
IRODALOM 
Fekete Zoltán: Erdőbecsléstan, a faállomány szerkezettan és a fa-

terméstan vázlatával. (Sopron, 1941. Kőnyomat. Megrendelhető a Kvesz-
tori Hivatal Kirendeltségénél, Sopron, Műegyetem. Ára: 13.50 P.) 

Erdészeti szakirodalmunknak nincs a mai követelményeknek meg
felelő színvonalon álló önálló erdőbecsléstani kézi- és tankönyve. 

Ezt a hiányt pótolná teljes mértékben Fekete Zoltán most meg
jelent munkája, ha mindenki könnyen megszerezhetné! 

A 400 oldalra terjedő kötet nemcsak felöleli mindazt, amit az 
erdőbecslés tudományának a művelői eddig mint maradandót alkottak, 
hanem az üzemi szolgálatban, majd a tanári pályán eltöltött hosszú idő 
tapasztalatai s gyakorlati vonatkozású kutatásai alapján útmutatást ad 
arra nézve is, hogy az erdőbecslési módok közül a gyakorlatban melyi
ket mikor és hogyan alkalmazzuk. 

A rövid bevezetés után az első rész a fatömeg meghatározását tár
gyalja. 

Ennek az I. és II. fejezete a fekvő fák és a kitermelt erdei válasz
tékok, valamint az álló fák köbtartalmának a meghatározását ismer
teti. Kiterjed a szálfák, rönkök, az ágak, a rőzse, az ürméterekbe 
rakott választékok és a kéreg köbtartalmának, ül. tömörtartalmának 
a testmértani, természettani úton, vagy segédtáblák alapján történő 
meghatározására, valamint az álló fák fatömegének a megállapítására. 

Ezzel kapcsolatosan részletesen ismerteti a köbtartalom (fatömeg) 
kiszámításához szükséges adatok meghatározására szolgáló eszközöket 
és műszereket. 

A III. szakasz rövid áttekintést ad az erdőbecsléstanból az utóbbi 
évtizedekben már önálló tudományággá fejlődött faállomány-szerkezet
tanról, amely az erdő külső (záródás, sűrűség, elegyarány) és belső (a 
fatömegtényezők, ú. m. az átl. átmérő, átl. magasság, átl. alakszám, va
lamint az átl. fatömeg megállapítása, ezek egymásközötti összefüggése 
és törzsszám szerinti megoszlása) szerkezetét vizsgálja. 

A IV. szakasz a faállományok fatömegének a meghatározását tár
gyalja. Részletesen ismerteti a faállomány-felvétel módjait (törzski-
számlálás, közös — rácsos —i és közönséges próba) és az összes fatömeg-
becslési eljárásokat, valamint a választékok megbecslésének a külön
böző eljárásait. Az egyes eljárásokat külön-külön és egymással össze
hasonlítva is mind elméleti, mind gyakorlati szempontból méltatja s 
ezzel egyúttal útmutatást ad azok, ill. a helyes alkalmazás megválasz
tása tekintetében is. 

A második rész a fák és faállományok korának; a harmadik rész 
a fák és faállományok növedékének a meghatározását tartalmazza. 

A negyedik rész a fatömegnek és fatömegtényezőknek a korral 
való változását kutató s ma már szintén önálló tudománnyá vált fater-
méstanból ad szemelvényeket. Részletesen is ismerteti a fatermési táblák 
szerkesztésének a módját. 

A szerző a tárgyalt eljárások gyakorlati keresztülvitelét sok szám
szerű példával világítja meg. Ezért és az eljárások gyakorlati szem
pontból való méltatása alapján könyve nemcsak a német szakirodalom 
lagújabb és legjobb önálló erdőbecsléstanaival egyenlő értékű tudomá
nyos mű, hanem egyúttal a gyakorlati élet céljait szolgáló nélkülözhe
tetlen vezérfonal is. 

' Egyetlen egy — a szerzőn kívül álló — hibája van csupán és pedig 
az, hogy csak litográfia alakjában jelent meg. Így, sajnos, nem elégít-



heti ki a szakközönség szükségletét, mert példányszáma olyan kicsi, 
hogy rövidesen az egyetemi ifjúság számára is új kiadást kell készíttetni. 

Ezért nemcsak erdészeti szakirodalmunk nagy értékkel való gaz
dagodását, hanem egyúttal az egész magyar erdőgazdaság érdekeit szol
gálná, ha a hivatalos körök lehetővé tennék a szerző részére munkájá
nak könyvalakban való megjelentetését. 

Dr. Kovács Ernő. 

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

15—16. sz. — Oltay K.: A tagosítás új rendezése. — id. Kendi 
Finály I. dr.: Érdemes-e gáztartókat nagy belső nyomással építeni? 

17—18. sz. — Heim E.: Közérdek és magánérdek a városépítésben. 
— v. ifj. Bánó L.: Béke-város. 
A Műszaki Világ. (VI. évf. 1942.) 

8. sz. — Pichler J.: Országos vízügyi alapot! — Szőcs J.: Tervgaz
dálkodás részeletekben. — —: A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
közgyűlésén. —• Arvay J. dr.: Vasútépítés, belvízrendezés. — Seléndy A.: 
Hogyan alakult ki és milyen teljesítményekre képes korunk leghatáso
sabb tengeri fegyvere: a tengeralattjáró. 
Az időjárás. (XLVI. évf. 1942.) 

1—2. sz. — Cholnoky J. dr. Konkoly Thege Miklós. — Réthly A. 
dr.: Dr. Konkoly Thege Miklós meteorológiai működése. — Kenessey K. 
dr.: Konkoly Thege Miklós, a csillagász. — Sulyok Z.: Budapest talaj
hőmérséklete. — Berkes Z. dr.: Éghajlatingadozások tükröződése a kő
szegi szőlőhajtások hosszában. — Bacsó N. dr.: Erdély éghajlata. — 
Réthly A. dr.: A meteorológiai tanszék ügye és a csapadékos időjárás az 
Országgyűlés előtt. 
Bányászati és Kohászati Lapok. (LXXV. évf. 1942.) 

8. sz. — Nagy I.: Épületek tüzelőanyagfogyasztásának megálla
pítása. . 

