IRODALOM
Vanselow: Einführung in die forstliche Zuwachs- und Ertragslehre.
(Bevezetés az erdészeti növedék- és faterméstanba.) J. D. Sauerlander
kiadása, Frankfurt a. M., 1941. Á r a külföldön (25% engedménnyel)
4.50 RM.
A faterméstan az erdészeti tudománynak az erdőbecsléstanból és
erdőműveléstanból kifejlődött s az utóbbi évtizedekben önállósult ága
Feladata: kikutatni azokat a törvényszerűségeket, amelyek az egyes
fák és faállományok növedókének és fatermésének, valamint az ezekkel
szoros kapcsolatban lévő fatömegtényezőknek (átmérő, magasság, alak
szám, stb.) a korral való változásában jelentkeznek, továbbá annak
megállapítása, hogy mennyiben befolyásolják a növedéket és fatermést
a természeti tényezők (termőhelyi minőség, éghajlati viszonyok stb.)
és a céltudatos erdőgazdasági ténykedések.
Annak ellenére, hogy a faterméstani ismereteknek az okszerű
erdőgazdasági termelés tekintetében elsőrendű, sőt sok esetben döntő
jelentősége van, mindezideig nem volt olyan korszerű, önálló fatermés
tani munka, amely az eddigi kutatásoknak a számtalan folyóiratban
szétszórtan közzélett eredményeit egy könyv keretében áttekinthetően
összefoglalva az érdeklődő részére könnyen hozzáférhetővé tette volna.
A faterméstan jelentőségét misem bizonyítja jobban, mint az,
hogy legújabban önálló tantárgyként vették fel a német felső erdészeti
oktatás tantervébe.
Vanselow most megjelent 155 oldalas könyve pótolja az előbb
említett hiányt. A munka —• miként azt a szerző az előszavában maga
is hangsúyozza — elsősorban tankönyv. Ennek megfelelően nem terjed
ki a faterméstani vizsgálati módszereknek, sem pedig az eddig megje
lent s faterméstani kérdésekkel foglalkozó jelentősebb dolgozatoknak az
összehasonlító bírálatára, hanem csak a végzett kutatások eredményeit
foglalja össze, s ezzel kapcsolatosan a faterméstannak csak az alapvető
elemeit ismerteti.
A könyv három főrészre tagolódik.
Az első fejezet a növedéket, mint súllyal mérhető anyagot (der Zu
wachs als wagbare Substanz)
tárgyalja (fajsúly és hektáronkinti fatermés súlya).
A második rész tárgya a növedék mint tömegnövedék (der Zu
wachs als
Massenzuwachs).
Ez a rész az eddigi kutatások eredményei alapján nemcsak az
egyes fák s az egykorú ési elegyetlen szálerdő magassági, vastagsági,
alakszám- és fatömegnövedékét és összes fatermését ismerteti a főbb
fafajokra nézve külön-külön, hanem kiterjed az eddigi gyérítési kísér
letek eredményeinek az összefoglalására, valamint az elegyes és vegyes
korú szálerdő-állományok, a sarjerdő és középerdő, továbbá a szabá
lyos állapotú gazdasági osztály fakészletének s növedékének ismerteté
sére is. Itt tárgyalja még az időjárási viszonyoknak a faállományok
növekedésére való hatását és jelentőségét, valamint azokat a kísérlete
ket is, amelyek a kisimított növekedési görbék alapján mennyiségtani
úton igyekeztek a növekedésben jelentkező törvényszerűségeket ki
fejezni.
A harmadik rész néhány legújabb német szerfatáblázatot, azok
nak alkalmazását, valamint ennek alapján az elegyetlen állományok
fatömegének választékok szerinti megoszlását ismerteti
fafajonkint
külön-külön az állomány-átlagátmérő függvényeként.
Minthogy a faterméstan kizárólag az állományokban, illetőleg az
egyes fákon végzett pontos számszerű felvételeken alapszik, termesze-

tes, hogy a könyvben a főszerep a számtáblázatoknak és a r a j z á b r á K nak jut.
Vanselow könyve, jóllehet elsősorban
tankönyvnek
készült, a
gyakorlati szakember részére is nagyon sok felvilágosítást ad a gond
jaira bízott erdő növekedésének és fatermésének megismerésében, a
vonatkozó irodalomnak eléggé részletes felsorolása következtében pedig
egyúttal a kutató részére is értékes segítség.
Dr. Kovács Ernő.
v. Wettstein: Die Vermehrung und Kultur der Pappel. ( A nyárfa
szaporítása és tenyésztése.) J. D. Sauerlander kiadása, Frankfurt a. M . ,
1943. Ara külföldön (25»/o-os kedvezménnyel) 1.20 RM.
Hogy az alig 50 oldalas munka rövid idő alatt már harmadik ki
adásában jelenik meg, a legjobb bizonysága nagy gyakorlati értékének.
A I I . kiadást lapunk 1941. évi V I . füzetében (321. old.), méltattuk.
A z akkor írtakhoz most csak annyit kell még hozzátennünk, hogy a
világhírű Kaiser Wilhelm Institut szakadatlan kutatómunkája a nyár
félék nemesítése terén néhány újabb, értékes adathoz vezetett; ezeketa
szerző most beledolgozta a korábbi anyagba.
A füzet joggal tarthat a legszélesebbkörű érdeklődésre számot;
olcsó ára mindenkinek lehetővé teszi a beszerzését.
M.
Béky Albert: Ütmutatás az Alföld fásításának munkájához. ( A
m. kir. földmívelésügyi minisztérium kiadása, Befce-nyomda, Debrecen,
1943. 121 old.)
A magyar medence kitűnő ismerőjének és az alföldfásítás nagy
gyakorlatra visszatekintő érdemes úttörőjének őszinte hálával tartozik
nemcsak a szakközönség, hanem mindenki, aki a puszták fásításából ki
akarja venni a részét, hogy hajlott kora ellenére készséggel vállalta
nagyszerű kis munkájának a I V . kiadással járó átdolgozását.
A z első 14.000 példány néhány év alatt elfogyott, s hogy nem
csökkenő érdeklődés nyilvánul meg most is Béky nagyszerű pedagógiai
érzékkel, világosan megírt vezérfonala iránt, örvendetes bizonysága
a n n a k , hogy az elvetett m a g n e m hullott sziklára, és ai fának a i e n tőséae az Alföldön — erdős vidékeink visszatérése után is — egyre
növekszik.
>
A munka maga h á r o m főrészre tagozódik. A bevezetés a fásítás
közgazdasági értékével, az erdei fák tenyészetének a feltételeivel és az
alföldfásításhoz alkalmazható fákkal és cserjékkel ismertet meg ben
nünket. A második fejezet a fásításhoz szükséges tenyészanyag előállí
tását, a harmadik pedig az erdőtelepítés és gazdasági fásítás munkálat
tárgyalja a gyakorlati szempontok megkívánta részletességgel és min
den fontos körülmény kellő hangsúlyozásával.
A kis könyv közérdeket szolgál, és ezért a debreceni m. kir erdő
igazgatóság d.íjtalanul küld belőle minden igénylőnek egy-egy példányt.
M.
l o

