
tása, s az ennek alapjául vehető fatömeg. A z erdőművelési költségek kiszámítása. A 
valóságostól megkülönböztetett normális erdőművelési költségek számításba vétele. 

VI. Elemzés tervkészítés céljára. Hosszúlejáratú és rövidlejáratú tervezés. A cél
kitűző tervezés. A vágásforduló, mint a különböző kezelési változatok alapja. A z élő
fakészlet nagysága. A z útsűrűség. A belterjesség foka. A költségvetés-készítés, mint a 
tervezés segédeszköze. 

A felsorolt tárgyköröket az általános gazdaságtani elméletekre alapozva és széles 
körű irodalmi megvilágításba helyezve fejti ki a szerző azzal a céllal, hogy elméleti 
alapot adjon az erdőgazdasági költség-hozam-elemzésnek. 

A könyv 109 odalon svéd nyelven, majd utána 55 oldalas angol nyelvű rövidített 
változatban tárgyalja a felsorolt fejezeteket. 

A szerző rendszerezett, tömör és világos fogalmazásban, alaposan megfontolt ál
lásfoglalással, viszonylag rövid terjedelmű értekezésben vezeti végig az olvasót a 
tárgykör legfontosabb elméleti problémáin. Könyvének közelebbi megismerése hazai 
viszonylatban is előnyösen szolgálhatja az erdészeti gazdaságtani gondolkodásmód fej
lesztését. 

Dr. Farkas V. 

A megtelepedő lágyszárú növényzet fajtaösszetételéből a trágyázás eredményes
ségére, tehát egyrészt a talaj tápanyagháztartásának a javulására, másrészt a faállo
mány jobb növekedésére lehet következtetni. Passarge egyik kísérlete szerint Mag-
deburg közelében a scheereni védkerület területén egy nyíres-tölgyes (Dicrano-Quer-
cetum) mesterségesen elfenyvesített termőhelyén (IV. tho.) tarvágást követően vö
röstölggyel elegyes akácosakat létesítettek. A z állandó és időszakos talajvízhatás 
alatt álló, gyengén humuszos homaktalajú állományokban 1950-től kezdve foszfor
ral, káliummal, mésszel ós magnéziummal, változó összetételű műtrágyázási kísérle
teket állítottak be. A nitrogén utánpótlásáról az évelő csillagfürt közbevetésével 
gondoskodtak. Nem mutathatók ki a kísérleti parcellák trágyázott területén jellemző 
eltérések sem a lágyszárúak fajszámában, sem azok összetételében. Egyedül az ellen
őrző parcellákon található néhány igénytelen (Calluna v. — Corynephorus c.) és 
hiányzik néhány igényesebb növény (Senecio sp. — Viola o.), szemben a trágyázott 
parcellákkal. 

Annál érdekesebb az eredmény akkor, ha a növényfajokat az igényességük, a 
trófiákra utaló értékük alapján csoportosítjuk és ezeket a tömegelőfordulás sze
rint viszonyítjuk egymáshoz. A z így kialakított három csoportból (igényes — kevésbé 
igényes — igénytelen) a teljes (PKCaMg) trágyázás esetén, az igényesebb növények 
80%-os előfordulási értékével szemben gyakorlatilag hiányoznak a talaj szegénysé
gére utaló igénytelenek. A PKCa, illetve PCa trágyázott parcellákon az igényesebb 
növények 40—65%-os tömegaránya mellett már az igénytelenek is számba vehetők 
(10—25%). Végül a nem trágyázott parcellákon a talaj tápanyaghiányára utaló, igény
telen növényfajok 80%-os tömegarányával szemben úgyszólván teljesen hiányzanak 
az igényesebbek. 

Igazolják előbbieket az akác és a vöröstölgy méréssel megállapított összes-nö-
vedékének adatai is. A növényi fajcsoportoknak a borítás százalékával is kiegészí
tett tömegelőfordulása alkalmas lehet arra, hogy abból a talajjavítás eredményessé
gére következtethessünk. (Archív für Forstwesen, 1967. 3. sz. — Ref.: Dr. Babos I.) 

