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I R O D A L O M 

Förster Rezső: A tűzvész megelőzése vegyi anyagokkal a 
légoltalomban. (Kis Akadémia kiadása, Budapest, 1933.) 

„Az égéstgátló szerel; alkalmazása — írja bevezetőül . a 
szerző — léi/oltalmi szempontból a tűzvédelem terén éppen olyan 
jelentőségű, mint a padlások lomtalanítása v a g y általános lég
oltalmi szempontból a városok kiürítése, a riasztás vagy az elsöté
títés végrehajtása, inert ha a tetőszerkezeteinket égéstgátló anyag
gal kezeljük, a tüzek keletkezéséi, elharapódzása t, kártevő hatá
sát jelentékenyen csökkenthetjük és a nehezen gyul ladó tetőrészek
kel már a helyben lévő házi tűzoltóság is megbirkózik." 

A 70 oldalas füzet a teljesen tájékozott szakember biztonságá
val szedi külön fejezetekbe mindazt, amit a laikus nagyközönség
nek a kérdésről okvetlenül tudnia kell. Ezek: A fa anyaga és égé
st 'nek megnehezítése. A z égés folyamata. A fizikai, szövettani és 
vegyi tulajdonságok befolyása az égésre. A fa égését gátló anya
gok, alkalmazhatóságuk és védőképességük. A jelenleg érvényben 
lévő rendeletek. A magyar vizsgálati módszer, l ' j épületek fa-
részeinek védelme, a meglévő fedélszékek kezelése. A tartósság-
kérdése. Költségek. A z engedélyezed magyar égésigátló anyagok. 
Az épületek alapterületének és az égés ellen védendő felület 
aránya, A kezelés végrehajtása, A z eljárás és eredményesség
ellenőrzése. 

A kis munka a hazai és külföldi szakirodalom hiánytalan 
ismeretében készült, stiláris szempontból is jóva l fölötte áll a 
propaganda-irodalom hasonló irányú, közérdekű termékeinek és 
így mindenképen nagy szolgálatot tesz a légoltalom nemzeti ügyé
nek. Ezért a tervező mérnök, az építő vállalkozó és az építtető szá
niára egyaránt fontos a tanulmányozása. M. 

H A Z A I FOLYÓIRATOK* 

A Műszaki Világ. (IV. évf. 19-10.) 

8. sz. : A Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségéi
nek közgyűlése. : Az árvíz és a mérnökök. 

* Jelmagyarázat: (1. k . )=e l ső közlemény; (2. b. k.: 17.5/10 4) = má
sodik és befejező, összesen 17.5 oldal terjedelmű közlemény, 10 ábrával és 
4 táblázattal. 



9. sz. — Dr. ArVay J.: A vásár. — Pichler J.: A nagy árvíz tanul
ságai. - —: A Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének 
javaslatai a magánalkalmazott mérnökök sérelmeinek orvoslására. — —: 
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet közgyűlése. 

Az Időjárás. (XL1V. évf. 19411.) 

1—2. sz. — Dr. Réthly A.: Gróf Teleki Pál és a meteorológia. — 
Dr. Gr. Teleki P.: Többtermelés, kultúrfölény. — Dr. Bacsák Gy.: Az 
interglaciális korszakok értelmezése. — Dr. Réthly A.: Visszapillantás az. 
idei télre. — Dr. Hajósy F.: Adatok a Balaton környékének csapadék
viszonyaihoz. — lloda ti.: Két népies időjárási szabály elbírálása a 
meteorológiai feljegyzések alapján. — Dr. Bacsó N.: Magyarország idő
járása 1940. január és február havában. 

liányászati és Kohászati Lapok. (LXX11I. évf. 1940.) 

8. sz. — Dr. Schmidt E. R.: Az artézi kút felépítményéről és az 
artézi dísz-kutakról. —. Dr. Gaál / . : A téesői szénmedence. 

9. sz. — Bella E.: A nikkel félgyártmányok előállítása, különös 
tekintettel a nikkel betegségekre. — Hegyi F.: „Szerencse fel, szerencse le." 

Halászat. (XLS., évf. 1940.) 

4. sz. — Dr. Ünger E.: A jászói pisztrángos. — K .Gy.: Hírek a 
kiállításról. — Dr. V. E.: Az orvosi piócárol. — Dr. Mika F. és Dr. Varga 
L.: Hazai pisztrángtenyéisztésünk. (6. k.) — Szőjük E.: A búvárhalászat
hoz. — Kontúr Gy.: Eternit a haltenyésztés szolgálatában. —• Kontúr Gy.: 
A kálitrágyázás tógazdaságainkban. — Dr. Unger E.: Az elmúlt tél és a 
halászat. 