HAZAI FOLYÓIRATOK.
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. (77. kötet. 1943.)
I sz. — Hajdú E.: Villamosenergia-gazdálkodás és iparfejlesztés.
2. sz. — Ballo A. dr.: A korszerű trolleybusz.
A Műszaki Világ. ( V I I . évf. 1943.)
1. sz. — Bornemisza G.: A magyar gyáripar tőkeellátása. —
v. Becske K.: A magyar belvízforgalom és a budapesti kikötők fejlesz-

tése. — Fridrich L.: A főváros megszünteti nyomortelepeit. — v. Görgey
V.: A futószalagon való tömeggyártás a német
hadirepülőgépiparban.
2. sz. — Árvay J. dr.: A világháború negyedik esztendejében. —
v. Görgey V.: „Kétéltű" párcéljárművek. —• Nagy E.: A repülőgépanya
hajó legújabb típusai.
3. sz.
: A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet és az átmenet
gazdálkodás. (Biró Zoltán stb. hozzászólásai.) 1. Fehrentheil G.: A mező
gazdasági termelés fokozásánál nem lehet nélkülözni a kultúr-, vegyészés építőmérnöki munkát. — Nagy E.: A hadviselő államok repülőgép
anyahajói.
A Vadászkutya. ( I V . évf. 1943.)
1. sz. — g. Lelovich Gy.: A pumi mint sólymászeb. — Molnár Gy.:
A „drótszőrű" magyarvizsla. — v. Ujházy B.: Foglalkozás a kopófalkákkal januárban és februárban. —• Vágó A.: Hogyan vadásznak a falusi
kutyák? — Félix E.: Vizslák a hadiszolgálatban.
Az időjárás. ( X L V I . évf. 1942)
9—10. sz. — Berkes Z. dr.: A Hold fény változásai és a csapadék
járása. — Ballenegger K.: A Meteorológiai Intézet hőmérőfelállításának
összehasonlítása. — Möller I.: A légkörben lebegő szilárd anyagok kórtani szerepe. —• Bacsó N. dr.: Magyarország időjárása 1942 július és
augusztus, havában.
Bányászati és Kohászati Lapok. ( L X X V I . évf. 1943.)
1. sz. — Madas J.: Aknamélyítés előcemencálással karsztos mész
kőben.
2. sz. — Gráf L. dr.: A Rotary-rendszerű mélyfúrás öblítőiszapjá
ról. (1. közi.) — Faller J.: Néhány szó a lármafáról.
3. sz. — Gráf L. dr.: A Rotary-rendszerű mélyfúrás öblítőiszapjá
ról. (2., bef. közi.)
Bástyánk. (111. évf. 1943.)
1. sz. — Tárczy-Homoch
A. dr.: Dékáni székfoglaló. (2. bef. közi.)
— Váfifi I.: Kötelességteljesítés a halálig. — Lesenyi F.: A z erdőmérnöki
hivatásról. — Vargha D.: Egyetem vagy szakiskola. — Aringer J.: A ki
sebbségi élet. tanulságai. — Szanyi J.; Az. öreg fuvaros. — Habel Gy.:
Az egyetemi ifjúság leventekiképzése. — Sali E.: Kaptunk valamit.
Botanikai Közlemények. ( X X X I X . kötet. 1942.)
6. sz. — Moesz G.: Budapest és környékének gombái. — Jabloveczky P.: Adatok a keményítőszemecskék finomabb szerkesztéséhez. —
Eber Z.: Kísérletek az akác (Robinia pseudacacia R. viscosa), bab
(Phaseolus vulgáris) és a Gleditschia triacanthos nyktinastikus levél
mozgásával. — J. S.: A nádorcsalád növénygyűjteménye a Magyar N e m 
zeti Múzeum tulajdonában.
Fás Tudósító. ( I I . évf. 1943.)
1. sz. — Kovács
L.:
A
parkettaipar helyzete 1942-ben. —
Ronszky H.: A fiumei kikötő forgalmi jelentősége. — Benedik L.: Hogy
készül a parketta?
2. sz. — — : A z adott szó szentsége a kereskedelemben. — — :
Kúriai döntések a tisztességtelenverseny-ügyekben. — Benedifc L.: Hogy
készül a parketta? (2. közi.)
3. sz. •— Rónai Gxj.: A faszakrna időszerű kérdései — Benedik L.:
Hogy készül a parketta? (1. közi.)

