
I R O D A L O M 
Professor Dr. Walther Schoenichen: Urdeutschland. Deutsch-
lands Naturschutzgebiete in Wort und Bild. Mit zahlreichen ein-
und mehrfarbigen Kunstdrucktafeln, Abbildungen und Karten. 
Verlag I. Neumann, Neudamm. Az utóbbi évtizedben szerte a Föld 
kerekségén elhangzott a jelszó: vissza a természethez. Az 'emberi 
gyarlóságoktól, az emberi bűnöktől és gonoszságtól Megcsömörlött 
lélek a szűzi természet mocsoktalansága, békéje és szépségei után 
áhítozik. Látva azonban azt, hogy a nagy természetben rejlő szép
ségek, az ősitermészet kincsei napról-napra fogynak és pusztulnak, 
ellenállhatatlan erővel veszi fel a küzdelmet a természet megcsúfí-
tása, a helyrehozhatatlan értékek elpusztítása ellen. 

így született meg a természetvédelem gondolata, a természeti 
emlékek fenntartására való törekvés. 

Németország ebben a munkában kivette a részét és nagy ered
ményeket tud máris felmutatni. Számtalan természeti emléket 
őrzött meg és több nagyobb természetvédelmi területet is jelölt ki. 

Ezeket az emlékeket mutatja most be a porosz természet
védelmi állomás tudós vezetője, dr. Schoenichen egy könyvsorozat
ban, melyeket a híres I. Neumann neudammi könyvkiadó cég bo-
csájt ki. 

Ezek az ismertetések nem egyhangú, száraz felsorolása a táj 
érdekességeinek, hanem élvezetes nyelven, vonzó leírásai lesznek 
az őstermészet mindazon kincseinek, amelyekkel a német föld ma 
még rendelkezik. 

Az első kötet magában fogja foglalni a földtani vonatkozású 
természetvédelmi területeket. A szerző elvezet bennünket az Eifel-
hegység vulkánjai közé, a bajor alpok felséges vidékére, az Északi 
és Keleti tenger partvidékére, a vándordünék csendes magányába 
és a jégkorszak különböző- maradványait a tudós hozzáértésével 
ismerteti. 

A második kötet tartalmazni fogja azoknak a természetvédelmi 
területeknek tüzetes leírását, amelyek növény- és állattani szem
pontból fontosak. Ide tartoznak a síkság és a hegyvidék már cse
kély számú őserdői, a lápok világa különleges életközösségű lényei
vel, a kietlen hangás, borókás fenyérek, a vadvirágos, napsugaras 
hegyoldalak. 

Érdekesek lesznek azok a fejezetek, melyek magukban fogják 



foglalni az állati menedékhelyek ismertetését; a tengerek part
vidékén lévő madárkolóniák, az Elba melletti hódrezerváció, Kelet-
Poroszország jávorszarvas-tanyái, a Springe-ben levő bölény
park stb. 

Igen helyes szerzőnek az a terve, hogy az egyes fejezetekben 
a külföld hasonló természetvédelmi területeiről is megemlékezik s 
így az olvasó áttekintheti az egész Földnek erre vonatkozó termé
szeti alkotásait. 

Különösen értékesek lesznek a hatalmas műnek nagyszámú 
képei és műlapjai. Minden kötetben körülbelül 100 darab mély
nyomása nagy kép, több színes kép, számos ábra és rajz lesz. 

A munka füzetekben jelenik meg és pedig havonta egy füzet, 
melynek ára 2 márka. 

A teljes mű 24 füzetet tartalmazó 2 vaskos kötetből fog állani. 
F. M. 

„Zeitschrift für Weltforstwirtschaft". Review of World's 
Forestry. Revue Economique Forestiére Universelle. Herausgegeben 
von Dr. Ing. Franz Heske ord. Professor an der Forstlichen Hoch-
schule Tharandt, Abteilung der Technischen Hochschule zu Dresden. 
Band I, Heft 8—9. Mai—Juni 1934, Verlag I. Neumann — Neu-
damm und Berlin. 

A 451—578. oldalszámozásra terjedő, kettős füzetet Dr. Amerigo 
Hoffmann. professzornak és az olasz kir. erdészeti milícia szk. kon
zuljának „A földközi tengeri délkeleti Spanyolország erdészeti te-
nyészviszonyainak Dél-Olasz- és Dél-Görögországgal való össze
hasonlítása" című, 10 fényképfelvétellel ellátott, nagyérdekű tanul
mánya vezeti be. Szerző, mint a „Silva mediterronea'* tagja — az 
1930. évben történt társasutazáskor — Spanyolországnak főleg a 
Földközi-tenger melléki részeit utazta be és e tanulmányúton szerzett 
bő tapasztalatait írja le. Tanulmányában szerző érdekes összehason
lításokat tesz Spanyolország, Szardínia, Calabria, Szicília és Görög
ország déli részein levő erdőségek és állományaik természeti viszo
nyaira nézve. > 