Kertészeti Szemle. (XII . évf. 1940.) 

5. sz. — Kunsch A.: Virágágyak árnyékában és Iák alatt. — Magyar 
Gy.: Mit nem láthatunk a magyar díszfaiskolákban. — Valló A.: A gyü
mölcstermesztés és a méhek. Dobos L:: Az almamoly rajzása 1939-ben. 

Köztelek. (L. évf. 1940.) 

15. sz. : Az országos mezőgazdasági kiállítás. (1. k.) — Westsik 
V.: Megfulladhat-e az őszi vetés a hó alatt? —- Ráth J : A munkabéreme
lés lehetőségei. 

16. sz.. : A Hangya Szövetkezet fejlődése. — Dr. Glaser A.: 
Néhány szó a lentermesztésről. — —: Az országos mezőgazdasági kiállí
tás és tenyészd 1 laIvásár. (2. k.) 

17. sz. — W. B.: Adókönnyítéseket az árvízkárosult gazdáknak! : 
Az országos mezőgazdasági kiállítás. (3. k.) — Dr. Reichenbach B.: 
A haszonállattartás viszonylagos jövedelmezősége. (1. k.) 

18. sz. — Rohringer S.: Árvíz után. — Rt.: Legkisebb munkabérei? 
n mezőgazdaságban. — —• Az országos mezőgazdasági kiállítás. (4. k.) 
— Glaser Gy.: Mire legyünk figyelemmel a pótnövények termesztésénél? 
— Balika S.: Gyakorlati tapasztalatok a juhászaiban, — Reichenbach 
B. dr.: A haszonállattartás viszonylagos jövedelmezősége. (2. k.) 

19. sz. —. —: Mezőgazdasági kérdések a Felsőházban. — b. Kulin L: 
Itendkívüli lehetőségek a kukorica termesztés terén. —• Dr. Reichenbach 
B.: A haszonállattartás viszonylagos jövedelmezősége. (3. k.) — —: Az 
országos mezőgazdasági kiállítás. (5. k.) 



Magyar Fapiac. (II. évf. 1940.) 

15. sz. — Szabó Ö.: Gondok a faszénellátás körül. : Elkészült a 
magyar íatermelés statisztikája. — Faludi Gy. A keretfűrészlapok kivá
lasztása és kezelése. 

16. sz. — stefa: A magyar-jugoszláv faforgalom időszerű kérdései. 
£- László I.: Faellátásunk problémái. 

17. sz. — Szakember: Levél a tüzifakalkulációról. — Breitner E-: 
Szakmai színvonal. 

18. sz. — —: Teleki földmívelésügyi miniszter a kárpátaljai faki
termelés fokozásáról. —: Érdekes adatok a faipar baleseti statiszti
kájából. 

Magyar Méh. (LXI. évf. 1940.) 

5. sz. — Dr. Samu I.: Mitől függ a méz nádcukor tartalma; — 
Széles A.: Teljesen kiépített műlép. — Marjay Gy.: Hogyan lehet ered
ményesen úgy méhészkedni, hogy minél kevesebb legyen a befektetett 
tőke? — Bázler B.: Viaszhiányunk fedezési módjai. 

Magyar Statisztikai Szemle. (XVIII . évf. 194(1.) 

3. sz. — Bodó J.: A magyar kézművesiparosság életkor szerinti meg
oszlása. — Dr. Heller A.: A munkaadó birtoknagyságának hatása az 
áratókeresetre és a munkásvándorlásra. — Dr. Földváry L.: A kárpát
aljai kincstári erdők fafajmegoszlása. — Sajóhelyi I.: Szántóföldi és rét
gazdálkodásunk főbb eredményei az 1938/39. gazdasági évben. — Dr. P. 
Horváth M. br.: A M. kir. Nemzeti és Szabadkikötő 1939. évi forgalma 
— Dr. Lázár J.: Felsőoktatásunk, különös tekintettel a visszacsatolt terü
letekre. 

Magyar Vadászújság. (XL. évf. 1940.) 