4. sz. — Vuk Gy.: A dongafa régente és ma.
: A besztercei
erdőigazgatóság munkája, — Benedik L.: Hogy készül a parketta?
(2. közi).
5. sz. — Nyidassy J.: Parkettaromlások az anyaggazdálkodás ható
sugarában. — Ungzr J.: Az építőanyagkereskedelem 1943-ban. Szükség
van-e az érdekképviseletre? — Benedik L.: Hogy készül a parketta?
(3. bef. közi.)
Gazdatisztek Lap.ia. ( X L V I I . évf. 1943.)
2. sz. — Szentiványi
B.: Gazdatisztek a tudomány
— Czecze L.: Látogatás a legöregebb gazdatisztnél.
Halászat. ( X L I V . évf. 1943.)

szolgálatában.

1. sz. — Szlezák L. dr.: Egy korszerű halászati törvény jogi alapjai.
(1. közi.) — Uzoni L.: A z őszi halpiac.
Kertészeti Szemle. 1943. X V . évf.
1. sz. — Varga M.: Üjév küszöbén. —• Magyar Gy.: A Cyclamen
persicum többéves termesztése. — Máthé J.: K é t értékes téli gyökér
zöldségünk. — Kis J.: Keressünk raffia-pótlót. — Liszka J.: Kertészeti
egyetem.
2. sz. — Magyar J.: Asparagus. — Magyar Gy.: Cattleya-tövek
erősítése. — Rade K.: Egy élénkpiros Achyranthes. —• Mészöly Gy.:
Salátafajtáink. — Máthé J.: Trágyapótló anyagok a melegágyak készí
tésénél.
Kémikusok Lapja. ( I V . évf. 1943.)
1. sz. — Kőrösy F.: Az anyagok mágneses és kémiai tulajdonsá
gainak összefüggése. (2., bef. közi.) — Knapp O. dr.: A szénsalak szén
tartalmának megállapítása.
2. sz. — Ereky K.: A milliós városok élelmezése. — Déri M. dr.:
Elektromos szigetelőanyagok, szilárd dielektrikumok. — Pilitz D.:
A kryptongáz előállítása.
Köztelek. ( L I I I . évf. 1943.)
1. sz. — K—a: Gyapjútermelésünk fokozása. — Sz. G. dr.: Régi
célok —• új eredmények. — Ballenegger R. dr.: A gyümölcsfák táplálá
sának némely talajtani vonatkozása. — Schandl J. dr.: A helyes juhfejés. — Báldy B.: Baromfitenyésztésünk és a háború. — Weiser I. dr.:
Csillagfürt és az extrahált csillagfürtmagdara. — Hérics-Tóth J. dr.:
Mesterségesen előállított élelmiszerek. — Orraándy J. dr.: A tiszta j ö v e 
delem kiszámításának néhány fontos tényezője. •—• Kenézy £.: Leltári
készletek számbavétele és értékelése az adóztatásban.
2. sz. — Rátky F.: Hozzászólás a jégbiztosításhoz. — —r — ő :
Elmélkedés a mezőgazdasági főiskoláról. — Farkas D.: Gyakorlati
tapasztalatok a mézcirokról. -— Sedlmayr K. dr.: „Jobb ősziárpa vető
magot!' — e. Dorner B.: A gyeptelepítések helyes és helytelen módja.
— Rohringer S.: Jóslás a talaj vízállásokból.
3. sz. — M. E. dr.: A terménybeszolgáltatás új rendjének terve
zete. — Ujvúrossy I.: A z ekenélküli talajelőkészítés ősziek alá. — Husz
B. dr.: A kőüszög fajai hazánkban. — Tangl H. dr.: A baromfiak és ser
tések takarmányértékesítése.
4. sz. — M. E. dr.: Mezőgazdasági igazgatásunk reformja. — R -a:
Az új gyapjúárak. -t- Kalamenovich G.: A cikória termesztéséről: —
Fléischmann R. dr.: Kompolton végzett ricinuskísérlet eredményei. —
Petracsek B.: Mit várnak a tenyésztő gazdák az újonnan szervezett l ó -