9. sz. — Mika J.: Fémek üzemi színképelemzése. (1. közi.) — Bort
nyák I.: A mérnöknevelés. 
Erdészeti Kísérletek. (XLII. évf. 1942.) 

3—4. sz. — Fehér D. dr.: A hőmérséklet és a víz együttes és köl
csönös élettani hatásának biológiai jelentősége az erdő életterében. — 
Győrfi J. dr.: Lithocolletis platani Stgr. és parazitái. — Győrfi J. dr.: 
Magyarország Ephialtes fajai. — Haracsi L. dr.: A szárazföld rovarálca
típusok áttekintése. — Frölich Gy.: Északerdély maradvány őserdőségei 
és átalakításuk gazdasági erdővé. 
Gazdatisztek Lapja. ÍXLVI. évf. 1942.) 

5. sz. — Kállay B.: Gazdatisztek — az önálló kisgazdák oktatásá
ban. — Faber Gy.: A Magyar Gazdatisztek Országos Egyesülete évi 
jelentése. (Melléklet.) 
Kémikusok Lapja. (III. é»f 1942.) 

5. sz. — Hunkár B. dr.: Az élelmiszerforgalom ellenőrzésének 
újabb feladatai. (2 közi.). — Fridii R dr.: Történeti áttekintés az arzén
mérgezésekről,— Kardos E. dr.: A szabványosítás és jelentősége a vegyi 
iparban. (2 közi.). 



Kertészeti Szemle. (XIV. évf. 1942.) 
5. sz. — Magyar J.: A japáni juharról. — Mészöly Gy.: A paradi

csom. — Magyar Gy.: Hosszúszárú palánták védelme a lótetű ellen. 
Köztelek. (LII. évf. 1942.) 

15. sz. — —: Beszámoló az országos mezőgazdasági kiállításról. — 
Surányi J. dr.: A tavaszi olajlen, a napraforgó és a ricinus sikeres ter
mesztésének főbb irányelvei. II. — Lánd S. dr. Mégegyszer a ricinusról. 
— Walger J.: Mérsékelt égövi kaucsuk (Saghyz) növények. — Kovásznay 
J.: A takarmánytermesztés és takarmányozás négy főparancsolata. 

16. sz. — Fabricius E.: Tessedik Sámuel. — Grábner E.: Adatok a 
a napraforgó sikeres termesztéséhez.. — Fleischmann R. dr.: A lófogú 
kukoricavetőmag idei csírázása. — k. Kuthy Sándor dr.: Helyettesít
hető-e a lótrágya a kertészek melegágyában. — Berke P. dr.: A kon
koly mint sertéstakarmány. — Kalamenovich G.: A somkorótermelés 
költségei. 

17. sz. — M. E. dr.: Mezőgazdaságunk hozamának fokozása. II. — 
Westsik V.: A csillagfürt termesztése zöldtrágyának. — v. Horváth F.: 
A ricinus fajtakérdése és termesztése. — Mihályfy I.: Heterózis-hatás a 
kukoricánál. — Pörneczi J.: A kukorica kelésének biztosítása. — Zaj-
tay A. dr.: Néhány nyomokban előforduló elem jelentősége a növé
nyekre és az állatokra. 

18. sz. — Czettler J. dr.: Tessedik Sámuel munkássága. — Valádi 
B.: 1941. évi napraforgótermesztési adatok. — Tóth T. dr. és Biró Gy.: 
Adatok a burgonya fészek-műtrágyázásához. — Pallaghy K. dr.: A leg
újabb takarmányvetőmag ojtási eredmények. — Sarkadi Kesztyűs L. dr.: 
Az üzemi tanácsadás a mezőgazdaságban. 

Magyar Fapiac. (IV. évf. 1942.) 
15. sz. — 
16. sz. — Csernó A. dr.: Hozzászólás az enyvezett lemez- és panel

hiány kérdéséhez. 
17. sz. — Szakáts ö.: Levél a faanyagellátásról. — Véssei F.: 

A tüzelőanyagszakma kérdéseiről. 
Magyar Méh. (63. évf. 1942.) 

5. sz. — Takács M.: Kaptár és keret. — Széles L.: Bácskay György 
„Hunor" rakodó kaptáros méhészete, Magyarhomorog. — Két családos 
rakodórendszer. 
Mezőgazdasági Közlöny. (XV. évf. 1942.) 

4. sz. — Mados L. dr.: A termőföld sáncolásának talajtani vonat
kozásai. — Sass G.: A gazdasági műszaki feladatok szervezett meg
oldása. — M. B.: Élelmezheti-e önmagát Európa. : Német elgondo
lások a városba özönlés megszüntetésére. — A mezőgazdasági társa
dalombiztosítás legutóbbi helyzete. 
Nimród Vadászlap. (III. évf. 1942.) 

11. sz. — Zsindely E.: Az 1941. évi vadásztróféák bemutatása. — 
Nagy J. dr.: Hogyan kötözi be az erdei szalonka sebesült lábát' — 
Holéczy J.: Megfigyelések. — Boros P.: Madármegfigyelések a szikeken. 
— Forti J. dr.: Párhuzam a magyarvizsla és a németvizsla között. 

12. sz. — Szederjei Á.: Dürgés. — v. Kökényesy P. dr.: A kárpáti 
vadászati viszonyokról. 

13. sz. — Müller G.: Vadászat fényképezőgéppel. —• v. Nemeskéri-
Kiss G.: Solymászat. 



Technika. (23. évf. 1942.) 
4. sz. — Varga J. dr.: Az ipar a honvédelem szolgálatában. — Jáky 

J. dr.: Rugalmasság és képlékenység. — Veber Z. : Hazai növényi rost
anyagok. — Modrovich K.: Hévvizek hasznosítása központi fűtőberende
zésekben. — Baskai E. dr.: A művészettörténet temperái. 
Természettudományi Közlöny. (74. kötet, 1942.) 

4. sz. — Zimmermann Á.: Természettudomány és vallásos hit. — 
v. Pálffy A.: A kaucsuktartalmú kok-saghyz és termesztése. — Lohr F.: 
Hangműtermek a filmezés szolgálatában. — Kieselbach Gy. dr.: A „bur
gonyavíz" mint mosószer. — Bagsch L. dr.: A világ óntermelése. 
— Faragó F. dr.: A vörheny kórokozója. — Basícai E. dr.: Védőhatású 
olajfestékek. — K. Gy. dr.: Az anyatej tartósítása mélyfagyasztással. — 
Zimmermann F. dr.: Védekezés bolhák ellen. 

