Közlöny. (XV. évf. 1942.) 

3. sz. — Obermayer E. és Somorjai F : Újabb két év tapasztalatai 
a magyar rizstermesztés körül. — v. Nádujfalvy J. dr.: Szociálpolitikai 
mérleg a mezőgazdaságban. — M. B.: A német mezőgazdaság adósság
rendezésének mai helyzete. — M. B.: Németország len- és kenderter
melési politikája. — —r. - a.: Bulgária 5 éves mezőgazdasági pro-
grammja. 

Nimród Vadászlap. (III. évf. 1942.) 

8. sz. — Dumm,el N.: Tenyészvadkérdések. — Vasi>ári M. dr.: A 
szinkron madármegfigyelések jelentősége. — Gresznyák L.: Magyar-, 
vizsla. — Bástyai-Holtzer L.: Ujabb találkozásom ázsiai solymászokkal. 

9. sz. — Torontáli: A nádifarkas-témához. — Ehik Gy. dr.: Né
hány halk szó Torontáli soraihoz. — Lelovich Gy.: A sokoldalú héja. 
mint vadászmadár. 

10. sz. — Sólyom: Hóvirág. — Fekete I.: Farkaskutyák. 
Technika. (23. évf. 1942.) 

3. sz. — Halácsy E. dr.: Hídkapcsolások alkatrészeinek méretezése. 
— haskai E. dr.: A művészettörténet temperái. — Karafiáth I.: A di
namikus talajvizsgálat. — Tarics S.: Chicago földalatti villamost épit. 
— Korán / . : Trinitrotoluol szilárdsági vizsgálata. 
Természettudományi Közlöny. (74. kötet, 1942.) 

3. sz. — Balleneger R.: A feketeföld. — Kieselbach Gy.: Az élel
miszer újabb pótanyagai. — Kulin Gy.: A Bernasconi-Kulin 1942/a. üs
tökös. — Husz B.: A rézgálichiány. — Rapaics R. dr.: A magyarországi 
gyapottermesztési kísérletek jövője. — Kieselbaeh Gy. dr.: A citrom 
és narancshéj C-vitamintartalma. — Ozorai Z . : Földcsuszamlás Nagy
váradon. 

Pótfüzetek. 1. sz. — Beznák A.: A táplálkozás élettan újabb ered
ményeinek várható hatása a nemzetgazdaságra. — Jugovics L.: A volt 
német gyarmatok bányagazdasági jelentősége. — Éber Z.: Kísérletek 
gyökérnövesztő anyagokkal. — Bogdánfy Ö.: A repülőgépek motorainak 
tüzelőszere. — Mándy Gy.: A búzák leszármazása és őshazája. 
Vadászat. — Halászat. (X. évf. 1942.) 

5. sz. —• Földes B.: Dr. Magyary Géza emlékére. — Beretzk P. dr.: 
A sólymokról. — (2. közi.) — Reminiczky K.: ..Bemutatom a vadászokat". 

6. sz. — A Hubertus Országos Magyar Vadászati Védegylet 64. évi 
közgyűlése. — Beretzk P. dr.: A sólymokról. (". bef. közi.) — Benfcő ? . : 
Erdei szalonka vonulása. 
Vadászújság. (II. évf. 1942.) 

8. sz. — Dummel N.: „Könyv nélkül is tudok lőni." — Mészáros 
P.: Hasznos tudnivalók a vadászati jövedéki kihágások köréből. — Ajtay 
L.: Régi írás egy régi vadászról. — Gy. Takách Gy.: Készítsünk vad
legelőket. 



9. sz. —• Szent-Ivány G. dr.: A nyúl, mint nemzetgazdasági vesze
delem. — Diczendy P.: Egy híres trófea egykori viselőjének elejtése. — 
Gy. Takách Gy.: Hogyan óvjuk meg foglyainkat a tél pusztításaitól. — 
A. Balogh A.: Szeged és környékének vadállománya a nagy tél után. 

10. sz. — Gödri F.: Farkasveszedelem. — Gy. Takách Gy.: Nincs 
vadásztöltény, mert nincsen sörét; nincs sörét, mert nincsen ólom. — 
Vargha F.: Még valamit a gyóngygolyóról. — Szentlőrinci: Strichin 
vagy Letolin? — —: Agancskiáliítás. — Stankoivsky J.: Vadászatra al
kalmas fegyver. 

