
Growing of Poplir-l'lants. Great care is reuuired. The seed-bearing cap-
sulac must be gathered just before bursting. To separatc tbc seeds from the 
down a mitably adaplel g'as••-eliurn in used be lli • author. The isced in the 
beds have to be oovered al most 1 mm tlűck: the sowing and' thé young 
plants must be vvatered at Ieast for 3 months. i , 

Irodalom 
KÜLFÖLDI LAPSZEMLE 

HEVISTA PADURÍLOR. 1943. 3 - 4 . sz. 

Constantinescu: Vízszintes és ferdetávolságok optikai mérése. — Kor
szerű, analitikai lencserendszerrel szerkesztett távcsövekkel felszerelt műszerek 
pontosabb eredményt adnak. 

Ceorgescu: A romén erdőgazdaság időszerű kérdései. — Két jelentős tör
vényes intézkedés: az erdők álfamo-átásu é* egy Ónálló, erdészeti minisztérium 
létesítése mélyreható változást hoztak magukkal. Az erdőgazdaságok tájegységek 
szerint nagyobb kezelési körzetekbe történt csoportosítása, az erd. iparnak a 
termeléshez mért újjászervezése, a ' tűzi fa fogyasztás csökkentése, a fokozott 
feltárás, az új üzetotervi utasítás, az árak szabályozása sih. jelentékenyen 
fokozzák az erdő teljesítőképességét. 

Torna: A gyérítések hatása. — A íatömegel nem növelik, de a minőségiét 
javíthatják. 

lupe: A famagvak. — A hátralékos felújításokhoz nagy mennyiségekre 
vau szükség; az azonos vagy hasonló termőhely a helyes felhasználás alap
feltétele. 

Moldovait: A vágásterületek kitakarítása. Néhány jótanáes a hulládéi 
célszerű felhasználására. 

Gkelmeziu: Iz erdőhuszná/al és faipar hulladékának és m •lléktermékei-
iwk a felhasználása. — Az elégetéssel történő hasznosítás területe (tüzelés, 
faszén, íagáz) jelentős, de egyre növekszik a mechanikai termékek (faliszt, 
rostlemezek stb.) sok fajtája, valamint a vegyi feldolgozás köre (cellulóz) is. 
V szerző a korszerű fa fogyasztó berendezések néhányat fényképen és rajzban 

is bemutatja. 

' Wilting: A medve Erdélyben a 19. és 20. században. Érdekes vadász-
történeti tanulmány. 

Vintila: Tego-filnunel enyvezett égerlemezek. — A beható fizikai és 
'mechanikai vizsgálatok megállapították, hogy a lemezek keménysége, nyomó

éi húzószilárdsága nagyobb, összeaszása pedig kisebb, mint a tömörfáé. 

' LESNICKA PRACE, 1948. 4—7. sz. 

Smolák: Lúcjenyő-kloiózi.s. — Az 1945—47. években több helyen meg
figyelték, hogy egyes Júctörzsek tűi néha egészen megsárgulnak. Mivel ennek 
a betegségnek sem a termőhely viszonyai, sem gomba- vagy rovarkárosítók, 
de még csak füs Igazak sem az okozói, a szerző egy ismeretlen virus-ra gya-
nakszák. 

NemeC: A másodrendű lápanyagok hatása :i csemeték növekvésére. — 
A tajangánriak a fejlődést serkentő hatása csak akkor érvényesül, ha savanyú 
műtrágyákkal (ammóniuniszulfát, kainit) kerül a talajba. Növekvésükben 
faiegakadt lúcesemeték újból jobban fejlődtek néni réz adagolása után. 
Igen j ó kevés bornak a talajba juttatása (1 kg-ra kb. 0.8 mg). 



Daudu: A r,Rnoo» és • Hustziker> típusú motoros láncfűrészek használ
hatósága. Az előbbi cehszlorák, az utóbbi svájci gyártmány. A szerző alapos 
és tárgyilagos vizsgálatai az előnyökkel szemben rámutatnak a hátrányokra is. 
Megállapításai szerint a «Rijico*> kevesebb benzint és olajat fogyaszt ugyan 
és kisebb a súlya meg az ára U, de lassúbb, kevésbbé üzembiztos és a gyár 
nem ad e'.cg pótalkatrészt hozzá. Ezért a . tlunziker > a gyakorlat igényeit 
jobban kielégíti. 

