
I R O D A L O M 

„Zeitschrift für Weltforstwirtschaft." Review of World 's 
Forestry. Revue Economique Forestiére Universelle. Herausgege-
ben von Prof. Dr. Ing. F. Heske Tharandt, Forstliche Hochschule. 
Vertreter für die Vereinigten Staaten: Ward Shepard, M . F . Indián 
Affai rs , Washington, U . S. A . Band II., Heft 7—9. Aprü—Juni, 
1935. Verlag J . Neumann—Neudamm und Berl in . 

A 385—576. oldalszámozású újabbi füzet képezi a „Zeitschrift 
für Weltforstwirtschaft' folyóirat II. kötetének 7—9. számait. Ez t a 
füzetet is sok kép, táblázat és kézirajz díszíti. 

A nagyobb közlemények egyike W. von Buhrmeister Eymern 
erdőmesternek „A távolkelet erdxsztechnikailag fontos fái és cserjéi" 
című, 23 kézirajzú tanulmánya. 

Szerző Közép- és Kelet-Afrikában hosszabb ideig tevékenykedett 
s ez idő alatt a műszakilag fontos fás növényekre vonatkozólag szer
zett tapasztalatait írja le. 

Tanulmányában kiterjeszkedik az Abies holophilla, sibirica, 
nephrolepis, gracilis, sachaliensis; a Pinus sibirica, mandschurica. 
pumila; a Larix sibirica, dahurica; a Picea obovata, ajanensis; a lomb-
levelűek közül pedig az Acer borbinerve, Ginnala, mandschuricum, 
pseudosiboldianum, mono, tataricum, tegmentosum, Ukurunduense; a 
Betula Ermanni, Schmidti, cordata, dahurica, alba; a Carpinus cor-
data; Fraxinus mandschurica, ryuchophylla, pygmea; a Populus bal-
samifera; a Salix macrolepisja Quercus mongolica, dentata; a Tilia 
mandschurica, amurensis; a Juglams mandschurica, Dimorphantus 
mandschuricus; a Phellodendron amurensis; és az erdögazdaságilag 
és műszakilag fontos cserjék közül pedig Vitis amurensis, Schizondra 
chinensis, Ribes procumbens; Cornus mas, Viburnum Opulus, 
burejanum; Lonicera tatarica, coerulea; Hippopháé rhamnoides; 
Corylus heterophilla; íTaMcsMfc-növények; Scorzonera- és Artemisia 
maritima botanikai, erdőgazdasági és műszaki : tulajdonságainak le
írására. 

A nagyobb közlemények másika Dr. A. Ebner-uek, a bajorországi 
erdészeti Kutató Intézet (München) asszisztensének „Az amerikai 



fatermelés kritikai megvilágításban, jövője és alakulása a jelenkor 
kérdései szempontjából" című nagy tanulmánya. Szerző tanulmányá
hoz szükséges adatokat az 1929—1930. évben Amerikában és Kanadá
ban gyűjtötte össze. Elsősorban a fatermelést amerikai gazdasági 
szempontból tárgyalja, majd közli az általa tanulmányozott vidékek 
területi nagyságát, s az amerikai fatermelés fejlődéstörténetét és adja 
a kanadai viszonyok ismertetését. A munka megszervezéséről bőven ír 
s táblázatokban mutatja be azt. E g y üzemi i ly beosztás rajza rend
kívül értékes. A z erdei telepek berendezését, azok felszerelését írja le, 
majd a munkáskérdést és azzal kapcsolatos bérkérdést tárgyalja s vé
gül táblázatokat közöl ezekről. 

A „Nemzetközi erdőgazdasági tudósítás" rovatában (a Tharandti 
Erdészeti Főiskola „Külföldi és Gyarmatügyi Erdőgazdasági Inté-
zeté"-nek közleményei) a következő közlemények vannak: Nemzet
közi tudósítások. A z erdészet az államok napi sajtóinak megvilágítá
sában (Tudósítás 1935 április). A magánerdőgazdaságok kezelésére 
vonatkozó törvénykezés a világerdőgazdaságban. (Dr. Ing. Werner 
Junghans, München). Erdészeti bibliográfia. (Waltmann). 

Európa. Németbirodalom: A német nagybirtok gazdaságpolitikai 
szemlélete. F r . E . Döbrle. 
Svájc: Kisebb hírek. Dr . S. Duschek. 
Dánia: Fagazdaság. Állami erdőgazdaság. Törvény
hozás. Egyebek. Dr. Ing. W. Junghans. 
Svédország: Fagazdaság. Állami erdőgazdaság. A ma
gánerdők. Egyebek. Dr . Ing. W . Junghans. 
Norvégia: A z 1932. és 1933. évi fakivitel. Dr . Ing. W . 
Junghans. 
Lettország: Lettország erdőgazdasága. Werner von Sasz. 
Finnország: Fagazdaság. Állami erdőgazdaság. Magán
erdőgazdaság. Egyebek. Dr . Ing. W. Junghans, 
München. 
Oroszország: 1935. évi február, március, április és 
május havi jelentések az erdő- és fagazdaságról. Ing. 
W. Jemtzeff. 
Lengyelország: Faértékesítés a lengyel állami erdőkben. 
Csehszlovákia: Csehszlovákia erdészeti statisztikájából. 
Magyarország: Magyarország erdőgazdasága. Dr. To-
masovszky Imre. 

