
Incendies en fórét. (Erdei tüzek.) Irta Jaquot A. erdőmester. 
Nancy Berger-Levrault et Cie. 1Q03. 

Francziaországban az erdei tüzek igen gyakoriak és nagy 
károkat okoznak ugy a terjedelmes fekete fenyő-ültetésekben, mint 
a délen előforduló, tengerparti fenyőből és paratölgyből alkotott 
erdőségekben. Ez utóbbiakra azonban ez a mü nem terjeszkedik 
ki. Csakis az erdei tüzek gyakorisága magyarázza meg azt, hogy 

-a szerző nekik külön könyvet szentel, a mely 400 nyoiczadrétü 
oldalra terjed. 

A mü az erdei tüzekre vonatkozó törvényeken és kormány
rendeleteken kívül főleg az erdei tüzek által okozott károk becslé
sének módjával és a kártérítés megállapításával foglalkozik, e téren 
azonban nagyrészt megtámadható, kifogásolható elvekből indul ki. 
Igy pl. a talaj értékét csakis mezőgazdasági földek értékével 
való összehasonlítás utján kivánja megállapítani, a gazdasági érték 
szokásos meghatározását teljesen elveti. 

III. A könyvpiacz uj termékei. 

Lorey : Az erdőgazdaság- kézikönyve. (Lorey's Handbuch 
der Forstwissenschaft.) II. javított és bővített kiadás. Kiadta dr. 
Stötzer Hermann titk. főerdőtanácsos, az eisenachi erdészeti tan
intézet igazgatója. 4 kötet. Ára 00 K. 

Fü r s t : I l lustr ir tes Forst- und Jagd lex ikon . (Erdészeti és 
vadászati lexikon.) II. átdolgozott kiadás. 1 kötet, nagy 8°, 916 oldal, 
860 ábrával. Berlin. Parey Pál kiadása. Ára 20 márka. 
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KÜLFÖLDI EGYESÜLETEKBŐL. 

Az alpesvidéki erdőbirtokosok és fatermelők gyülekezete 
Klagenfurtban. Mult évi deczember hó 19-én Klagenfurtban nagy 
látogatottságnak örvendő gyűlést tartottak az alpesi tartománvok 
(Tirol, Karinthia, Krajna, Styria) erdőgazdái, a melyen a boszniai 
fa versenyével foglalkoztak és az ellen erélyesen tiltakoztak. A gyűlésen 
Longo báró, a tiroii erdészeti egyesület elnöke einököit, az ügy elő-



adója pedig Hufnagl Lipót, Auersperg hgi erdőigazgató volt. Előadása 
alapján a következő határozati javaslat fogadtatott el egyhangúlag: 

Az alpesi tartományoknak Klagenfurtban 1903. deczember hő 
19-én egybegyűlt erdőgazdái a boszniai fa versenyét a fakereske-
delem s különösen a fa-külkereskedelem nagy sérelmének jelentik 
ki és felkérik a mező- és erdőgazdaság érdekeinek képviseletére 
alakult központot (Centralstelle zur Wahrung der land- und forst-
wirtschaftlichen Interessen beim Abschlusse von Handelsvertrágen), 
hogy teljes nyomatékkal hasson oda, hogy ez a kérdés, a mely 
az alpesi tartományok erdőgazdaságára oly fontos, az osztrák-niagvar 
delegácziókban *) behatóan tárgyaltassék s hogy a tényállás kiderítése 
végett nevezetesen a következő kérdések intéztessenek a boszniai 
kormányhoz: 

1. Miiy tőárat fizetnek a nagy vevők a boszniai fáért? 2. Mik 
a fizetési feitételek? Igaz-e, hogy a kormány tekintélyes összegeket 
előlegként fizettetett ki magának s ekként ellenőrizhetetlen függő 
adósságokat csinált? 3. Mily hosszú időre szólnak a szerződések 
és kinek a javára szolgálnak azok a megtakarítások szállítási köz
ségekben, a melyek előállanak, ha a szerződés tartama alatt nyil
vános pénzekből vasutak épülnek vagy már épültek? 4. Miként 
van a felújításról gondoskodva? 5. Mekkora a vágástét az állítólag 
létező üzemtervek szerint és mennyi a tényleges használat? Mennyi
ben történt gondoskodás arról, hogy a tervszerű használatok kellően 
ellenőriztessenek? 

A gyűlés továbbá felkéri a cs. kir. kormányt, hogy tekintettel 
a boszniai veszedelemre, Ausztria s különösen az alpesi tartomá
nyok erdőgazdaságát különös pártfogásában részesítse. 
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*) Ilyent"közjogunk nem ismer. Van külön osztrák és külön magyar dele-
gáczió, de osztrák-magyar nincs. Szerk. 