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE. 

INTERSYLVA. 1942. 1. sz. 
Ceballos y Fernandez: Spanyolország növénytenyészeti és erdő

típusai. (Übersicht über die Vegetations- und Waldtypen in Spanien.) 
1—9. old. 

Dantin y Revenga a hőmérsékleti és csapadékviszonyok alapján 
3 főövezetre osztja Spanyolországot. A mezofita övezetben elegendő a 
nedveség; itt vannak a legértékesebb lomblevelű állományok. A xerofita 
zónában —• szélsőséges hőmérsékleti viszonyok és csekély nedvesség 
mellett — az örökzöld cserjék az uralkodók. A kettő között a fenyőfélék 
vidéke az átmenet. 

A szerző a részletes növényföldurajzi felvételek adatait is közli. 
Groen: A fenyérek befásitása Jütlandon. (Die Heideaufforstung 

in Jütland.) 11—21. old. 
A nagy munka már 1790-ben kezdődött, de tulajdonképen csak a 

„Dán Fenyértársaság" 1866-ban történt megalakulásával vett erősebb 
lendületet. A társaság ezideig mintegy 125.000 ha fenyárterületet és 
30.000 ha tengerparti futóhomokot fásított be és ezzel jelentékenyen 
hozzájárult ahhoz, hogy Dánia erdőállománya az utolsó 100 évben csak
nem megkétszereződött. 

A tanulmány hangsúlyozottan kiemeli az eredmények műszaki és 
gazdasági vonatkozásait és néhány szép fényképpel támogatja a 
szöveget. 

Petitmermet: Svájc erdészeti törvényhozása. (Betrachtungen über 
die forstliehe Gesetzgebung in der Schweiz.) 23—28. old. 

A kantonok helyi-jellegű törvényes intézkedései után az első át
fogó érvényű erdőtörvény 1874-ben látott napvilágot, amely a szövet
ségi kormánynak általános felügyeleti jogot biztosított a hegyvidéki 
erdők felett. 

Több próbálkozás után 1902-ben megszületett a máig is érvényes 
törvény. Ennek az alapján történt az ország erdőállományának három
negyedrészét kitevő véderdők kijelölése, ami a lavinák ellen a leghatá
sosabb védekezés. 

A véderdők a szövetségi erdőhatóságok szigorú felügyelete alá 
tartoznak, kezelésüknél és felújításuknál az állam jelentékeny támo
gatásban részesiti a birtokosokat. 

Steijn: Hollandia erdőgazdasága és faellátása. (Forstw irtschaft 
und Holzversorgung in den Niederlanden.) 30—36. old. 

Rövid összefoglalásban ismerteti az erdészeti törvényhozást, sta
tisztikát, a kopárok felújítását, a természetvédelmet, a szakoktatást és 
a fagazdaság jelenlegi helyzetét. 



Dietcrich: Az erdészeti üzemgazdaságtan kutatási és tanítási cél
jai. (Die Forschungs- und Lehrziele der forstlichen Betriebswirtschafts-

lehre.) 39—57. old. 
Az erdőgazdasági rendszerek megítélésénél a tiszta jövedelem 

-elmélete nem szolgálhat megbízható alapul, mert az erdő természetéi/el 
ellentétes kereskedelmi és tőkés-szemléletet testesít meg. Az erdőrende
zésnek az erdészeti üzem összes sajátosságait számításba kell venni és 
behatóan kell mérlegelnie a lépten-nyomon felvetődő nehézségeket, sőt 
ellentmondásokat is, mielőtt végső következtetéseit levonja. Csak ilyen, 
minden részletre kiterjedő gazdasági és műszaki megfontolás vezethet 
megnyugtató eredményre: az erdőgazdaság és a birtokos közötti viszony 
tisztázására és a jövőbeli gyakorlati eljárások megállapítására. 

Az érdekes okfejtést a szerző néhány tanulságos példával vilá
gítja meg. 

Opsahl: Norvégia fa- és erdőgazdasága. (Holz- und Forstwirt-
schaft in Norwegen.) 58—70. old. 