Vadászat — Halászat. (X. évf. 1942.) 
7. sz. — Orday R.: Az Országos Természetvédelmi Tanács vad

védelmi és nemzeti parkokat állít fel a Kárpátalján. — A. Balogh A.: 
Szükségünk van-e a természeti jelenségek és a vad viselkedésének 
ösmerete és megfigyelésére? — Bohrandt L.: A veréb szlovákiai „vacuu-
mos élettere". — K. Benkő P.: A medve. 

8. sz. — Gr. Festetics P.: Nyúl és gyümölcs. 
Vadászújság. (II. évf. 1942.) 

11. sz. — Sekeres I. dr.: Vadász, a solymászatról. — Stankovsky J.: 
Hüvelyhiány. — Mészáros P.: Gróf Zrínyi Miklós halála, a történész, a 
vizsgálóbíró és a vadász szemével nézve. — Konrád K.: Néhány szám
adat a Letolinnal kapcsolatban. — Kocsis A.: A szürkevarjú. 

12. sz. — Szent-lvány G. dr.: A törvényelőkészítő munka. — 
Mészáros P.: Zrínyi Miklós gróf halála, a történetíró, a vizsgálóbíró s a 
vadász szempontjából. — Gy. Takách Gy.: „Nyúl vagy almafa"? —• 
Diczendy P.: Még valami a nyúlkárokról. — A. Balogh A.: De gustibus 
non est disputandum. 

13. sz. — Vásárhelyi L: Huszonnyolcmillió kilogramm eleséget 
fogyasztanak évente a kóborkutyák és macskák. — Urbánfy I.: Gondo
latok az önálló vadászterület nagyságáról. — Diczendy P.: Vadorzók 
vakmerősége és rémtettei. — Schneider J.: Szörnyű dolog a veszettség. 
— Plentzner F.: Ősszel. 

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE. 
ZEITSCHRIFT FÜR WELTFORSTWIRTSCHAFT. (IX. köt. 1 /2 . sz. 1942.) 

Jager Gerlings: Hollandia erdészeti viszonyai. (Die forstlichen 
Verháltnisse der Niederlande.) 2—44. old. 

Németalföld összes területének csak 7.8%-at borítja erdő, amely
nek a jelenlegi eloszlása és összetétele főként az emberi beavatkozás 
következménye. 

A tanulmány részletesen ismerteti a termőhelyi- és állományviszo
nyokat, az erdőművelési eljárásokat, az általános erdőgazdasági hely
zetet, a kihasználás módjait és eredményeit, a kincstári üzemeket, az 
erdészeti törvényeket, az igazgatás jelenlegi formáját, a szakoktatást, a 
faforgalom mérlegét és a „Holland Fenyértársaság" működését, amely 
50 év alatt mintegy 20.000 ha kopárterület befásításával és a magán
erdőgazdaság jelentős támogatásával igen hasznos szolgálatot tett Hol
landia erdészetének. 

A szöveget — amellyel bővebben, sajnos, nem foglalkozhatunk — 
számos igen szép fénykép hozza közelebb az olvasóhoz. 



ALLGEMEINE FORST- UND JAGDZEITUNG. 1942. 1—4. sz. 
Mantel: Az erdörendezés kutatási- és munkamódszere. (Über For-

schungs- und Arbeitsweise bei der Forsteinrichtung.) 10—20., 47—55. és 
74—80. old. 

A komoly bölcseleti alapokon nyugvó, igen érdekes tanulmány 
bevezetőül a módszertanról általában ad rövid áttekintést és tulajdon
képpeni anyagát az: erdőrendezés módszertanát, 4 fejezetre tagolva tár
gyalja. Ezek: 

1. Az erdőrendezés lényege. 
2. Az erdőrendezés általános módszertana. A) A megoldás útjai. 

(Deduktív, induktív, mennyiségtani és egyéb —• történeti, összehasonlító, 
feltételező és szerves — módszerek.) B) A felépítés. (A kiindulópont, a 
munka elemei és menete, az elmélet és gyakorlat viszonya, az egyéniség 
érvényesülése a módszer megválasztásánál.) 

3 . Az erdőrendezés egyes munkaterületeinek a módszerei. (Alap
vető megfontolások, az erdő beosztása, a gazdaság felépítése, az üzem 
szervezete, a hozadék szabályozása az elméletben és gyakorlatban.) 

4. A kivitel szempontjából szükséges tudnivalók. 
5. A tanítás módja. 
Az erdőrendezés tudományos művelői is ritkán olvashatnak 

hasonló, kitűnő meghatározó készséggel írt fejtegetéseket. 

Hausrath: Fenyér és erdő. (Heide und Wald.) 2—9. old. 
A régi okmányok és forrásmunkák nagy számával bizonyítja, hogy 

Északnyugat-Németország erdősültsége a XVIII. század elejéig sokkal 
nagyobb volt a mainál és noha vannak ott ősrégi tenyerek is, a puszta
ság területgyarapodása elsősorban a kártékony emberi beavatkozás 
eredménye. 

Künanz: Az erdősítési költségek statisztikája. (Zur Statistik der 
KuHurkosten.) 20—26. old. 

A felújítások pontos költségvetése az általános erdőgazdasági ter
vezés egyik igen lényeges eleme. A szerző teljes tudományos felkészült
séggel és a gyakorlat összes kívánalmainak a figyelembevételével álla
pítja meg a statisztikai módszereket, az erdősítési költségek könyvelésé
nek a helyes megoldását és a kimutatások kiértékelésének célszerű 
formáit. 

Krenn: A lúeállományok korai gyérítésének az előnyei. (Die Vor-
teile des frühen Eingriffs in Fichtenbestánde.) 41—47. old. 

A szerző megállapításai szerint sokhelyütt — különösen a jobb 
termőhelyen álló lúcosokban — a jelenlegieknél erősebb mértékű gyérí
téseket lehet végezni és azokat — az állományok fejlődése érdekében 
— korábban lehet kezdeni. Így jelentős és értékes előhasználati fa-
tömeghez lehet jutni (amire ma fokozottan szükség van!) és elkerülhető 
az éretlen állományok letárolása. 