Egyesületünk mikológiái és faanyag
védelmi szakosztálya az Országos Gomba
szakoktatási Bizottsággal közös rendezés
ben ez év július 4—8-ig rendezte meg a 
IV. Országos Mikológiái Vándorgyűlést és 
Gombakiállítást Budapesten a Mezőgaz
dasági Múzeumban. 

Az ügyvezető elnökség foglalkozott az 
erdőfeltárási szakosztály munkájával. A 
szakosztályvezető tájékoztatása szerint a 
szakosztályt foglalkoztató kérdések: 

— a mező- és erdőgazdasági úthálózat
fejlesztés koordinálásának egyesületi elő
mozdítása; e célból szakosztályi ülés ösz-



szehívását, gazdasági útépítési ankét szer
vezését és egyesületi szakmai előadások 
tartását tervezik; 

— közös szakosztályi ülések a többi 
szakosztályt érintő gazdasági és műszaki 
kérdésekben; 

— folytatni egyes szakosztályi ülések 
vidéki rendezését a tapasztalatcsere érde
kében ; 

— felvetik külföldi tanulmányutak le
hetőségének gondolatát. 

A z ügyvezető elnökség elismerőleg ér
tékelte az erdőfeltárási szakosztály eddigi 
munkásságát és egyetért az elgondolások
kal. 

Az erdőfeltárási szakosztály részt vett 
a Közlekedéstudományi Egyesület, a Ma
gyar Agrártudományi Egyesület és a M e 
zőgazdasági Mérnökök Nemzetközi Bizott
ságának magyar nemzeti bizottsága által 
rendezett útépítési ankéton Debrecenben. 
A debreceni ankétot mezőgazdasági út
építés témakörben rendezték és ezen meg
tárgyalták a mezőgazdasági útépítés alap
elveit és a gazdaságos útalap stabilizációs 
eljárások alkalmazását. A K P M ki
vitelező vállalatok felajánlották segítsé
güket a mezőgazdasági úthálózat fejlesz
téséhez. Egyesületünk részéről Jáhn Fe
renc szólalt fel és röviden ismertette az 
erdőgazdasági útépítéseknél szerzett ta
pasztalatokat. Keszthelyen ugyancsak an
kétot szerveztek Egyesületünk irányításá
val a mező- és erdőgazdasági úthálózat
fejlesztés témakörben és a vita résztvevői 
a „gazdasági útépítés" feltételeinek meg
teremtésében jelölték meg a mezőgazda
sági úthálózatfejlesztés helyes irányát. 

* 

Az erdők közjóléti szerepével és fásí
tással foglalkozó szakosztály Budapesten 
kétnapos szakosztály-ülés során bejárta a 
budai parkerdőt és a budapesti új zöld
övezeti erdőtelepítéseket. A résztvevőket 
Kiss Frigyes, a budapesti erdészet veze
tője kalauzolta. 

A program keretében a budapesti bi
zottság a gödöllői helyi csoporttal együt
tesen rendezett ülésen dr. Tóth Sándor: 
A z üdülő-erdő gazdálkodás gyakorlati 
problémái a budapesti erdőkben című dia
vetítéses előadás hangzott el. 

* 
Az erdei vasutak szakosztálya ülésén 

megvitatták Fülöpp Zoltán: A z erdei 
vasutak felügyelete és szakmai irányítása 
című előadását, majd Bajcsy Endre vo
nalfőnök ismertette a Mátravasútnál 
Gyöngyösön tartandó vonatvezetői tapasz
talatcsere tervezetét. 