1.1. sz. — —•: Egy szerény javaslat. — Csikvándi E.: A vadászbérek 
leszállításáról. — Berényi V.: Az idei tél a Bükkben. — Dummel N.: 
„Miért pusztul a vadállomány." — —: Sítalpak a vadvédelem szolgála
tában. — Gy. Takách Gy.: Szükséges-e a mérgezés vagy nem? — 
Dr. Hoffmann F.: A kutyák szopornyicájáról és az eMenie való védeke
zésről. 

12. sz. — Dr. Szent-Ivány G.: Az új vadászati törvényalkotás problé
mái. —> Gy. Takách Gy.: A magasles rendeltetése és készítése. — Mészá
ros P.: Quid nunc? — Kontsits P.: A vadászati ellenőrzés és a vadőrzés 
hiánya miatt milliókat vesztett az ország. 

13. sz. — Mészáros P.: Milyen általános irányelvek jöhetnek figye
lembe az eljövendő új vadászati törvény megalkotásánál; — A. Balogh 
A.: Harminc évvel ezelőtt és most. —Ifj. Zoltán Gy.: Ösztön vagy érte
lem* — Szivák E.: A „Hegyközségekéről, a vadászati tudósító urakhoz. 

Mezőgazdasági Közlöny. (XIII . évf. 1940.) 

4. sz. — Kulin S.: A mezőgazdasági üzemszervezés időszerű kérdé
sei. — U. Nagy Á.: Szarvasmarhaállományunk hústermelése és takar
mánymérlegünk kérdése. — K. Finály I.: A magyar termőtalaj veszte
ségének mérlege a külforgalmi adatok tükrében. — Joó G,: A magyar 
mezőgazdasági munkásvédelem rendszere. — Kardos B.: A mezőgazdaság 
és az állami zárszámadások. 



12. sz. — Zsindely E.: Az 1939. évi vadász trófeák bemutatása. — 
Party L: Party I.: Vaddisznókról. 

13. sz. — Fekete I.: Névtelen hősök. — Party I.: Az 1940. évi tél 
után. — Dr. Penczik .).: Süketfajdok után Kárpátalján. — Kopár /..: 
[Thuzás mű-uhuval. — Félix E.: A tacskó. 

Technika. ( X X I . évf. 1940.) 

4. sz. — Dr. Álgyay-Hubert !'.: A magyar közlekedéspolitika új 
feladatai. — Dr. S. Pöschl I.: A sztroboszkóp és a lassított filmfelvétel 
a technika szolgálatában. — Steller S.: A pozsonyeperjesi Dunaághíd 
próbaterhelése. — Gosztonyi Gy.: A pécsi Szent Bertalan plébániatemplom 
feltárása. Lux G.: Adalékok a budavári Szt. Miklós-torony építészet
történetéhez, -r- Schölcz G.: A felszálló út tárgyilagos megállapítása. 

Természettudományi Közlöny: (72. köt. 1940.) 

4. sz. - Vitális: 1.: A bauxit és az alumínium. — Kieselbaeh Gy} 
A tengeri balak tartósítása. — Berkes Z.: Az 1940 március 24-i északi-
fény. — Wagner J'.: Fogságbán megszelídült delfinek. — Dr. Lukács K.: 
A „fogas" halnév használatának története. — Dr. Windisch H.: Kávéból 
gyártható alakítható anyag. 

Vadászat-Halászat. (VII1. éfv. 1940.) 

7. sz. — F. B.: A vadászati törvény módosítása komoly stádiumba 
jutott. — Szinte L.: Uhuzáson. 

8. sz. — Uhu: Két kérdés — két javaslat. — Dr. v. Lomniczi-Lumni-
ezer S.: A San Kemo-i galamblövő világbajnokság. 

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE.* 

Al.LtiEMKlNE FOBST- UND .1 A(iD-ZEITU.\(i, 1940. 3—4, sz. 

Zentgraf: Az erdeifenyő természetes felújítása lsenburg-
hesseni erdőhivatal kerületében. (Kiefernnaturverjüngung im 
hcssischeii Forstamt Isenburg.) 57—71. és 102—lz9. old.) 

Hessen ország-ős erdőmesterének felkérésére az illetékes 
erdészeti kísérleti állomás beható vizsgálat tárgyává tetté az isen-
burgi kerületben 1885 óta folyamatban lévő erdeifenyő felújításo
kat. Ennek során tisztázni kellett, hogy : 1. mi az oka a könnyű 
természetes t'elújúlásnak, 2. hogyan fejlődik a fiatalos az anya
állomány védelme alatt, 3. értékes fűrészanyagot tud-e nevelni. 
4. érték szempontjából van-e különbség a természetes és mestersé
ges felújítás között és végül 5. mi a felújítás leghelyesebb módja? 