Seeholzer: A természetes felújításról. (Gedanken zur natürlichen 
Verjüngung im Wirtschaftswalde.) 57—67. old. 

A belterjes erdőgazdálkodás szempontjából vizsgálja a kérdést és 
arra a megállapításra jut, hogy az erdőmüvelés, mint műszaki munka, 
ctt, ahol többet követel annál, mint amit az iskolában meg lehet tanulni, 
szellemi teljesítménnyé, szinte művészetté emelkedik. Ez áll különösen 
a természetes felújításra, amely csak úgy lehet eredményes, ha az erdőt 
mint szerves egészet veszi minden tervezésnél számításba. 



Zimmerle: Növedékvizsgálatok lúc- és jegenyefenyön. (Zuwachs-
untersuchungen bei der Fiehte und Tanne im württ. Forstbezirk Pfalz-
grafenweiler.) 32—47., 67—74. és 92—105. old. 

A Pfalzgrafenweiler nevű württembergí állami erdőhivatal lúco-
saiban végzett és széles alapokra fektetett, pontos vizsgálatok célja a szá-
laló-szegélyvágás ottani hatásának a tisztázása volt. A szerző megállapí
tása szerint a növendék szempontjából ez korántsem olyan előnyös, 
mint Wagner Kristóf híres gaildorfi erdőgazdaságában. Ebből az a követ
keztetés vonható le, hogy Gaildorf eredményei elsősorban a kisebb csapa
dékmennyiségre vezetendők vissza, mert így a másik tényező, a gyérí
téssel a fáknak jutatott fénymennyiség hatása fokozottabban érvényesül. 

Igen érdekesek azok a törzselemzések is, amelyekkel a szerző a 
természeti tényezőknek — főleg a szélnek — a törzskeresztmetszet növe
kedésére gyakorolt és a különböző égtájak szerint eltérő hatását mutatja 
be néhány táblázat és ábra segítségével. 

Reinhold: Adatok a szálaló-erdő történetéhez a XIX. század elejé
ről. (Beitráge zur Geschichte des Plenterwaldes bis zum Beginn des 
19. Jahrhunderts.) 81—92. old. 

A szálalós német nevének („plentern") az elemzéséből indul ki és 
igen érdekes okmányokat idéz, amelyek élénk fényt vetnek ennek a 
használati módnak a kezdeti formáira. 

DER DEUTSCHE FORSTWIRT. 1942. 29/30—35/36. sz. 
Langner: A fajtabeli rend biztosítása az erdőben. (Die Sicherung 

der rassischen Ordnung im Walde.) 145—147. old. 
Németországban az erdősítés céljaira szánt tenyészanyag meg

választását törvény szabályozza. Rossznövésű, bizonytalan származású 
állományokból egyáltalán nem szabad magot gyűjteni stb. Az alapvető 
előírást most két újabb kiegészítő rendelkezés követte. Ezentúl 
minden csemetenevelésre alkalmasnak minősített magnál azt is meg kell 
jelölni, milyen vidéken használható fel és minden erdővidéken csak 
meghatározott termőhelyről származó mag vethető. Külföldi magot csak 
az erdészeti miniszter engedélyével szabad behozni. 

Wiedemann: Az eddigi tapasztalatok tanulságai a Keleten vég
zendő erdősítésekhez, (l.ehren der bisherigen Erfahrungen für die Auf-
forstungen in den Ostgauen.) 157—159. és 165—167. old. 

Az éghajlati és talajviszonyok rövid ismertetése után főleg a talaj
művelés és az állományápolás kérdésével foglalkozik. Sürgősnek tartja 
a mielőbbi záródás elérését és ezért átmeneti intézkedés gyanánt a 
gyorsabbnövésű fenyőfajtákkal való erdősítést ajánlja, de hangsúlyozza 
az elegyetlen fenyvesekben rejlő veszedelmet és feltétlenül szükségesnek 
tartja a lombfafélék nagyobbmértékű fokozatos bevezetését. A túlságo
san „tarka" elegyítést ellenzi, nézete szerint az állományokat legfeljebb 
két uralkodó fafajból szabad létesíteni, két-háromféle töltelékfával. 

Vorberg: Fuvarbérek. (Abfubrlöhne.) 167—170. old. 
Az erdei fuvarozást Németországban ezidőszerint még nem szabá

lyozza hivatalos intézkedés. Sokhelyütt megokolatlanul magas bért köve
telnek a fuvarosok, ezért a szerző erélyes rendszabályokat kövelel. 

Krahl-Urban: A vékonyrőzse állati takarmányként való felhasz
nálása. (Verwendung von Feinreisig zur Viehfütterung.) 177—179. old. 

A lapunk ezévi IV. füzetében (185. old.) ismertetett tanulmány ki
egészítéseképpen az újabban végzett kísérleti eredményekről számol be 



és táblázatba foglalva közli azt is, hogy a különböző fafajoknál, törzsen-
kint, illetőleg m 3-kint mennyi takarmányozás céljaira alkalmas rőzsére 
lehet számítani. A rezgőnyár pl. m 3-kint 93.5 kg, a kocsánytalan-tölgy 
csak 27.4 kg rőzsét ad; törzsenkint azonban a nyír nyújtja a legtöbbet: 
20.2 kg-t és ugyancsak a kocsánytalan-tölgy a legkevesebbet: 10 kg-t. 

CENTRALBLATT FÜR DAS GESAMTE FORSTWESEN. 1942. 3. sz. 
Zehmen: Csalogatószerek nősténylepkék számára. (Ein Beitrag zur 

Frage der Anloekstoffe weiblicher Falterschádlinge.) 57—61. old. 
A lapunkban ismételten szóvátett tárgyra vonatkozólag közöl 

újabb érdekes adatokat gyapjaspille- és apácalepke-nőstényekkel vég
zett kísérletek alapján. Nem tartja lehetetlennek, hogy mesterségesen is 
elő lehessen állítani olyan szert, amellyel a hímek becsalogathatok és 
ezzel a károsítás ellen való védekezés komoly alapokra fektethető. 