tenyésztési egyesületektől? — Zajtay A. dr.: A sertések tartása csökken
tett abrakmennyiséggel. — Horváth P.: Jogvédelem alatt nem álló
növényfajták vetőmagforgalmazása.
5 . sz. — M. E. dr.: Kemény munka, komoly eredmények. —
b. Sigray I.: A z új mezőgazdasági munkabérek és a munkaerő biztosí
tása. — Latinovits J.: A z olajlen műtrágyázásának eredménye. —
Szemző M.: A somkóró és a kumarlni-kérdés. — Puskás K.: Szarvas
marhatenyésztésünk legértékesebb tenyészeteinek fenntartása. — Pörneczi J.: A z istállótrágya értékének alapja az általa elért terméstöbblet.
Magyar Fapiac. (1943. V. évf.)
1. sz. — Biró Z.: Erdőgazdaságunkról. — Lengvári Gy. dr.: Faellátásunk kérdései. Csepeti J. dr.: A z építőanyagkereskedelem helyzete. —
Halmos I.: Építőanyagkereskedelem 1942-ben.
2. sz. — Szabó ö . : Tüzelőanyagpiac 1943-ban.
3. sz. — Rónai Gy.: A tűzifa- és keményfakitermelés helyzete.
4. sz. •— Barlai E. dr.: Fűrészüzemünk könyvelésének és önköltség
számításának korszerűsítése. — —; A z Erdészeti Egyesület választ
mányi ülése.
Magyar Méh. (1943. 64. évf.)
2. sz. — Morzsányi K. dr.: Többtermelést! —• Godányi J.: Élesztő
gombák a telelőmézben.
Mezőgazdasági Közlöny. (1943. X V I . é v f . )
1. sz. — Hariss Z.-né dr.: A mezőgazdasági kamarák működésének
agrárpolitikai jelentősége. — AT. B.: A z európai árpatermelés helyzete.
Nimród Vadászlap. ( I V . évf. 1943.)
1. sz. — fc. Rhédey Z.: Amikor kevés a töltény. — Thuróczi T.:
Nemesítsük vagy állandósítsuk sárgánk jellegét?
2. sz. — Majoros J.: Adatok fácánveszteségünk oknyomozásához.—
Vipdnyi Z.: „Strohmanriok" és egyebek. — József A.: Herceg Festetics
György-emlékverseny. — Félix E.: A vadászkutya-idomító tanfolyamokról.
3. sz. — Nadler H.: Időszerű kérdések. — Szederjei A.: Szarvas
bőgés. (1. közi.) — Bolza A. gr.: Patronhiány. — G. Lelovich Gy.: Hazai
vágómadaraink a solymászat szempontjából.
4. sz. — Sólyom:
Nagy az ínség! — Szederjei A.: Szarvasbőgés.
(2., bef. közi.)
Technika. (24. évf. 1943.)
10. sz. — Stachó T. dr.: Rados Gusztáv 1862—1942. — Hankó G.:
Válogatott fejezetek a fényképmérés köréből. — Maréchal K.: A csapágy
anyagok időszerű kérdései. — Bronts L.: A M . A . V . vontatási szolgála
tának és vontatási telepeinek fejlődése. — Schwertner A. dr.: A síkbeli
feszültségállapot egy logaritmikus potenciál. — Ifi. Dümmerling
ö.:
A Ferencesrend középkori csúcsíves stílű építészetének emlékei M a g y a r 
országon. — Szolovich D.: A helyesbített fogazás képleteinek rövid l e v e 
zetése és számítása a gyakorlatban. — Baskai E. dr.: Hőfokjelző festékek.
Természettudományi Közlöny. (1943. 75. kötet)
1. sz. — Krbek F.: Newton. (Születésének háromszázados fordulója
alkalmából. — Vendl A.: A kőzetek pusztulása és megvédése. — K e nessey K : A százesztendős naptár csődje. — Gaál I. dr.: A pikkely
tarajos-ősgyík sárkány, a földtörténeti középkor legérdekesebb ősállatainak egyike. — Regős J.: öröklődő orrvérzés.

Vadászat (1943. X I . évf.
1. sz. — Festetics P. gr.: Üjesztendőre, t:
Gondolkoznak-e a
kutyák. — Vasvári M. dr.: Ismét a vándorsólyom fészkeléséről.
2. sz. — P. H. R.: Megint nagy a vadveszedelem a fagy miatt. —
Berelzk P. dr.: Adatok a balkáni gerle (Streptopelia decaocto dacaocto
Friv.) elterjedéséhez és életmódjához. — Orday R.: Megszökött a muflonkolonia a jávorkút! rezervációból. — v. Nagy 1.: A pisztrángos patakok
elnéptelenedésének okai.
Vadászújság. (1943. X L I I I . évf.)
1. sz. — A. Balogh A.: Egységben rejlik az erő. — Szent-Ivány
G.
dr.: A p r ó v a d — nagyvad. (3. közi.) — Vásárhelyi I.: A gerezna szakszerű
kezelése. — — : Kérelem a földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosz
tályához. — •—: Farkashívás.
2. sz. — Szent-Ivány
G. dr.: M i akadályozhatja az új vadászati
törvény megalkotását? — K. Benkő P.: Eltiltsák-e a vadlibázást?! —
Szentlőrici:
Hogyan és m i v e l háríthatjuk el a farkasveszedelmet. —
Nagy J. dr : A Sakál újabb előfordulásai Magyarországon. —• Gy. Takách
Gy.: Sürgősen be kellene szüntetni a farkashajtásokat!
3. sz. — Mászáros P.: A legjobb elmélet és legjobb szándék is balul
üthet ki a gyakorlatban. — Steinwalter K.: Vadtelepítés. — Szentlőrinci:
A farkas csapdázásáról. — — : A farkasmérgezéshez nincs megfelelő
méreg!
KÜLFÖLDI

LAPSZEMLE.

INTERSYLVA.

1942. 4. sz.

Fehér: Az erdei fák sztatikus vízszükséglete. (Untersuchungen
über den statischen Wasserbedarf der Waldbáume.) 445—454. old.
A szerző régebbi, a. növények meleg- és vízigényére vonatkozó
kutatásait annak a vizsgálatára is kiterjesztette, melyik a talajnak az
a víztartalma, amely a növénytenyészet szempontjából a legkedvezőbb.
A rövid összefoglalásban közölt és fényképekkel is megvilágított
eredmények szerint az erdei fák a talaj víztartó-képességének 70—
90%-os telítettségi foka esetén fejlődnek a legjobban.
Sylvén: Fatenyésztés Svédországban. (Waldbaumzüchtung in
Schweden.) 455—461. old.
A z erdei fafajták nemesítésére alapított és Ekebo-ban
működő
intézet munkaköréről s eddigi eredményeiről ad igen érdekes felvilágo
sítást.
Langner: A fafajták Európa erdeiben. (Die Frage der Baumrassen
im europaischen Walde.) 463—471. old.
A különböző klimatikus válfajok elterjedési területének az elha
tárolása nem mindenütt történt azonos alapokon. Ez a kérdés tehát
tisztázásra szorul, mert különben a magkereskedelem sem tudja hiva
tását kifogástalanul teljesíteni.
Marinovié : A z . erdőgazdaságpolitika feladatai Horvátországban.
(Aufgaben der Forstwirtschaftspolitik in Kroatien.) 473—490. old.
A megnagyobbodott Horvátország erdősültsége 40.2'%, az állomá
nyok 69%-a lomb-, és 11'%-a fenyőerdő; az állam egész területén 627
fürészüzem működik.
A volt jugoszláviai viszonyokkal való szembeállítás és a jövőre
vonatkozó tervek igen figyelemreméltók.