* A néniét és angol folyóiratokat dr. Mihályi Zoltán, a francia, 
olasz, spanyol és román szaklapokat dr. Luncz Géza, m. kir. erdőtanácsos, 
a szlávnyelvű irodalmat pedig Székács Vince, ny. miniszteri tanácsos és 
Pászthy Ferenc, ny. m. kir. főerdőtanácsos ismertetik. 



3 K-i 

A 'két évig tartó komoly kutatómunka számszerű eredmé
nyeit a szerző 6 táblázatban foglalta össze, amelyek minden rész
letre , vonatkozóan kimerítő választ adnak. Maga a tanulmány 
iskolapéldája annak, miként kell hasonló kérdést kielégítő módon 
megoldani. 

Mautel: A tárgyilagosság elve az erdőrendezésben. (Der 
Grundsatz der Objektivitat in der Forsteinrichtung.) 71—78. old.) 

Az erdőrendezés, mint alkalmazott tudomány és az erdő
gazdálkodás irányítója csak akkor áll hivatása magaslatán, ha 
elveiben és kivitelében minél teljesebb mértékű tárgyilagosság-
érvényesül. 

Ez a tárgyilagosság az erdő szempontjából igen magas fokú 
l e h e t , bár az erdőrendező sok részletmunkája még mindig az 
egyéni elbírálás függvénye. Minél megbízhatóbb adatokon épül 
fel a gazdasági terv és minél helytállóbbak a megállapításokból 
levont következtetések, annál hívebb képet adnak a valóságról és 
annál célszerűbb a gazdálkodás irányítása. 

Az erdőbirtokos érdekeire való tekintettel azonban a terve
zés nem lehet mindig szigorúan tárgyi lagos; bizonytalan gazda
sági helyzet a hosszabb időre való tervezést is lehetetlenné teszi. 

Zeyher: A rostanyagfa és készítményei a német külkereske
delemben 1927-től 1938-ig. (Das Faserholz und seine Erzeugnisse 
im deutschen Aussenhandel im Zeitraum 1927 bis 1938.) 94— 
102. old.) 

A nagyon érdekes közleményből megtudjuk, hogy a német 
cellulóz-, papír- és rosta nyag-fabehozatal évi 4—6 mill ió m 3 körül 
mozog, a kivitel ezzel szemben csak mintegy 2 mill ió m s , de ennek 
az értéke a behozott nyersanyagét — még az utóbbi évek gazda
sági bizonytalanságában is — kétszeresen felülmulta. 

Érthető tehát, hogy a német kormány nemcsak a belföldi 
ipar foglalkoztatása, hanem a nemesvaluta-készlet növelése céljá
ból is a további nyersanyag-behozatal fenntartására törekszik. 

SCHWEIZERI8CHE ZE1TSCHTUFT Fűlt FOESTWEREN, 1940. 3—4 s z . 

Haefeli és Bucher : A lavinák elleni küzdelem korszerű 
kutatómunkája. (Moderné Forschung im Kampfe gegen Lawinen.) 
49-64. old. és 81—88. old. 

A számunkra idegen anyag tárgyalásánál a szerzők egy
forma részletességgel ismertetik a laboratóriumi vizsgálatokat és 



a helyszíni felvételek módszereit, amelynek együttes eredménye
ként a lavinaveszély leküzdésére és megelőzésére hathatós eszkö
zök állnak az emberiség rendelkezésére. A fejtegetéseket hat ábra 
és tíz fénykép világosítja meg. 

Iirugisser: Elegyetlen lúccsok. (Die reinen Fichtenbestüde 
im fünften aargauischen Forstkreise.) 64—70. old. 

A szerző a 30 éves szolgálati ideje alatt gyűjtöt t érdekes 
megfigyeléséről számol be, amelyek igazolják, h o g y alkalmas 
termőhelyen az elegyetlen lúcosok is csúcsteljesítményt adhatnak. 

U : \ T U A L H I . A T T FÜR DAS GESAMTE FOHSTWESEX. 1940. 4. sz. 

Tschermak: Salzburg és Iberdonau birodalmi kerületek erdő
ségeinek természetes tenyészeti övek szerinti felosztása. (Gliederung 
des Waldes der Reichsgaue Salzburg und Oberdonau in natür-
liche Wuchsbezirke.) 73—87. old. 