A 324.000 km 2-nyi ország területének a 3 /4-része kopár. A termé
keny területen az erdőgazdaság az uralkodó. Norvégiában a fa már a 
középkorban is igen nagy szerepet játszott; erről a szerző igen érdekes 
történeti áttekintést nyújt. 

Az utolsó évtizedekben Norvégia fakivitele óriási mértékben meg
növekedett, érthető tehát, hogy a kormányzat mindent elkövet ennek 
az értékes nyersanyagnak a tartamos biztosítására és minél jövedelme
zőbb elhelyezésére. 

ZEITSCHRIFT FÜR WELTFORSTWIRTSCHAFT. VIII. köt. 11/12. sz. 1942. 
Schoenichen: Erdőképek a Vogézekből. (Waldbilder aus den Vo-

geser:.} 571—577. old. 
A rövid leírást kísérő érdekes fényképek beszédes bizonyságai 

annak a ténynek, hogy a Vogézek különleges éghajlati viszonyai alatt, 
miiyen eltérő erdőtípusok fejlődhetnek ki. 

Hcfmann: A görög szigetek örökzöld lombfa-tenyészete. (Die 
Hartlaubvegetation der ágáischen Inseln.) 585—591. old. 

A macchia-erdők hektáronkint átlag 25 m 3 faanyagot szolgáltat
nak; gazdasági jelentőségük tehát igen csekély. 

SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR FORSTWESEN. 1942. 3. sz. 
Krcbs: Erdei utak kitűzése és az építkezési tervek kidolgozása. 

(Die Absteckung und Projektausarbeitung beim Waldstrassenbau.) 
65-^1. old. 

Nagyobbára ismert adatokat tartalmaz, de a részletmegoldásokra 
Vonatkozólag néhány új, hasznos jőtanáccsal is szolgál. 

Schlatter: Svájc tüzifaellátása az 1942. év elején. (Die Brennholz-
versorgung dei Schweiz anfangs 1942.) 77—84. old. 

A háború Svájc erdőgazdaságát is fokozott feladatok elé állította. 
\ külföldi tüzelőszer-behozatal csaknem teljesen megszűnt. Ennek kö

vetkeztében pedig annyira megnövekedett a fatogyasztás, hogy a szük
séges mennyiség kitermelését és megfelelő elosztását hatosági intézke
désekkel kellett biztosítani. 



Fritschi: Növénytársulási megfigyelések rendszeresen kezelt er
dőkben. (Pflanzensoziologische Beobachtungen in Wirtschaftswaldun-
gen.) 55—fii. és 84 -90. old. 

A svájci erdőkből vett példák igen meggyőző erejű bizonyítékai a 
talaj fizikai és vegyi állapota, illetőleg az aljnövényzet és a faállomány 
viszonyai közötti szoros összefüggéseknek. 

DER DEUTSCHE FORSTWIRT. 1942. 19/20.-27/28. sz. 
Liese: A vékonyrőzse mint állati takarmány. (Verwendung von 

Feinreisig zur Viehfüterung.) 97—100. old. 
A háború okozta takarmányhiányra való tekintettel az eberswaldei 

erdészeti akadémián az 1890—1893. években folytatott beható vizsgála
tok eredményeit ismerteti, amelyek igazolták, hogy a lombfák rőzséje 
— különösen megfelelő előkészítés mellett — a takarmányszalmával, 
vagy közepes minőségű szénával egyenlő értékű állati táplálékot szol
gáltat. Kétségtelen, hogy a korszerű takarmánykezelés eszközeivel 
(szecskázás, erjesztés, stb.) a rőzse tápértéke jelentősen fokozható. 

Ylvessalo: A finn erdők lucfenyő-készlete. (Die Fichtenholzvorráte 
der VVálder Finnlanris.) 109—110. old. 

A lapunk f. évi 3. füzetében (137. old.) ismertetett tanulmánnyal 
azonos. 

Laer: A légi fénykép, mint jelenlegi és jövőbeli erdészeti feladatok 
megoldásának a segédeszköze. (Das Luftbild als Hilfsmittel zur Lösung 
gegenwartiger und künftiger forstlicher Aufgaben.) 125—127. old. 

Az egyre szélesebb körben érvényesülő eljárás előnyeit fejtegeti, 
amelyeknek különösen a háború alatt szükséges gyors intézkedések 
lehetővé-tételénél (használatok, felújítások, szállító-berendezések, vad
patak-szabály ozások tervezése, károsítások megállapítása, ellenőrzés 
stb.) nagy a jelentősége. 