Luncz : Ujabb törvényes intézkedések a magánerdők teljesítmé
nyének a növelésére. (Neue gesetzliche Massnahmen zur Steigerung der
Leistungen des Privatwaldes.) 492—499. old.
23 ország erdészeti vonatkozású törvényeinek és rendeleteinek az
alapján ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyekkel az államhata
lom a magánerdők teljesítőképességének a növelésére törekszik. Ezek:
az erdőterület és a talaj védelme, a használatok korlátozása, a termő
helynek megfelelő fafajokkal és tenyészanyaggal történő erdősítés elő
írása, továbbá szakképzett személyzet tartásának a megkövetelése, az
erdőterület növelése, az erdőeldarabolás megnehezítése, a törpeerdők
tagosítása vagy nagyobb birtokosságokká történő összefogása, végül a
fatermékek forgalmának célszerű szabályozása.
Kalliola: Természetvédelem Finnországban, különös tekintettel az
erdőre. (Naturschutz in Finnland unter besonderer Berücksichtigung der
Walder.) 501—508. old.
A közlemény — rövidsége ellenére is — kitűnő
tájékoztatást
nyújt a testvérnemzet magas kultúrájáról és erdőszeretetéről.
A L L G E M E I N E F O R S T - U N D J A G D Z E I T U N G . 1943, 1. sz.
Goetz: A talajnövényzet változása Szilézia erdeifenyveseiben.
(Zum Bodenflorawechsel auf den absoluten Kiefernböden Schlesiens.)
1—8. old.
A megvizsgált homokos fenyérterületek minden kétséget kizáróan
azt mutatták, hogy a tarvágásról a természetes felújításra való áttérés
sel együtt a talajnövényzet fajaiban és összetételében is lényeges v á l 
tozás következett be. Igen érdekes a szerzőnek az a figyelmeztetése,
hogy ahol az erdeifenyő nem őshonos, nem szabad természetes
felújítá
sát erőszakolni, mert ilyen kísérlet feltétlenül savanyú-húmusz képző
désére és a talajállapot rosszabbodására vezet.
Hausrath: A fokozatos-felújítóvágás története. (Zur Geschichte
des Schirmschlage.) 8—15. old.
Nem kevesebb, mint 60 forrásmunka alapján állítja elénk, mint
hódított fokozatosan tért az erdészeti irodalomban és gyakorlatban a
természetes felújítás elve.
Künanz: A fenyőtelepítések története Felsőhessenben. (Zur Ge
schichte des Nadelholzanbaus in Oberhessen.) 15—21. old.
Példásan gondos és pontos gazdaságtörténeti tanulmány.
C E N T R A L B L A T T F Ü R D A S G E S A M T E FORSTWESEN.

1942. 11. sz.

Schimitschek: Német teljesítmény a délkeieteurópai térség erdé
szettudományi alapjainak a felderítésében. (Die deutsche Leistung auf
dem Gebiete der Erforschung der forstwissenschaftlichen Grundlagen
des Südostraumes.) 203—214. old.
1942 december hó 10-én megalakult Bécsben a földmívelési fő
iskolán a Birodalmi Kutatásügyi Tanács erdő- és fagazdasági csoport
jához tartozó „Délkeleti Erdő- és Fakutató Intézet" (Südostinstitut
für
Wald- und Holzforschung),
amelyre — mint a címéből is kitetszik, —
igen fontos feladatok várnak. A z alakuló ülésen a szerző, mint az inté
zet elnöke, igen beható forrástanulmányok alapján ismertette azokat az
eredményeket, amelyeket a német tudomány és erdészeti gyakorlat ki
válóságai a délkeleteurópai erdők megismerése és adataik közkinccsé
tétele terén eddig elértek.

Sl
Scheuble: Az erdei- és feketefenyő ú. n. szűzgyantája és a gyanta
tulajdonságok időszakos változása. CDas sogenannte Erstlings- oder
Jungfernharz und die jahreszeitlichen Schwankungen der Harzeigenschaften bei der Weiss- und Schwarzkiefer.) 215—221. old.)
A szerző a gyakorlatnak azt az állítását vizsgálta felül, hogy a
gyantacsapolás alkalmával az első belevágásra kifolyó gyanta műszaki
szempontból értékesebb, mint a későbbi termelés anyaga és a gyanta
tulajdonságai időszakonkint kisebb-nagyobb mértékben változnak. Mind
a két kérdésben negatív eredményre
jutott.
SCHWEIERISCHE

ZEITSCHRIFT

FÜR FORSTWESEN.

1943. 1. SZ.