INTERNATIONALER HOLZMARKT. 1942. 9/10—17. sz. 
Hausmann: A franciaországi német katonai főparancsnok mellett 

működő erdő- és fagazdasági csoport munkaterülete. (Aus dem Arbeits-
gebiet der Gruppé Forst- und Holzwirtschaft und Jagd beim Militar-
befehlshaber in Frankreich.) 9/10. sz. 20—21. old. 

Az egyre növekvő faszükségletre való tekintettel a német katonai 
parancsnokság nemcsak a fogságba került francia erdőtisztek szabadon
bocsátást eszközölte ki, hanem gazdasági téren is mindent elkövet a ter
melés fokozására és célszerűbb kihasználására. 

Fröhlich: A különböző lombfafajok fűrészipari kihozatala. (Über 
die Ausbeutc an Schnittmaterial bei der sagewerksmássigen Verarbei-
tung verschiedener Laubhölzer.) 9/10. sz. 50—51. old. 

A kihozatali befolyásoló tényezők (a rönkő vastagsága, minősége, 
a fűrészáru méretei, stb.) felsorolása után 2 táblázatban adja meg a 
fűrészáru-választékok átlagos megoszlását, de hangsúlyozza, hogy az 
egyre növekvő fogyasztás a minőségi igények leszállítását követeli és 
különösen a bükknek parketta céljaira való felhasználását kell jobban 
felkarolni. 

Hess: Acéllal kapcsolt gömbölyegfák az építészetben. (Der deut-
sche Stahl-Rundholzbau.) 9/10. sz. 65—67. old. 

A fával való takarékoskodás igen figyelemreméltó példája az a 
német találmány, amely acélgyűrűk alkalmazásával különböző vastag
ságú, gyengébb gömbölyegfákat tud felhasználni az építkezésnél, az 
eddigi faragott vagy fűrészelt anyag helyett. A tanulmány — amelyet 
magyarázó képek kísérnek — igen megszívlelendő! 

Vogcl: A járóművek Diesel-motorainak generátorgáz-üzemre való 
átállítása. (Der Übergang des Fahrzeugdieselmotors zum Generatorgas-
betrieb. 9/10. sz. 67—72. old. 

Németországban már a személygépkocsikat is fagázüzemre sze
relik át! 

Dominicus: A fűrészek terpesztése és élesítése. (Das Schranken 
und Scharfe.n der Sagen.) 9/10. sz. 67—72. old. 

Néhány kitűnő gyakorlati jótanács. 
Kirwald: Az erdők mint a vizek takaréktárai. (Die Walder — un-

sere Wassersparkassen.) 11/12. sz. 23—28. old. 
A mindnyájunk előtt jólismert tételt néhány érdekes példával 

erősíti meg. 



Kollmann: Következtetések és követelések az európai famérleg 
alapján a fagazdaság és faipar számára. (Folgerungen und Forderungen 
aus der europáischen Holzbilanz für die Holzwirtschaft und Holztech-
nik.) 13. sz. 19—20. old. 

Minthogy egész Európa egyre növekvő fahiánnyal küzd és a kér
dést tisztán behozatallal megoldani nem lehet, az erdőgazdaságok telje
sítőképességét kell növelni és a fogyasztásnál fokozott takarékosságot 
érvényesíteni. 

Fröhlich: Hol találhatók Délkeleteurópában a legértékesebb ha
szonfák. (Wo finden wir in Südosteuropa die hochwertigsten Nutzhöl-
zer?) 13. sz. 38—41. old. 

A lucfenyő és a bükk kétségtelenül elegyetlen állományokban 
nevelik a műszaki szempontból legkifogástalanabb törzseket, a tölgy 
viszont más fafajokkal keveredve. Az elegyítés kérdését tehát nem lehet 
egy kaptafára húzni, mert a természet útmutatása szerint megfelelő 
termőhelyen sokszor elegyetlen erdők adják a legnagyobb és legértéke
sebb fatömeget. 

Hacker: Haszonfáink keménysége és súlya. (Hárte und Gewichte 
unserer Nutzhölzer.) 14. sz. 22—23. old. 

Az ismert adatokat sorolja fel. 
Kosljar: A fatermelés és -értékesítés Szlovákiában az utolsó év

tized alatt. (Die Absatzverháltnisse und die Holzproduktion in der Slo-
wakei innerhalb des letzten Jahrzehntes.) 14. sz. 30—35. old. 

A változó politikai viszonyok szerint alakult körülményeket 
ismerteti részletesen az 1941. évi június hó 1-ével megalakult erdő- és 
fagazdasági központ működésének a méltatásával. 

Friedrich: A farostlemezek tulajdonságai. (Die Eigenschaften von 
Holzfaserplatten.) 15/16. sz. 27—29. old. 

A gyártás módjai szerint a lemezek műszaki értéke is különböző; 
az újabb eljárások egyre tökéletesebb gyártmányokat eredményeznek. 

Cáslavsky: A szlovák és német erdőgazdaság kapcsolatai. (Die Be-
ziehungen der slowakischen zur deutschen Forstwirtschaft.) 15/16. sz. 
33—34. old. 

Szlovákia gazdasági téren minden tekintetben hatalmas szomszéd
jához igazodik és erdészetének számos újabb eredményét köszönheti 
Németországnak. A kapcsolatok elmélyítése céljából Göring tábornagy 
meghívására 1940 nyarán szlovák erdészek hosszabb tanulmányutat tet
tek Németországban, amely minden vonatkozásban igen termékeny volt. 

Vogel: A generátorüzem alapelemei. (A—B—C des Generator-
wagenbetriebs.) 15/16. sz. 46—48. old. 

A kitűnő fényképek szinte szöveg nélkül is megértetik velünk a 
tárgyat. 

Wilscher: Erdőmunkáshiány és a motoros fűrész alkalmazása az 
afrikai őserdőben. (Waldarbeitermangel und Motorsageneinsatz im afri-
kanischen Urwald.) 17. sz. 12—22. old. 

A Becker festőművész képeivel díszített leírás igen érdekes bepil
lantást nyújt az afrikai fatermelés nehézségeibe. 

Heimann: A fával való takarékoskodás útjai és új építészeti meg
oldások. (Massnahmen zur Holzeinsparung und neue Bauweisen.) 17. sz. 
41—47. old. 