Schott: Erdei famagvak termelése. (Forstsamenbau.) 127—129. old. 
A. felújításokhoz szükséges, kiváló minőségű tenyészanyag nyerése 

céljából nem elegendő a már meglévő, különlegesen értékes állományok 
fenntartása, hanem — az egyre fokozódó magkeresletre tekintettel — 
gonéos telepítés útiún alkalmas magtermő fákat kell nevelni. 

Krutzsch: A növendék- és hozamtan kérdései. (Probleme der Zu-
wachs- und Ertragslehre.) 137—140. old. 

Vanselow nemrégen megjelent könyvének azzal a két megállapí
tásával- szemben foglal állást, hogy a gyérítéseknek a fatömeg növelése 
szempontjából nincsen jelentőségük és az elegyes állományok mindig 
kevesebb fatömeget adnak, mint az elegyetlenek. Az erdőápolás feljesz-
tése és az erdő természetes életének az ismerete szempontjából az ilyen 
általánosításokat igen veszélyeseknek tartja. 

INTERNATIONALER HOLZMARKT. 1942. 1/2—7/8. sz. 
Reckler: \v, erdő- és fagazdaság rendelkezéseit célzó törekvések 

az európai nagytérben. (Ordnungsbestrebungen der Forst- und Holzwirt-
klárung im europáischen Grossraum.) 1/2. sz. 23—27. old. 

Példaképül a Németországban kitűnően bevált „piacrend"-et 
(Marktordnung) állítja elénk és részletesen felsorolja, hogy a német bi
rodalommal szövetséges vagy baráti viszonyban lévő államok mennyi
ben hoztak hasonló intézkedéseket. 



Brauer: Erdő- és fagazdasági közös munka és felvilágosítás az 
európai nagytérben. (Forst- und holzwirtschaftliche Werbung und Auf-
klárung im europáischen Grossraum.) 1/2. sz. 23—27. old. 

Az európai kultúra fennmaradásának és további fejlődésének az 
erdőállomány megóvása, sőt gyarapítása egyik legfontosabb előfeltétele. 
Ezért az erdőgazdaságban vezető szerepet játszó államok erkölcsi köte
lessége a fagazdaság nagytérbeli irányításának az átvétele, mert a tar
tamos gazdálkodás, a szükségletek hiánytalan fedezése és a termeivé
nyek igazságos elosztása csak ezen az alapon biztosítható. 

Fröhlich: A besztercei volt határőrezred erdőségei. (Die Waldun-
gen des ehemaligen Bistritzer Grenzérregiments in Nordsiebenbürgen.) 
1/2. sz. 62—67. old. 

A naszódvidéki 44 községnek jelenleg a besztercei m. kir. erdő
igazgatóság kezelése alatt álló erdővagyonát ismertető és néhány szép-
fényképpel kísért, színes leírás, amely az okszerű kihasználás és helyes 
felújítás feltételeire is kiterjeszkedik. 

Belani: Az erdei fűrészek és szerszámaik. (Über Waldsagen und 
Werkzeug.) 1/2. 83—91. old. 

A fűrészfogak szabványosításával s megfelelő kialakításával je
lentős teljesítménytöbblet érhető el. A szerző tanulmánya ezekre vonat
kozólag részletes felvilágosítást ad és ismerteti a fűrészek karbantartá
sához szükséges szerszámok használatát is. 

Köstler- Földünk faellátása, mint a világgazdaság nyersanyagkér
dése. (Die Holzversorgung der Erde als Rohstoffproblem der Weltwirt-
schaft. 3/4. sz. 41—48. old. 

Külön csoportosítva tárgyalja a fűrészüzemek, a cellulóz- és pa
píripar, valamint az egyéb fafeldolgozó művek teljesítményeit, azoknak 
az országoknak az adataival, amelyek minden csoportban a legjelentő
sebbek. 

Schlobach: A fa szenítése. (Die Verkohlung des Holzes.) 3/4 sz. 
50--52. old. 

A fenyőfa szenítésének legismertebb 5 módszerét írja le röviden, 
a kihozatali eredmények felsorakoztatása mellett. 