Knuchel: 100 évvel ezelőtt. (Vor hundert Jahren.) 5—11. old.
A Schweizerischer
Forstverein, amely a svájci erdőtisztek ér
dekképviselete, ezévi május hó 27-én ünnepli
alapításának 100. é v 
fordulóját.
A szerző az egyesület keletkezésének a hátterét és munkájának
első ideiét világítja meg néhány érdekes adattal.
Bavier: A svájci erdészeti törvényhozás felülvizsgálatának az irány
elvei. (Richtlinien für eine Revision der schweizerischen
Forstgesetzgebung.) 11—27. old.
A részletes előadói javaslat a következő 10 fejezetre tagozódik. 1.
Altalános elvek. 2. A gazdaság vezetése. 3. A z erdészeti szolgálat szer
vezete. 4. Közületi erdők. 5. Magánerdők. 6. A z erdőterület fenntartása
és szaporítása. 7. Szövetségi járulékok. 8. Kényszerkisajátítás. 9. Bün
tető rendelkezések. 10. Átmeneti és zárórendelkezések.
DER DEUTSCHE F O R S T W I R T . 1943. 1/2—8/9 sz.
Márkus: Az egységes termőhelyi osztályok kérdése. (Zur Frage der
einheitlichen Ertragsklassen.) 1-—3. old.
A szerző az eddigi javaslatok egybevetésével arra a megállapításra
jut, hogy a termőhelyi jóság megítélésére az állományok magassága a
legalkalmasabb (különösen, ha meghatározása Ostwald előírása szerint
történik!), mert ezt a tényezőt befolyásolják a legkevésbbé az erdő
ápolási műveletek.
A Wiedemann javasolta átlagos összesfa-növedék értéke a helyi
viszonyok függvénye, és ezért a fenti célra nem megfelelő.
Lohrmann: Az erdőszélek kialakítása. (Zur Gestaltung der
Waldrander.) 10—12. old.
Élettani, erdőművelési és vadgazdasági szempontból egyaránt az
erdőszélek sűrű bokrosítása kívánatos.
Stach: A lúcfenyőtörzseken tapasztalható hántások megítélése.
(Zur Beurteilung des Schalschadens an Fichtenstámmen.) 17—22. old.
A z első komoly alapokra fektetett tanulmány, amely a szarvas
okozta hántás folytán bekövetkezett kárt a törzsek magassági, ill. vas
tagsági növekedése és alakbeli elváltozása, valamint értékcsökkenése
szempontjából számszerűen is megvilágítja.
A részletekre, sajnos, nem terjeszkedhetünk ki.
Francke: Az erdőrendezés, mint feladat. (Forsteinrichtung als
Aufgabe.) 29—31. old.
Baader-nek „Forsteinrichtung
als nachhaltige
Betriebsführung
und Betriebsplanung" c, nemrég megjelent könyvét ismerteti, amelyre
részletesebb beszámoló formájában még visszatérünk.

INTERNATIONALER

H O L Z M A R K T . 1943. 1-2—4-5. sz.

A folyóirat első száma „az európai országok faszükségletének el
látására közösen el.iáró bizottság" (Kommission zur gemeinsamen
Behandlung der Holzbedarfsdeckung
in den Landern Europas) kebelében
alakult „Műszak a fagazdaságban" (Technik in der Holzwirtschaft)
c.
munkacsoportnak mult évi november hó 27—29-ig Danzigban tartott
első üléséről és ezzel kapcsolatban Danzig tartomány erdő- és fagazda
sági viszonyairól számol be.
A z alakuló ülésen Kollmann tanár, a munkacsoport vezetője is
mertette az új szervezet feladatait, amelyek a következők. 1. A fenyő
fűrészáru választékolásának az egységesítése, 2. műszaki tulajdonságai
nak egységes megítélése, 3. a fa legcélszerűbb tárolási és szállítási mód
jának kipuhatolása, 4. közös mértékegységek bevezetése, 5. a faipari
üzemek teljesítőképességének a vizsgálata, 6. a szerfa választékolásának
és; bemérésének az egységesítése.
A füzet további részében E. Mohr, a danzigi kereskedelmi és ipar
kamara elnöke, városának az európai fagazdaságban betöltött szerepét,
Nicolai
főerdőmester a tartomány
erdőgazdaságát ismerteti, míg
Thomsen Danzig íakereskedelrnéről és fafuvarozásáról. Behrendt a fa
ipari feldolgozásáról és Spiess a város bútoriparáról
számolnak be
egy-egy közleményben.
Dichwald : A fa kezelése a jövőben. (Vom zukünftigen Umgang
mit Holz.) 3. sz. 48—52. old.
A takarékosság követelménye, hogy a bárdolt és fűrészelt épület
es asztalosipari fát vékonyabb anyagból, lemezekből készült, enyvezett
és préselt szerkezetek helyettesítsék.
Frőhlich: Az akác Délkelet-Európában. (Die Akazie in Südosteuropa.) 4—5. sz. 20—21. old.
Vadas és Dracea nyomán, valamint az eddigi tapasztalatok
ismerteti az akác sokoldalú használhatóságát.
Moskovits: A takarmánycellulóz.
47—54. old.

(Die Futterzellulose.)

alapján
4—5. sz.

A z „Internationale
Landwirischaftliche
Rundschau"-ból
átvett
érdekes közlemény a takarmánycellulóz általános tulajdonságainak az
ismertetése után részletes adatokat közöl ennek az újabban mind inkább
előtérbe kerülő anyagnak az emészthetőségéről, valamint táperejéről és
kitűnő útmutatással szolgál a gyakorlatban való felhasználásra vonat
kozólag is.
REVISTA PÁDURILOR

1942. 1—4. sz.