A lapunk f. évi III . füzetében (215. old.) ismertetett tanul
mánnyal azonos alapokon felépített munka, mini az egész biro
dalomra kiterjedő folytatólagos Leírásnak egy része. 

Ilauska: Kosenauer és munkája. (Josepb Koseiiauer und 
sein Werk.) 87—99. old.) 

Az 1736-ban született osztrák erdész hazája legkiválóbb mű
szaki tehetségei közé tartozott. Előbb mint a Sdhwarzenberg her
c e g i uradalom erdeit isztje. később pedig, mint bites földmérő, a ma
radandó alkotások egész sorát létesítette. Lecsapoló, lelkesítő sa 
útépítő munkájánál is nevezetesebb vizimérnöki működése. A 
Schwarzenberg-cm,torna és a bécsi úsztató klasszikus példái a 
körültekintő tervezésnek és célszerű kivitelnek. 

H K i ; D E U T S C H E K O l í K T W I R T . 1940 . 27 28 :!.->/:(« . 

Orth: A felsőbbfokú erdészeti szakoktatás. (Die Ausbihlmn; 
l'ür den höheren For,stdienst.) 221—225. old. 

A lapunk f. évi I I I . füzetében (226. old.) tárgyalt reformot 
ismerteti. 

Speer: Korszerű faszállítás. (Der Holztransport im Zeit-
alter des modernen Verkehrs.) 237—240. és 253—257. old. 

Pontos számhasonlító (statisztikai) adatok alapján mutatja 
be Németország fa forgalmának műszaki lebonyolítását. 1937-ben 
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yizi-úton 5.5 mill ió, vasúton 41.5 mill ió fát szállítottak, a géperejű 
jiirniűvekkel továbbított famennyiségről azonban, a pontosság 
hazájában sincs megbízható adat. Az útépítések nagyarányú fe j 
lődése (az 1. és II. rendű közutak összes hosszúsága je lenleg már 
212.000 km.) a tehergépkocsik számának óriási megnövekedését 
vonta maga. után (1914-ben 9.000, ma pedig mái- 500.000 áll szolgá
latban). Éhből pedig arra lehet következtetni, hogy a faforgalom 
egy része — különösen a kisebb távolságokra való szállítás — az 
[utófuvarozásra esik. 

Völker: Az ormányosbogár leküzdése. (Zur Frage der 
Rüsselkaferbekampfung mit Hylarsol.) 241. old. * 

Hylarsól nevű folyékony védőanyaggal való permetezési kí
sérletek kedvező eredményeiről számol be. 

J O U H X A L O F F O R E S T R Y . 1940. 4. sz. 

Chisman and Sehuniacher: Az állomány sűrűségének meg
állapítása. (On the Tree-Area Ratio and Certain of Its Applica
tions.) 311—318. old. 

A sűrűségnek a körlap-összeggel, vagy a törzsek számával 
való kifejezése helyett egy, a mellmagassági átmérőre alapított 
négyzetes egyenlet alkalmazását ajánlja és módszere gyakorlat i 
használhatóságát két példával is bebizonyít ja. 

Wilde és Kopitke: A csemetekerti talajok báziskicserélő ké
pessége és a kálitrágyák alkalmazása. (Base Exchange Properties 
of Nursery Soils and the Application of Potash Fertilizers.) 
330-333. old. 

A szerző a részletesen leírt kísérletek során arra a megálla
pításra jutott, h o g y a trágyázásnak csak akkor van meg a kívánt 
hatása, ha a talaj báziskieserélő képessége niagasfokú és a trá
gyát, a kimosás ellen meg tudja védeni. Vizsgálata inak eredménye
képen egy táblázatot közöl , amelyben a báziskicserélő képesség
különböző fokára megadja a szükséges kál i t rágya mennyiségét. 

Huberman: A csemetenevelésről. (Studies in Raising Sou
thern Pine Nursery Seedlings.) 341—346. old. 

Az erdősítésnél gyakran sok csemete megy tönkre, aminek 
okául a gyakorlat, rendszerint a hibás csemetenevelést jelöli meg. 

A szerző beható vizsgálatai igazolják, h o g y a csemeték -sza
badtéri boldogulásának az alapjait a mag kezelésénél és a Led-
vezö csírázást körülmények biztosításánál kell megvetni . 



JOURNAL KOUKST1KI! SUISSK. L940, 1 3. sz. 