* 
A gazdaságtani szakosztály ülésén a 

szakosztály elnöke tájékoztatást adott ar
ról, hogy Egyesületünk megküldte az 

erdőgazdaságok igazgatóinak az előző ülé
sen megtárgyalt: A fatermékek és fa-
gyártmányok gazdaságossága az állami 
erdőgazdaságokban című munkát és kér
te, hogy a szakosztály tagjai legyenek e 
téma további helyi kidolgozásának moz
gatói. 

A z ülés második napirendi pontjaként 
Király László: A z erdőrendezés fejleszté
sében alkalmazott matematikai módsze
rekről és eszközökről címmel tartott elő
adást. Ennek kapcsán a szakosztály állást 
foglalt: 

a) az adatfeldolgozás gépesítésének 
szükségessége mellett; 

b) abban a tekintetben, hogy a szakosz
tály az Egyesület vezetőségével vegye fel 
a kapcsolatot, hogy A z Erdő egyik számá
ban a matematikai módszer ismertetésé
vel, a gépi adatfeldolgozás erdőgazdasági 
bevezetésével, valamint hasonló témák 
feldolgozásával foglalkozzanak. 

Harmadik napirendi pontként a tűzifa
helyzet alakulásával foglalkoztak, különös 
tekintettel a zalai és a borsodi erdőgaz
daságokban felhalmozódott készletekre. A 
téma megvitatásakor jelen volt a Belke
reskedelmi Minisztérium részéről Szilvást 
Sándor, az Országos Anyag- és Árhivatal 
részéről dr. Nóvák János mint meghívot
tak. Andor József és BeéZy Miklós ismer
tette a zalai, illetve borsodi erdőgazdasá
gok tűzifa-problémáit. Szilvási Sándor 
ezzel kapcsolatban tájékoztatást adott az 
energiahordozók jelenlegi helyzetének 
alakulásáról, javasolta a kulturáltabb 
formában megmunkált tűzifa (karikafa) 
előállításának bevezetését. Felvetette a 
faszénégetés növelésének gondolatát és a 
faszén 1—2 kg-os csomagokban való for
galmazását. A megbeszélés során a jelen 
levő erdőgazdaságok és a Belkereskedel
mi Minisztérium képviselője megállapo
dott abban, hogy július végén a fában 
szegény alföldi Békés megyei és Csongrád 
megyei kereskedelmi vállalatok képvi
selőinek bevonásával közös megbeszélésen 
próbálják megoldani e két erdőgazdasági 
terület tűzifa-problémáit. 

A műszaki fejlesztési bizottság ülést 
tartott s ennek keretében társadalmi bí
rálatként megvitatták „ A mezőgazdasági 
és erdészeti úthálózat kiépítésének üzemi 
(helyi) műszaki megoldásai és lehetősé
gei" című, a M É M Műszaki Fejlesztési 
Bizottsága által készített tanulmányt. 

* 
A budapesti bizottság vitaülést rende

zett. Speer Norbert: A z erdészeti keres
kedelem szerepe az erdőgazdálkodásban 
és a faiparban címmel tartott előadást. 
Az előadás anyagát lapunk jelenlegi szá
mában vezető cikként részletesen közöl
jük. 



A helyi csoportok életéből 

A pápai csoport tanulmányutat szerve
zett Csehszlovákiába. A besztercebányai 
erdőigazgatóság, valamint a zólyomi er-
dőmérnöki és faipari főiskola területén a 
gépesített rakodók szervezési és tervezési 
kérdéseit, s ezzel kapcsolatos üzemi ta
pasztalatokat tanulmányozták. 

A csoport ankét keretében vitatta meg 
Ghímessy László: Az erdő zajcsökkentő 
hatása című előadását. Szakmai bemuta
tót vezettek Devecserbe; az utóbbi helyen 
Horváth Károly A Tormona 100 alkalma
zása vegyszeres tisztításban címmel tar
tott előadást. 