Jugoszlávia: A jugoszláv állami erdők racionalizálása. 
Bulgária: Bulgária erdészeti viszonyai és erdőgazda
sága, Dr. Francke. 



Olaszország: Erdőgazdaság és erdészettudomány. Dr. 
S. Duschek. 
Spanyolország: A z új erdősítési törvény. Dr. S. 
Duschek. A ,,Pinus insignis" növése Észak-Spanyol

országban. Luis M a de Barandiaran, Industrie-
Igenieur. 
Belgium: (Gyarmatok). Megjegyzések a Ruanda—• 
Urundi erdők tanulmányához. Dr . S. Duschek. 

Ázsia. Németalföldi India: A trópusi erdők elterjedése és 
haszna. Ref. Mayer. 
Japán: A légi felmérés Japánban. W—n. 

A f r i k a . Közép-Afrika fagazdálkodása. Faszükséglet és fakivitel 
Dél-Afrikában. 

Amerika, Az amerikai erdőbirtok érdeke Európában. A brazíliai 
szerfák névjegyzéke. (472 fafaj). Dr . Ing. Fr iedr ich 

W. Freise, Rio de Janeiro. 
A „Nemzetközi Irodalmi Szemle" rovatában Adolf Weber „Wirt-

schaftspolitik I." c. művét ismerteti Dr. K . Mantel. 
Dr. Tomasovszky Imre. 

Viktor Bu rda : Grundlagen der Karpfenzucht. Herausgegeben 
mit Erláuterungen und Erganzungen nach dem neuesten Stand-
punkt unser Kenntnisse und Erfahrungen von Dr. Emil Walter. 
Verlag von I. Neumann, Neudamm. 1935. Preis Rm. 1.50. 

Bár az elmúlt évek alatt tekintélyes jövedelmet felmutató tó
gazdaságok a jelenlegi súlyos gazdasági viszonyokat szintén meg
sínylik, még mindig gazdaságosnak mondható a haltenyésztés s 
ezért a legutóbbi időben szerzett tapasztalatok alapján írt, fennt-
idézett könyvecske általános érdeklődésre tarthat számot különö
sen az erdőbirtokosoknál s illetve erdőmérnököknél, k ik tudva
levőleg a tógazdaságok legnagyobb részét vezetik. 

A szóban levő mű kizárólag a ponty tenyésztésével foglalko
zik és az ivadékneveléstől a lehalászásig és értékesítésig az ösz-
szes tudnivalókat tárgyalja, amelyek a pontyos tógazdaságok keze
lőit érdeklik. 

F . M . 

Rudolf Heusohn: Praktische Kulturvorschláge für Kippen, 
Bruchfelder, Dünen und Ödlandereien. Ver lag von I. Neumann, 
Neudamm, 1935. Preis Rm. 5.— 

E z a kis könyv gyakorlati útmutatásokat ad a kopár- és futó
homokos területek megjavításánál és beerdősítésénél követendő 
eljárás sikerének biztosítása végett. Különös figyelembe részesíti 
a szerző a barna szén kibányászása folytán keletkezett sivár, ter-



méketlen területek újra termőképessé tételét és befásításának 
módját. 

A német éghajlati és talajviszonyoknak a miénktől való több
kevesebb eltérése miatt, a könyvben olvasható gyakorlati tanácsok 
természetesen teljes mértékben nem követhetők. 

F . M . 
Forstmeister Kru tzsch und Oberförster dr. Weck: Baren-

thoren 1934. Der naturgemásse Wirtschaftswald. Ver lag I. Neu
mann, Neudamm. 1935. Preis gebunden Rm. 7.— 

A szerzők ebben a most megjelent könyvben a sokat vitatott 
„Dauerwald" kérdést s illetve a szász „Bárenthoren" erdőben 
folytatott gazdálkodás újabbi eredményeit tárgyalják. 

Kru tzsch az 1924. évben kiadott könyvében csupán a tény
leges felvételeket közli, de azokból következtetéseket nem von le. 

Azóta Bárenthoren-ben rendszeresen jártak el, mindent pon
tosan feljegyeztek és vizsgálat alá vettek s most ebben a külsőleg 
is igen szép műben az erdőrendezőség által felvett pontos és rész
letes adatokat feldolgozva közreadják a szerzők. 

Számos jól sikerült fénykép díszíti az értékes könyvet. 
F . M . 