Pascovschi: A fagy hatása a fás növényekre. (Din efectele gerurilor asupra plantelor lemnoase.) 1—16. old.
A z 1928—29., 1931—32. és 1939—40. évi szigorú telek a következő
fafajokban okoztak nagyobb fagykárokat Romániában: Fraxinus ornus
L., Sophora japonica L., Syringa vulgáris L., Carya pecan Engl., Pinus
excelsa Wall., Chamaecyparis
Lawsoniana Murr., Cryptomeria
japonica
D. Don, Abies Nordmanniana
Spach., Picea orientális Carr., Crataegus
monogyna Jacq., Fagus, Carpinus és Acer. A szerző a károsítás mértékét
is megadja.

Cretzoiu: Románia fás növényeinek általános földrajzi megosz
lása. (Distribul ia geograficá generalá a plantelor lemnoase din Románia.)
17—18. old.
A lapunk 1940. évi I. és 1941. évi V I . számaiban már ismertetett
cikksorozatnak ez a negyedik folytatása. Itt a tiszafa romániai lelő
helyeit tárgyalja s előfordulását Földünk egyéb tájain is megjelöli.
Rádulescu: Az állami erdők javítása. (Ameliorarea pádurilor
statului.) 19—25. old.
A z 1933 óta végzett munkálatokat sorolja fel, tehát: a rontott erdők
javítását, a talaj- és állományápolási eljárásokat, a talajjavító fafajok
alkalmazását, az elegyetlen faállományok megfelelő talakítását, végül a
felújítások sikerének az alkalmazott facsemeték és famagvak ellenőrzése
útján történő biztosítását. A munkálatokra az állam évi 4—5 millió leu
körüli költséget folyósított.
Vlad: Hozzászólás a szálerdő-tízemmódhoz..
(ContribuJ iuni la
sistematica tratamentelor din régimül codrului.) 26—33. old.
Különösen a szálalás különböző változatait ismerteti rendszerbe
foglalva.
Fedorovici: A hó gyors eltakarítása az erdei vasutakról. (CuráJirea rapidá a zápezii de pe liniile ferate silvice.) 34—36. oldi.
A szerző olyan hóekét szerkesztett, amelynek a segítségével az
erdei vasutakon felgyülemlett havat könnyen és kis költséggel lehet
eltakarítani. A szerkezet, amely 5000 leube kerül, emlékeztet a rendes
nyomtávolságú vasutakon használt hóekékre; a tanulmány az új hóeke
leírását és különböző nézetből felvett fényképét közli.
Lupe: A szélvédő-paszták s azok katonai jelentősége. (Perdelele
agro-silvice si importanja lor din punct de vederé militar.) 37—44. old.
A mezőgazdasági növényeket a szél és fagy károsításai ellen v é d ő
gazdasági fásítások és erdősávok egyben katonai szempontból is jelen
tősek lehetnek. Alkalmasak az erdősítési munkálatok álcázására, továbbá
a felvonuló vagy táborozó hadosztályok, eltakarására; az ellenséges
lövedék ellen is nyújthatnak bizonyos védelmet, faanyagot szolgáltatnak
mindjárt a helyszínen különböző katonai célokra, a katonáknak védel
met nyújtanak az időjárás viszontagságai ellen stb.
' Haralamb: Néhány szó a Dnyeszteren túli vidékről. (Insemnári
din Transnistria.) 45—48. old.
A Dnyeszter és Búg között elterülő országrész fás növényeiről
és vadállományáról nyújt általános áttekintést. Összefüggő erdő azon a
vidéken alig található, de sok a szélvédő paszta.
Cotta: A vadászati törvény egynéhány hiányossága. (Cáteva
lipsuri ale légii pentru protecjia vánatului si reglamentarea vánátoarei.)
49—54. old.
A szerző a román vadászati törvénynek olyan értelmű módosítását
javasolja, hogy: 1. az erdészeti iskolák hallgatóit, illetve növendékeit a
vadászati adó alól mentesítsék, 2. az ilyen iskolák kapjanak vadász
területeket és 3. az erdőtiszti és altiszti kar tagjai minden külön igazol
vány nélkül vadászhassanak.
Sburlan: Az 1941. esztendő erdészeti szempontból. (Anul forestier
1941.) 55—59. old.
Románia erdészetének egész évi tevékenységét ismerteti. Különösen
a háború okozta nehézségeket hangsúlyozza a gazdálkodás minden vonat
kozásában.