A füzet következő 44 oldalán Christian Lodewyk Wicht (Stel-
lenbosch, Südafrikanisohe Union) „Az áterdőlési kísérletek módszer-
taná"^aoz című nagyszabású tanulmánya következik. A fák osztá
lyozásáról, kísérletek kiviteléről, illetve a kísérleteknél szem előtt tar
tandó biológiai és gazdasági szempontokról közöl igen hasznos tud
nivalókat; majd az áterdőlési kísérletek újabb keletű faosztályozását, 
azok kiviteli módjait írja le, s végül képeket, grafikonokat és táb
lázatokat közöl a fentiekkel kapcsolatban. 

Dr. Y. Müdbraed professzor (Botan. Múzeum, Berlin—Dahlem) 
„Botanikai vizsgálatok erdőgazdasági szempontból a trópusi erdők
ben" című, 3 képpel illusztrált tanulmánya a füzet harmadik nagyobb 
közleménye. A trópusi erdőkben rendkívül sok fafaj nő, igy pl. az 



Amazon-folyam vidékén körülbelül 2500, melyből csupán Pará állam
ban mintegy 1000 fafaj fordul elő. A tropikus állományok kiterme
lése esetén cikkíró azt ajánlja, hogy az erdész előbb botanikai szem
pontból vizsgálja meg az állományokat; igyekezzék megismerni az 
állományok különféle fafajait, azok számát, értékét és használható
ságát, s csak ezek birtokában tegyen javaslatokat azok gazdaságos 
kitermelésére. Útmutatásul és tájékoztatásul Kamerunban általa fel
vett 2 próbatér adatait közli. 

A nagyobb közlemények sorozatát Dr. F. Jentsch tharandti 
professzornak és titkos erdőtanácsosnak „Talaj és erdő a meleg or
szágokban" c. közleménye zárja be, melyben Jentsch professzor 
azokra a súlyos következményekre mutat rá, melyek az erdők irtása 
és devastatiója folytán a meleg országokban bekövetkezhetnek. Erre 
nézve német és angol tudósoknak e téren való megállapításait idézi 
és néhány jellegzetes példát is sorol fel állításainak igazolására, 
kiemelve különösen a gyarmati erdők mértéktelen pusztításait. E ta
pasztalatokat a gyarmathatalmak: Anglia, Franciaország, Hollandia 
szerezték Indiában, Indokínában, Jávában és Űj-Guineában, A né
met gyarmatok kutatói által szerzett tapasztalatokat az angol gyar
matok kutatói is mindenben megerősítették. 

A „Nemzetközi erdőgazdasági tudósítás" rovatában (a tharandti 
erdészeti főiskola külföldi és gyarmatügyi erdőgazdasági intézeté
nek 'közleménylei): ,,Űj-Románia erdészeti törvénykezésé"-r!ől (Dr. 
W. Junghans); „Trinidad és Tobago erdei gazdálkodásáéról (Prof. 
Dr. Ing. Franz Heske); „A ruméliai símafenyő, Pinus peuce Gris"-
ről (Zacharias); „Az erdészeti kutatóintézetek nemzetközi szövetsé
gének 1933—1934 januáriusáig való fejlődéséről" (Waltmann); „A 
nemzetközi mezőgazdasági Intézetnek az erdőégésre vonatkozó kör
kérdéseiről". (Dr. S. Duschek); „Malaccá erdőgazdaságáéról. (Dr. 
W. Junghans); „A török Zingal r.-t."*ról. (Prof. R. Bernhard, Tha
randt) ; „Svédország, északi tűlevelű régiójának őserdeiben levő 
erdeifenyő néhány képéről", 9 képpel. (Dr. Alfréd Francke); „Re
pülőgépeknek az erdőgazdaságban való alkalmazásáról". (A. Frhr. v. 
Veitinghoff—Riesch, Neschwitz); „Az orosz faipar 1933. évi mun-
kajelentésé"-ről. ( W . ) ; „A világkereskedelem nemes és luxusfáinak a 
brazíliai erdei gazdaságokból származó fákkal való pótlási törek-
vésé"-ről. (D. Ing. Fred. W. Freise, Rio de Janeiro); „A római 
nemzetközi mezőgazdasági Intézet állandó bizottságának közlemé-
nyei"-ről és végül „Az erdei munkának a Németbirodalomban való új 
szabályozásáról (Dr. Kurt Mantel) olvashatunk. 

A „Nemzetközi Irodalmi- Szemle" rovat Olaszország, Románia 
és Oroszország legújabb erdészeti irodalmi termékeit ismerteti. 

Dr. Tomasovszky Imre. 
*) Az új Törökország legnagyobb faipari és erdőkitermelési vállalata. 