Fröhlich: A magyar szerfa feldolgozása. (Über die Aufarbeitung 
ungarischer Nutzhölzer.) 3/4 65—68. old. 

Csekme László m. kir. s.-erdőmérnöknek az egyesületünk kiadásá
ban megjelent munkáját méltató közlemény. 

Gonda: Tutajozás Szlovákiában. (Die Holzflösserei in der Slo-
wakei.) 3/4. sz. 69—70. old. 

A nagyjelentőségű szállítási mód rövid leírása, 3 szép képpel. 
Buse: Anyagértékmegóvás favédelemmel különös tekintettel a 

telítő sókra. (Sachwerterhaltung rturoh Holzschutz unter besonderer 

Berücksichtugung der Impragniersalzgemische.) 3/4 sz. 91—96. old. 
A ma már általánosan használt vegyi készítményeket ismerteti., 

hatásuk és gazdaságosságuk kellő hangsúlyozásával. 
Vöchting: A világkereskedelemtől a nagy térgazdaságig. (Vom 

Velthandel zur Grossraumwirtschaft.) 7/8 sz. 48—50. old. 
A kis országok kereskedelmének a nagytérgazdaság elveihez kel), 

alkalmazkodnia, ha valóban a nemzet jólétét kívánja szolgálni. 



HRVATSKI SUMARSKI LIST. 1942. 1—3. sz. 
Mujdrica: A vinkovcei állami erdőgazdaságok igazgatásának idő

szerű feladatai. (Suvremeni problemi rezijskog rada kod ragnateljstva 
drzavnih suma u Vinkovcima.) 3—8. old. 

A Száva mentén elterülő középkorú erdőkben a gyérítés a legfon
tosabb munka. Az erdei szállítóberendezések kiépítése most van folya
matban: főleg lóvontatású gördülő pályákat kell létesíteni, a vízi szállí
tásnak kisebb a jelentősége. 

Fantoni: Fűrészek. (Pilci.) 33—46. old. 
A számos ábrával kísért közlemény részletesen leírja az erdei-

fűrészek legáltc-lánosabb fajtáit, a fogak alakját, azok terpesztésének a 
különböző keménységű faanyag fűrészelése szerinti legmegfelelőbb mód
ját és a fűrészek karbantartására vonatkozó tudnivalókat. 

Horvát: A vadpatakszabályozás-szolgálat megszervezése. (O orga-
nizaciji bujicarske sluzbe.) 65—68. old. 

A fontos teendőt az állami erdőigazgatás műszaki hivatalainak a 
feladatkörébe kell utalni. 

Franciskovic: A szabályos fakészlet kiszámítása. (Kritika obra-
euna normalne zalihe.) 69—79. old. 

A vágáskori átlagnövendékkel való számítást szembeállítja 
Pressler egyenletének az alkalmazásával s az eredmények egybevetése 
után arra a megállapításra jut, hogy fatermési táblák használata ese
tén csak az utóbbinak az alkalmazása van helyén. 

LES A DREVO. 1942. 9/10—13/14. sz. 
— • A fa, mint a gépi járművek üzemanyaga. (Drevo ako pohonná 

látka pre motory.) 9/10 sz. 2. old. 
A fagáz-üzem gazdaságosságát és fejlesztésének legújabb német

országi eredményeit ismerteti. 
Sorger: Csemetekertek létesítése és fentartása kis erdőbirtokokon. 

(Zakladanie a udrzovanie lesnych skoliek na malych Iesnych majetkoch.) 
9/10 sz. 4—6. old. 

Néhány jótanács, amelynek a nem-szakember erdőbirtokos kitűnő 
"hasznát veheti. 

J. G. F.: A kiserdők hozamát növelni kell. (Treba zvysit vynos 
malych lesov.) 11/12 sz. 1—4. old. 

Az általánosan ismert probléma magán- és közgazdasági jelentő
ségére mutat rá számos meggyőző érvvel. 

K Ü L Ö N F É L É K 

HALÁLOZÁSOK. 
Fenyves Lajos ny. erdőtanácsos életének 84. évében február hó 

27-én Lúgoson elhunyt. 
Pékh József ny. miniszteri tanácsos március hó 20-án 85 éves 

korában Komáromban meghalt. 