Georgescu C , Morariu és Crejoiu: Kiegészítő tanulmány a ro
mániai tölgyfajok ismeretéhez. (Conlributiuni la studiul speciilor de
Quercus in Románia.) 97—104. old.
A Quercus Virgiliana Ten. és válfajai, különösen a varietas congestoldes C. Georg és I. Mor. növénytani pontos ismertetése a levelek
alakjainak rajzával s az európai előfordulási helyek térképével.
Pascovschi: Fás növények sarjak útján történő szaporítása
mostoha tenyészett viszonyok között. (Inmuijirea prin drajonare la
unele spécii lemnoase in conditiuni grele de vegetajie.) 105—108. old.
Egyes fák tenyészetük szélső határán magról nehezen nevelhetők,
de dugványról vagy sarjról könnyen. A szerző szerint Romániában ez
a mostoha termőhelyi viszonyok közt levő következő fákra és cserjékre
nézve áll: Evonymus europaeus L., Tilia tomentosa Mnch, Sorbus termi
nális L-, Prunus padus L., Ligustrum vulgare L., Staphylea pinnata L.,
Viburnum. opulus L., stb.
Haralamb: Néhány szó a csertölgy elterjedéséről a Maros völ
gyében. (Contribujiuni la cunoasterea ráspándirii cerului in basinul
Murcsului.) 109—114. old.
A szerző a Fekete—Blattny-iéle
munkában foglaltakat a csertölgy
előfordulási helyeire vonatkozólag újabb adatokkal egészíti ki.
Georgescu: A fácántenyésztésre
szánt erdők
üzemrendezése.
(Amenajarea pádurilor destinate culturei fazanului.) 122—125. old.
A fácántenyésztés érdekében feltétlenül szükséges, hogy: 1. az
erdőt rövid vágásfordulójú sarj- vagy középerdő üzemmódban kezeljék,
2. erdősült és mezőgazdasági növényeket termelő terület sűrűn válta
kozzék.
H R V A T S K I S U M A R S K I LIST. 1942. 10—12. sz.
Abramovic: A Nemzetközi Erdészeti Központ VI. bizottsági ülése.
(VI. zasjedanje Odbora medjunarodne sredisnjice za sumarstvo.) 275—
288. old.
A mult év őszén Bécsben tartott ülés tárgysorozatát, az elhangzott
•előadások tartamát és a kétnapos tanulmányút tapasztalatait ismerteti.
Flögl: Az állati vontatású erdei vasutak dinamikája. (Dinamika
koturaca.) 289—312. old.
Az igen részletes, szilárd mennyiségtani alapokon nyugvó, ábrák
kal és táblázatokkal is megvilágított tanulmány a következő fejezetekre
oszlik: 1 Bevezetés, 2. A vonóállatok ereje és teljesítménye, 3. A z alkal
mazott egyenletek és megjelölésük magyarázata, 4. A dinamikai alapok
értékelése, 5. A végzett munka, 6. Áz üzem lejtős és 7. sík pályán,
8. Befejezés.
Fukarek: A Pinus Peuce Griseb. állítólagos előfordulása. BoszniaHercegovinában. (O navodnom rasirenju molike (Pinus Peuce Grisebach) u Bosni i Hercegovini.) 313—315. old.
Kimutatja, hogy az irodalomba tévedésből kerültek a vonatkozó
adatok.
LES. 1942. 25—31. sz.
Hrádek: A Dendrólimus pini okozta károsításról. (Záznam a kalasnité bourovcové.) 357—358. old.
Az Elba melletti Brandys nevű kerületben lévő drisei káptalani

Síi
^erdőkben az 1939—1941. években okozott károsítás alkalmával szerzett
tapasztalatait írja le.
Zabka: A rezgőnyár tenyésztése és
pésténí a upotfebení.) 374—376. old.
A szerző azt a nézetet vallja, hogy a
áaira és használhatóságára való tekintettel
lebecsülni, hanem iparkodni kell alkalmas
megfelelő termőhelyen tenyészteni.

felhasználása.

(Osika,

jeji

rezgőnyárt — j ó tulajdonsár
— nem szabad mellőzni és
felújítási móddal és a neki

KÜLÖNFÉLÉK
HALÁLOZÁSOK.
Szmrecsáni
Szmrecsányi
Lajos dr. egri érsek, v. b. t. t. stb.,
életének 94. évében január hó 28-án Egerben elhunyt.
A pátriárkák korát megért főpap személyét az egész országban
a legmélyebb tisztelet övezte, főpásztori működése és közéleti szereplése
fényes példaként áll történelmünkben.
A z ő nevéhez fűződik az egri érseki uradalom nagyszerű fellen
dülése is. A 'mezőgazdasági birtokokat belterjes mintaüzemekké fejlesz
tette, az erdő jövedelmezőségét pedig — elsősorban a szakképzett sze
mélyzet régebbi számának a megháromszorozásával, valamint a mellék
haszonvételek korszerűsítésével — jelentékenyen emelte.
A tiszta krisztusi szeretet vezették minden tettében és elhatáro
zásában; a reábízott tálentomokkal, a lelkiekkel és anyagiakkal e g y 
aránt, mindig csak hazája, egyháza és embertársai javára sáfárkodott.
Egyesületünknek nagyrabecsült alapítótagja, bőkezű anyagi támo
gatója volt.
Fenkölt emlékét az igazán nagyokat megillető kegyelettel őrizzük.
Nagy László m. kir. gazdasági főtanácsos, ny. erdőtanácsos, f. hó
11-én, 86 éves korában Nagymaroson elhunyt.
A Megboldogultban Nagy-Magyarország népes erdészcsaládjának
egyik legjellegzetesebb, közbecsülésben álló tagja, szakunknak kitűnő
gyakorlati érzékkel megáldott, gazdag eredményekre visszatekintő mun
kása távozott el körünkből.
Üjvidéken született s 1879-ben, főiskolai tanulmányainak befeje
zése után az államnál kezdte meg pályáját. Mint m. kir. erdőgyakor
nok először a kolozsvári m. kir. jószágigazgatóság mellé rendelt
fel
mérési felügyelőségen, majd a lugosi kir. erdőigazgatóságon szolgált, de
már 1884-ben magánalkalmazásba lépett. Erdőgondnoki minőségben az
erdélyi római kat. státus vallás-, tanulmányi- és ösztöndíj alapítványi
uradalmához került, amelynek hatalmas erdővagyona a nemes becsvágy
tól fűtött fiatal szakembernek igen megfelelő munkakört tudott bizto
sítani. Pályáján gyorsan haladt előre. M á r 1890-ben főerdész, 1898-ban
erdőmesterré lép elő, és 1901-ben, felettesei bizalmából az uradalom
összes erdőgazdaságainak a vezetését veszi át központi erdőmesteri
ranggal és Kolozsvár székhellyel.
Kiváló szakbeli érdemei elismeréséül Ő Felsége 1905-ben az erdő
tanácsosi címmel tünteti, ki.