Szegezéssel és enyvezéssel gyengébb anyagból is olyan tartók és 



szerkezetek állíthatók össze, amelyek minden szilárdsági kívánalomnak 
eleget tudnak tenni. Ezt a tanulmány néhány, a gyakorlatból vett és 
rajzban is bemutatott példával igazolja. 

HRVATSKI SUMARSKI LIST, 1942. 4. sz. 
Smilaj: Tagosítás é serdőgazdaság. (Komasacija i suiiisko gospo-

darstvo.) 98—114. old. 
Az erdő nagyfokú elaprózottsága lehetetlenné teszi a belterjes 

gazdálkodást. Ezért Horvátországban is felvetődött a tagosítás kérdése; 
megoldására vonatkozólag a szerző néhány érdekes javaslatot tesz. 

REVUE DES EAUX ET FORÉTS. 1941. 1—12. sz. 
de Lariol: A Saöne folyó síkságának a középerdei. (Les taillis 

sous futaies de la plaine de la Saöne.) 11—26. old. 
A Franciaországban igen elterjedt üzemmód egyik jellegzetes pél

dájában az állományalkotó fanemek szerepét, a főfák eloszlását és a 
hozadékszabályozást írja le. 

Généau: Erdészeti törvények régente. (La législation forestiére 
sous l'ancien régime.) 27—40., 736—751., 822—835. és 888—898. old. 

A francia erdészeti jog XV. és XVI. századbeli fejlődését ismerteti. 
Pardé: Őshonos és délszaki fák Délfranciaországban. (Lés arbres 

indigénes et exotiques dans le Midi de la Francé et plus spécialement 
sur notre Cóte d'Azur.) 41—55. és 86—106. old. 

Közel 500 különböző, főként külföldi eredetű fafajt és ' cserjét 
sorol fel rendszerbe foglalva és délfranciaországi tenyészetük közgaz
dasági jelentőségének a mérlegelésével. 

Vclmerange: A jegenyefenyő a francia Ardennekben. (Le sapin 
dans l'Ardenne francais.) 77—81. old. 

A jegenyefenyőt csak egy évtized előtt kezdték bevezetni az 
Ardennekbe. Az eddig elért kitűnő eredmények alapján a szerző ennek 
a fafajnak az ottani lúc-, erdeifenyő- és bükk-állományokba való erő-
sebb mértékű elegyesítését sürgeti, mert ettől nemcsak gazdasági, 
hanem erdőtenyészeti szempontból is jelentős előnyöket vár. 

Aubert: Az erdő megvédése a légkör és az időjárás károsításai 
ellen. (Protection de la fórét contre les accidents météoriques et météoro-
logiques.) 107—113. old. 

A villámcsapással szemben az emberi erő tehetetlen. A szél, hó, 
jégeső, kései és korai fagyok és áradások okozta károk a franciaországi 
erdőkben is gyakoriak, ellenük főleg megelőzéssel (gazdasági rendsza
bályokkal) kell védekezni. 

Buffauü: A hajdani gyantatermelők (Résiniers d'autrefois.) 114— 
118. old. 

Egy 1732-ben kelt és szószerint idézett szövegű okirat alapján a 
franciaországi gyantatermelés legrégibb módját írja le. 

Saur: Egy XVII. századbeli velencei törvényjavaslat a vizekről és 
erdőségekről. (Un codice veneziano del „1600" per le aqua e le foreste.) 
119—122. old. 

Velence levéltárában egy 1600-ból származó okiratot fedeztek fel, 
amely Paitlini József és Pál terve alapján a mértéktelen erdőpusztítás 
és az ennek nyomán keletkező vadpatakok okozta károsítások helyre
hozására vonatkozólag tett javaslatot. Ez már akkor kifejtette, hogy a 
további károk megelőzése érdekében nem elégséges csak gátakat épí-
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teni, hanem a víztelenítés után a vadpatakokat fűzzel és egyéb fane
mekkel be kell ültetni. Velence illetékesei a tervet elfogadták, gyakor
lati kivitelére azonban mégsem került sor. 

de la Sabloniére: Pétain marsall a tron?ais-i erdőben. (Le Maré-
«hal Pétain en fórét de Troncais.) 126—127. old 

A francia államfő a trongais-i kincstári erdőben egy hatalmas 
tölgyet állandóan fenntartandó törzsnek jelölt ki. A fát XIV. Lajos 
király miniszterelnökének Colbertnek a rendeletére 1680-ban ültették; 
most „Chéne Maréchal Pétain" a neve. 

Cuif: Korszerű erdősítések a Champagne krétatalaján. (La tech-
nique moderné du boisement de la Champagne crayeuse.) 153—165. old. 

A XIX. század eleje óta végzett erdősítési munkálatok alapján 
a szerző arra a következtetésre jut, hogy a Champagne krétatalaján az 
erdeifenyő tenyésztését abba kell hagyni. A feketefenyő is csak ott felel 
meg a várakozásnak, ahol a vadkárosítás ellen fokozottabb védelem
ben részesül Ültetéssel jobb eredmény érhető itt el, mint vetéssel. A 
kivitelre vonatkozólag részletes útmutatással szolgál. 

Buffult: Az Egyesült-Államok erdei. (Las foréts des États-Unis.) 
166—178. old. 

Történelmi visszapillantás keretében főleg az erdők területének 
a rablógazdálkodás, legeltetés és erdőégetés folytán bekövetkezett óriási 
mértékű megkisebbedését ismerteti és végzetesnek mondja még most 
is folytatódó pusztulásukat. Ennek a megakadályozására csak 1873 óta 
léptettek életbe lassacskán bizonyos intézkedéseket. A szerző ezután 
leírja az Egyesült Államok mai erdeinek a fafajait földrajzi és éghaj
lati fekvés szerinti csoportosításában. 

Claverie: Vadgalambvadászat Délkelet-Franciaországban. (La 
chasse á la palombe dans le Sud-Ouest de la Francé.) 179—188. old. 

Délfranciaországban a szirti-galamb (Columba palumbus L.) vonu
lásakor sok kárt okoz a mezőgazdaságnak. A szerző ezért mérsékelt 
lelövés engedélyezése mellett foglal állást. 