Badoux: Finnország erdőgazdasági viszonyai. (Les condi-
tions forcstiéres de la Finlande.) 1—7. old. 

A 6Q.OO0 tavat számláló ország erdősültsége a legnagyobb az] 
egész v i lágon: 73.5%, erdeinek összes területe 25.3 mill ió hektár! 
3,385.000 lakosából minden egyes lélekre 740 ár (vagyis 1.3 katl 
hold) erdőterület esik. A szerző a továbbiakban az erdőterületnek 
tulajdonjog és fanemek szerinti megoszlását, a fakészletet, az 
erdei termékek külkereskedelmét, az erdészeti oktatást és a tudo
mányos kutatási ismerteti. 

Hess: Svájc erdősültsége százalékokban. (Le taux de boise
ment de la Suisse.) 7—15. old. 

Svájcban 1876 óta mintegy 26.000 hektárral gyarapodnit az 
erdőteriilet. A szerző a jelenlegi helyzetet kantonok, majd víz
gyűjtő medencék szerint részletezi több táblázatban és az adatokat 
Németország ill. Franciaország erdősültségi viszonyaival is egybe
veti. A fa közgazdasági jelentőségének rohamos növekedése Svájc
ban is megokolttá teszi az erdőteriilet növelését. 

E. A.: A paratölgy. (Le chéne-liége.) 15—17. old. 

Csak a Földközi-tenger környékén tenyésztik. A paratölgy-
erdők összes területe kereken 2 mill ió hektár, az évi termelés 2. 0 
millió q. A hektáronkinti évi termelés 58 és 225 kg között válta 
kőzik. Vezet Pontugália, utána következik Spanyolország, maid 
Algir , a francia Marokkó, Tunisz, Franciaország, Olaszország s 
utolsók a sorrendben Görögország és Törökország. A tanulmány 
a paratölgy válfajairól, termőhelyi igényeiről , a paratölgy-állo-" 
mányok kezeléséről, a hántási eljárásokról s a parafát feldolgozó 
iparról is rövid áttekintést ad. 

Gut: Gyökérképzésre ingerlő váladékok. (Hormones de 
croissance des raeines.) 19—20. old. 

A Hoffmann—La Roche (Bálé) gyárnak olyan vegyületet s i | 
került előállítania, amelyik a gyökérképződést nagyon elősegíti. 
A szerző szép eredményt ért el juharokkal, berkenyékkel, vörös-

Kienholz: A fagy mértéke az erdőben és szabad területen. 
(Frost Depth in Forest and Open in Connecticut.) 346—351. old. 

Pontos adatok alapján rajzban is bemutatja, milyen kitűnó 
védelmei nyújt az erdő a talajnak a fagy ellen. 



fenyővel. A britt-columbiai egyetemen gyor s gyÖkerképződésre 
bírták az erdei és lucfenyő, cédrus és som sima dugványait is. 

Badoux: Néhány adat Lettország erdeiről. (Quelques données 
sur les foréts de la Lettonie.) 21—22. old. 

Lettország erdeinek 85%-a állami erdő. A szerző statisztikai 
adatokat közöl az erdő fanenien.kinti megoszlásáról , a fakészletről, 
üzemmódokról, vadászatról, kártételekről, felújításról és a fa-
kereskedelemről. 

Bauer: Lengyelország erdészeti viszonyai. (Les conditións 
forestiéres de la Pologne.) 28—33J old. 

A z 1918. és 1939. évek közötti időben az erdők területe Len
gyelországban 700.000 hektárral csökkent. A szerző felsorolja en
nek az okait, és az 1939-beli Lengyelország erdőgazdasági statiszti
káján kívül az erdészeti szakoktatást és az erdei termékek külke
reskedelmét is behatóan tárgyalja. 

Kiében: Tűzifa-árnyékoló táblák. (Panneaux-abris pour les 
bois de feu.) 42—44. old. 

A légszáradás zavartalan elősegítése cél jából a kitermelés 
helyszínén rakásolt tűzifa védelmére legújabban használt, deszká
ból összetákolt árnyékolók elkészítését s alkalmazásuk előnyeit 
ismerteti fényképekkel. 

Rieben: A hegyvidéki erdők egyik ellensége. (Un ennemi 
des foréts de montagne.) 62—64. old. 

A szerző legújabb megállapítása szerint Svájc lúcfenyvesei-
ben az Usnea barbata nevű zuzmó [jelentékeny károkat okoz. 