ür. Pfeffer—Zlaluska: Az 1947. évi szárazság hatása a fafajokra. — 
A prágai erd. főiskola tanulmányi erdejében végzett megfigyelések szerint kü
lönösen a Iúc szenvedett sokat, leginkább déli kitettségben és rossz talajon. 

Dr. Rychly: A messzetekintő tervezés alapjai. — Az erdőgazdasági politi
kának hosszú időre kell megszabnia a gazdálkodás irányát. Ehhez azonban 
a következő előfeltételek te'.jcsítée szükséges: 1. A tervezés elviéinek, módjainak 
és statisztikájának a szabványosítása. 2. A terv legmegfelelőbb formájának 
a megállapítása, tér, idő ós tárgy szerint. 3. A terv részleteinek rendszerije-
foglalása és 4. a tervező munka irányítóinak, segédszemélyzetének és a más 
ágazatokkal való kapcsolatoknak a megszervezése. 

Kos: I szélokozta káruk. — Gyakoriak és igen jelentő ek. Ezért sokat is 
írtak már arról, hogyan lehetne a pusztításnak gátat vetni. A szerző a kér-
dés.-el laapc o'atban különleges aerodinamikai tanulmányokat végzett. Ezek 
arra a megállapításra vezették, hogy a veszélyeztetett területeken évekig tanul
mányozni kell a szél járását és az erről készített pontos térkép alapján az 
erdők telepítésekor a szélinek legjobban ellenálló alakzatot kell létesíteni. 

Patocka: A jegenyefenyő gólya fészek-alakú koronája. — Egy eddig ke
véssé ismert Tortríx.-lepke, az Epiblema nigrioana hernyójának a rágása 
okozza. Éleiéről a szerző részletes leírást ad. 

ALLG. FORST- u. H0LZW1RTSCHAFTLICHE ZEITUNG. 1948. 7—16. tsz. 

Domes: Allománym tgas.ság-görbék és falermési táblák. — A falerinclési 
lábiák helyes haszna 'alának legfontosabb előfeltétele a termőhelyi osz
tály minél pontosabb megállapítása. Erre vonatkozólag pedig az állomány 
törzseinek a magassága ad igen j ó útmutatást. A szerző az alpesi tartama, 
nyokbdn általánosan használt Gutteaberg-léle lucfenyő-fatermési táblákhoz 
készített olyan rajzábrákat, amelyekről a leggyengébb és legerősebb törzs
osztálynak, valamint az átlagtörzsnek a magassága a niellmagássági átmérő 
alapján közvetlenül leolvasható. 

Teljesítmény-táblázat az erilei munkákhoz. — A Stájerországi Erdészeti 
Egyesület 5 ismeri kiváló gyakorlati szakember (Krackowizer, Karigl, Huber, 
rlaltz-Batzberg és Hilsc/icr) egymástól függetlenül végzett vizsgálatainak külön
böző kiadványokban megjelent eredményeit — a szükséges kiegyenlítésekkel 
— olyan táblázatba foglalta össze, amely egy 50 cm átmérőjű fenyőtörzsből 
termelhető szer fa 1 m 3 -ének felkészítéséhez szükséges átlagidő alapján adja 
meg a különböző vastagságú törzsekből termelhető széria m 3-enkinti munka-
szükségletót. Ezekhez az alapadatokhoz a terepviszonyok, a törzs ágassága, 
a fa faja és minősége, a kéregmiuó'ség és végül a termelés | formája szerint 
további munkatöbbletet kell számítani, hogy az adott viszonyok között a ter
meléshez valóban szükséges munkamennyiséget pontosan megállapíthassuk. 

Ezt a táblázatot és szzámítási módot melegen ajánljuk gyakorlati szak
embereink figyelmébe! 