Noel: Erdészeti megfigyelések Lotharingiában 1941) telén. (Obser-
vations forestiéres en Lorraine pendant l'hiver 1940.) 189—193. old. 

A nagyon hideg tél, amelyhez hasonlót évtizedek óta nem ész
leltek, főként a koronákra rakodott jégkéreggel okozta a legnagyobb 
károkat. 

Aube;rt: Az erdő megvédése az ember károsításai ellen. (Protec-
tion de la fórét contre l'homme.) 233—241. old. 

A legveszélyesebb közvetlen károsítás az erdőirtás, az erdőnek 
felgyuitás útján történő elpusztítása s más művelés alá vonása. A 
szerző az ezek tilalmazását célzó intézkedések történetének a kereté
ben tárgyalja a büntető rendelkezéseknek, az erdő őriztetésének, az 
erdőművelési eljárásoknak s az erdészeti népnevelésnek a jelentőségét. 
A közvetett károsításokat (áthágások, kihágások) főleg az emberi kap
zsiságra, a szolgalmi jogokkal való visszaélésre s a tudatlanságra 
vezeti vissza. 

Lambert: A fa felhasználása vasúti gördülő anyag gyártásához. 
(Emploi du bois dans la construction du materiéi roulant des chemins 
de fer.) 

Kimutatja, hogy egyedül faalkatrészek javításához, azoknak újak
kal való kicseréléséhez is milyen hatalmas mennyiségű fa (főleg tölgy) 
szükséges. 



Schaeffer: A nyesés kivitele. (La pratique de l'élagage.) 263— 
275. oldal. 

Ha gyakorlott munkások végzik, a termelés mennyiségi s főként 
minőségi növelése várható, noha ezek mértéke számbelileg nehezen mu
tatható ki. 

Morize: A Magas-Alpok vörösfenyvesei, azok tenyészete és hoza
déka. (Les mélézeins des Hautes-Alpes, leur culture et leurs produits.) 
319—326. old. 

A szerző részletesen leírja a magas hegyvidék legjövedelmezőbb 
s legjobban tenyésző fenyőjének elegyetlen s elegyes szálerdőkben való 
nevelését, valamint fájának sokoldalú felhasználását. 

Campredon: Fakísérleti központi laboratórium. (Le laboratoire 
central d'essais des bois.) 327—337. old. 

Parisban 1940-ben fejezték be az építését a teljesen fából készült 
új központi laboratóriumnak, amelynek a műszaki legfőbb irányítását 
az erdészeti főiskola igazgatójára bízták. A kísérletezés három osztá
lyon: 1. a fa élettani és technológiai, 2. fizikai és mechanikai s végül 
3. a fa vegyi tulajdonságait kutató osztályon folyik. 

Foex: Az Oidium pusztítása Európa tölgyeseiben. (L'invásion des 
chénes d'Európe par le blanc on oidium.) 338—349. old. 

A Microsphera alphitoides Griff, et Maubl. nevű gombabetegség
nek 1907—1909-ben Európában történt hirtelen elharapódzását, fokozó
dását, az okozott károsítások mértékét, a károkat szenvedett tölgyféle
ségeket, a betegség eredetét s amerikai válfajait ismerteti. 

Marcel: Nyárfacsemeték nagyban való tenyésztése. (La produc
tion industrielle des plants de peupliers.) 350—355. old. 

Néhány hasznos tanács a mocsaras területek erdősítéséhez alkal
mas nyársuhángok csemetekerti neveléséhez. 

Gaussen: A Földközitenger vidékének a fái. (Les arbres médi-
terranéens.) 395—412. és 488—505. old. 

Erdőövek szerint csoportosítva írja le az ott tenyésző fafajokat, 
tenyészett feltételeik alapján. A fontosabbak: a törpe pálma, mirtus 
Quercus ilex, Pinus halepensis, a Ciprus- és Juniperus-íajok és az örök
zöld lomblevelűek. 

Grestin: Lécekből készült szarufák. (Les charpents en lamelles 
en bois.) 413—422. old. 

A Nancy-ban, az erdészeti főiskola telkén történt építkezéseknél 
alkalmazott eljárás leírása. 

Buffault: Eszakafrika erdeinek a pusztulása. (Le déboisement de 
l'Afrique du Nord.) 471—487. old. 

Az ókor népei kímélték Afrika erdeit; csak a nomád arab törzsek 
uralma alatt kezdett — főleg erdőtüzek következtében — pusztulni. A 
szándékos erdőf el égetés s azután a talajnak más művelési ág alá 
vonása sokáig általános volt és elvétve még most is előfordul. A továb
biakban a szerző a ma tenyésztett fanemeket s az elkopárosodott terü
letek újraerdősítésére irányuló törekvéseket ismerteti. 

Lachaussée: Fagyzúgok erdősítésénél követendő eljárás. (La tech-
nique du boisement des trous á gelées.) 506—509. old. 

A francia Jurában fagyzugos helyeken egyedül a Pinus montana 
ssp. uncinata Ram. telepítésével sikerült jó eredményt elérni, mert ez 



a legerősebb téli, sőt a késői fagyoknak is ellentáll. A svájci Jurában 
végzett kísérletek is hasonló eredményre vezettek. Gyengébb eredmé
nyeket mutatott a francia Jurában a Pinus montana ssp. mughus Scop. 
Egy nyárfajtával, a Populus candicans Ait, tenyésztésével is folynak a 
kísérletek; az eddigi eredmények biztatók. 

Pard.é: A gyertyán Északkelet-Franciaország erdeiben. (La charme 
dans les foréts du Nord-Est de la Francé. 547—553. old. 

Középerdőben a tölggyel elegyesen igen jól beválik, de sohase 
maradjon belőle lábon sok hagysáfa, mert kiszoríthatja a tölgyet, amint 
az Északkelet-Franciaország sok közép- és szálerdejében be is követ
kezett. 

Jacques: Az erdeifenyő a Francia Középhegységben. (Les pins 
sylvestres dans le Massif-Central.) 711—720. old. 

A legjobban bevált változata a Forez-ből származó erdeifenyő. 
Magánerdőkben tarvágásos szálerdő-üzemmódban kezelik 60 éves 
vágásfordulóval. 

Chabanat: A turisztika és az erdei utak. (Tourisme et routes 
forestiéres.) 752—756. old. 

A turisták az állami erdőkben is sok erdei utat kívánnak igénybe 
venni. Egyrészüket lehetőleg úgy kellene kiépíteni, hogy azokat gépi
járóművek is használhassák; tisztázandó azonban, melyik hatóságra tar
toznak a munkák és ki viselje a költségeket. A szerző nézete szerint a 
kérdés sürgős tanulmányozásával az állami erdőtiszteket kell megbízni. 

Buffault: Veszélyben van-e a Landes erdeje? (La fórét landaise 
est-elle en péril?) 336—842. old. 

A Garonne alsó folyásának a részben mocsaras, részben homokos 
vidékén az itt-ott kocsányostölggyel is elegyes, de legnagyobbrészt 
elegyetlen, jónövésű Pinus Pinaster-állományok sokhelyütt a pusztulás 
jeleit mutatják. Az erdészeti köröket ez komoly aggódással tölti el. 
A szerzőnek — félszázados tapasztalatai alapján — az a véleménye, 
hogy* csak helyi kisebb bajokról van szó, amelyeken megfelelő intéz
kedésekkel segíteni lehet. Az erdőbirtokosokat kötelezni kell vágásaik 
haladéktalan felújítására, a vízlevezető csatornákat gondozni kell, szük
ség szerint újak építendők, az állam szállítsa le az ezeket az erdőket 
terhelő súlyos adókat s a víztelenítő csatornák karbantartásához anya
gilag is járuljon hozzá. 

Pfanner: A fa az építészetben. (L'utilisation du bois dans la con-
struction immobiliére.) 843—852. old. 

A sokoldalú felhasználás felsorolása mellett rámutat arra is, 
mennyire helytelennek bizonyult sok olyan kísérlet és törekvés, amely 
az építkezés fáját fémmel és más anyaggal kívánta helyettesíteni. 

Rabouille: A fatermelés jelentősége az ipar szempontjából. (La 
production forestiere considerée du point de vue industriel.) 875— 
887. oldal. 

A szerfa, a bányafa, a papírgyártás fája, a faszén és benzinpót-
lófa franciaországi jelentőségét tárgyalja s megállapítja, hogy ez egyre 
növekvő mértéket mutat. 

Daguet: A fa szerepe a gépkocsi-gyártásban. (Le bois dans la 
carosserie automobilé.) 899—909. old. 

A franciaország gyártás történetét, az alkalmazott fanemeket (80% 
bükk, 10% kőris, 10°/o egyéb fa) a fa mesterséges kiszárítását és kimé-



rését, a karosszéria egybeállítását ismerteti. Ebben az iparágban a fa 
jelentősége ezután sem csökkenhet. 

Lacarriére: Szerszámnyelek és eszterga-tárgyak gyártása. (La 
fabrication des manches d'outils et objets tournés.) 910—921. old. 

A szerző sorban leírja, milyen fafajokból készítik a különböző 
esztergályozott tárgyakat, bútorokat, játékokat, dísztárgyakat, kerék
agyakat, stb. és a mezőgazdaságban, az építkezéseknél, az erdei munkála
toknál használt szerszámok nyeleit. Táblázatba foglalja mintegy 8.0 kü
lönböző szerszámnyél leggyakoribb méreteit. 

LES. 1942. 1—10. sz. 
Michálek: Mellőzött és kivesző fanemek. (Dfeviny v nasich lesích 

prehlízené, nebo z nich ustupnjící. Jeíáb, bfek, ptácnice a druhy pri-
buzné.) 5—8. és 36—38. old. 

A Sorbus- és Prunus-fajok élettani tulajdonságait és gazdasági 
jelentőségét ismerteti s melegen ajánlja felkarolásukat. 

Smotlacha: Az erdők és a gombák. (Kazdy les má své houby.) 
8—9. old. 

A szerző közvetlenül szerzett tapasztalatai szerint minden erdő
nek megvan a saját gombafaja, de szoros kapcsolat található ezek és 
a fanemek között is. A nagy erdei gombák többsége (mykorrhiza közvetí
tésével) symbiozis-ban él az erdei fákkal; erről részletes tájékoztatást ad. 

Boucek: A hárs, kőris és gyertyán magjáról. (O semenu lipy, 
jasanu a habru.) 45—46. old. 

A 2 évi csírázás sokakat visszatart a csemetekertekben való vetés
től, ezért útbaigazítást ad az előcsiráztatásra és a második év tava
szán való elvetésre vonatkozólag. 

Fischer: A sima- és douglasfenyő jelentősége. (Vyznam weymu-
tovky a donglasky.) 93—95. old. 

Sok erdőbirtokosnak és erdésznek nincs bizalma a két külföldi 
fanem telepítéséhez, mert fájuk állítólag kevésbbé értékes és nagyobb 
mennyiségben nem volna elhelyezhető. A szerző saját tapasztalatai 
alapján ismerteti célszerű felhasználásukat. 

N.'vara: Néhány szó a kanadai-nyárról és kártevőiről. (Trochu a 
kanadském topolu a o skudcích jeho.) 121—122. old. 

Tapasztalatai szerint az erdőben kiültetett fiatal kanadai-nyár 
pusztulásának az egyik oka a meg nem felelő termőhely, de sok eset
ben a rovarok az eredmény meghiusítói; leküzdésükre néhány jóta-
nácsot ad. 

Anger: Milyen a cseh douglasfenyő fájának a minősége? (Jak je 
tomu s jakosti dfeva éeské douglasky?) 127—128. old. 

Megerősíti Fischer fentebb ismertetett közleményének az ada
tait és hangsúlyozza, hogy saját tapasztalatai alapján is meggyőződött 
e két fafaj kiváló tulajdonságairól és ellenállóképességéről. Közli rövi
den azokat az eredményeket, amelyeket Ryska tanár a brünni cseh 
felső műszaki iskola I. sz. technológiai intézetében a douglasfenyő mű
szaki tulajdonságainak a megállapítása tárgyában végzett vizsgálatok
nál nyert. Ezek szerint a douglasfenyő fája minden tekintetben felül
múlja a lúc- és jegenyefenyő fáját, sőt némely tekintetben a vörös
fenyőét is. 