Lustig: Eltüzeljük-e a jatermelés hulladékét, vagy sem? — A szerző 
határozott «nem»-m<A felel. Az elégetés sok értékes tájianyagot pusztít el , 
amely a lassú korhadás folyamán a talajt gazdagítaná, és ezenfelül a (űz 
mindenféleképpen veszélyes és ártalmas. A vágáslcrületen szanaszét fekvő 



gally és hulladék azonban mindaddig bántja a szemet, amíg az újulat ,el nem 
takarja. Ezt a folyamatot jelentősen lehet siettetni a hulladékcsomók célszerű 
[bevetésével. De ennek során gondoskodnunk kell arról, hogy a mag a talajba 
juthasson es a kikelő csemetéknek jel legendő npvőterük legyen. A szerző erre 
a célra egy különleges magvető-kapát és egy vétőbotot szerkesztett; mind a két 
szerszám igen jól bevált a gyakorlatban. '< 

Kéve: A madártoll jelentősége az erdőgazdaságban. — A tudomány és a 
gyakorlat hasznos öszefogá ának igen szép példája. 

Preindl: Az osztrák állami erdők. Rövid történeti visszapillai.tás után 
a jelen ég i helyzetről ad részletes tájékoztatást, amelyre azonban helyszűke 
miatt bővebben nem térhetünk ki. , 

Hajner: A PohUg-jé'e sodronykötél-szállítószerkezet. — A stájerországi 
Veitsch-ben felállított sodronykötélpálya építé ét, üzemi költségeit és gazda
sági jelentőségét ismerteti. Tárgyilagosan rámutat — egyéb hasonló berende
zésekkel való szembeállítás során — előnyeire, ül. hátrányaira is, és különösen 
kieaie.i a találmány sokoldalúságát, mert mint kötéldarú, felvonó és vontató 
is ha zilálható. Mint kötélpálya 1000 m hosszáságban épülhet és ingajárattal 
egy-egy felterhelésben 600—800 kg súlyú fát szállíthat. 

Dr. Pestal: A Wyssen-féle kötéldarú. — Az előbb ismertetett cikkben 
leírt szállítóberendezéshez hasonló svájci gyártmány, amelyről a szerzÍJ a bécsi 
Hocbschule iür Bodankultur erd. építéstani intézetének hivatalos közleménye
ként részletes műszaki leírást és értékelést ad. ( 

Dolezal: Az erdőgazdaság belterjességének növelése. — Az igen érdekes 
tanulmány nyomatékosan hangsúlyozza, hogy többet, jobbat és olcsóbban 
'termelni csak a szaktudás elmélyítésével és fokozott érvényesítésével lehet. 

Wodera: A fatömeg megállapítása légi felvételekből. — Az eddigi pró
bálkozásokat, a várható eredményeket és azok nagy gazdasági jelentőségét 
ismerteti 14 ábra kíséretében. 

Wachtel: Erdőkartoték. — Az üzemterv alapján minden erdőrészletről 
az összes adatokat tartalmazó kartotéklapok kezelési egy egekként egy-egy 
füzetbe csoportosítva, igen megkönnyítenék az üzemi tisztviselők külső munkáját. 

Különfélék 
A v ö r ö s f e n y ő t e r m é s z e t e s f e l ú j u l á s a Z a l á b a n 

Az erdőgazda szívét, amikor szép erdőrészietet lát, mindig öröm töltötte 
el. Most, a háború pusztításai után, még nagyobb az öröme, mivel szép állo
mányokban jóval ritkábban és — sajnos — kevés helyen jut alkalma gyö
nyörködni. 

Bár egészen' kiosiny és szűk keretben mutatkozik a kép, amely Dél-Zala 
Magyarszerdahely községének a határában egy kis folton megállásra készteti 
az erdőgazdát, megérdemli, hogy lerögzítsük, annál is inkább, mivel egy 
érdékes fafajé, még hozzá természetes felújulásáé, a vezérszerep benne. 

Nagykanizsától északra terült el a mult század közepéig az Inkey-félc 
palini uradalom, amely vétel útján Fülöp Jenő belga kir. herceg, majd később 
parcellázás útján közületek és egyesek birtokába került. Az egykor hatalmas 
erdőkből 22.5 kh jutott az 1861. évi úrbéri birtokrendezés során a szomszédos, 
többek között a korpává ri volt úrbéresek tulajdonába. A mai erdők bükk-tölgy 
faállományai között található erdei-, lúe- és vörösfenyő-csoportokat és elszórtan 
álló egyes fákat a közbirtokosságok miég a palini uradalomtól örökölték, meg
őrzésükről pedig az állami üzemtervek gondoskodtak. Sajnos, a háborús ese-