* 
A pécsi csoport klubnap keretében is

mertette a megyei pártbizottság részére 
készített pécs-baranyai távlati fejlesztési 
tervet; foglalkoztak az Erdészeti és Fa
ipari Egyetem részére kultúrtörténeti 
anyag gyűjtésére vonatkozó megkeresés
sel, valamint az 1968. évi Pannónia Na
pokra történt előkészületekkel. 

A csoport szervezésében dr. Kollwentz 
Ödön: A z erdőművelés helye és jelentő
sége az új gazdasági irányítási rendszer
ben, különös tekintettel a bővített újra
termelésre címmel tartott előadását vitat
ta meg a hallgatóság. 

* 
A kecskeméti. csoport tanulmányúton 

látott vendégül 50 jugoszláv erdészeti 
szakembert a bugaci erdészet területén. 
Megismerkedtek az ERTI Duna—Tisza 
közi állomásával, dr. Horváth László ve
zetésével pedig a bugaci fácántenyésztést 
és az erdészet csemetekertjeit tanulmá
nyozták. 

A soproni csoport őrségi tanulmányutat 
tett. A körmendi és az őriszentpéteri er

dészet területét járták be és tanulmá
nyozták az erdeifenyvesek tisztítási és. 
gyérítési munkáit. Körmenden bemutat
ták a magvetéses erdeifenyő felújítást, 
Öriszentpéteren pedig a résztvevőknek 
alkalmuk volt működés közben tanul
mányozni egy finn kérgezőgép munkáját. 

A keszthelyi csoport tanulmányút kere
tében ismerkedett a Délmagyarországi 
Fűrészek csurgói üzemével, majd megte
kintették a Délsomogyi Állami Erdőgaz
daság súrdi egzota telepét és az iharosi 
erdészet természetes tölgy-felújítási mun
kálatait. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 

helyi csoportokban a következő előadá
sokat tartották: 

Budapesten Schuster Viktor: Beszámoló. 
NSZK-beli utamról, Schuller Jenő: Szén
reakciós vizsgálatok farontó gombák meg
állapítása céljából, Koronczy Imréné: Be
számoló az amszterdami csiperketermesz
tési konferenciáról; 

Budakeszin dr. Járó Zoltán—Kiss Re
zső: Erdőművelési feladatok aktuális 
problémái; 

Sopronban Hajak Gyula: A mezőgazda
sági úthálózat fejlesztés helyzete és meg
oldandó feladatai, Bogár István: Mező-
és erdőgazdasági úthálózatfejlesztés koor
dinálási és kölcsönös műszaki segítség
nyújtási lehetőségei; 

Kecskeméten dr. Majer Antal: Az erdő
nevelési munkák ésszerűsítése; 

Sárospatakon Huszár Endre: Az opera
tív tervezés az új gazdaságirányítási rend
ben címmel. 

Útmutató munkatársaink részére 

Az ERDŐ az Országos Erdészeti Egyesület kiadványa, az erdő- és vadgazdálkodás 
műszaki, tudományos folyóirata. Célja az egyesületi tagság összefogása, szakmai mű
veltségének emelése, a gazdálkodás fejlesztése érdekében. A szerkesztő bizottság a lap
ban helyet ad minden olyan tanulmánynak, ismertetésnek és egyéb közleménynek,, 
amely ezt a célt tartalmával és kifejezésmódjával szolgálja. 

A kéziratot géppel írt első példányban (nem indigós) kell a szerkesztő bizott
sághoz beküldeni. A kéziratban a szöveges részt a táblázatoktól, ábráktól külön 
kell választani. Az ábrák, táblázatok helyét a szöveg megfelelő helyén — a margón — 
meg kell jelölni. Célszerű rájuk a szövegben is utalni, mert tördeléskor gyakran nem 
kerülhetnek pontosan a megjelölt helyre. Az irodalmi hivatkozás magában a szöveg
ben, vagy több hivatkozás esetén a szerző nevének, a publikálás évének feltüntetésével 
és a tanulmányhoz külön mellékelt jegyzékkel történjék. Egyéb irodalmi felsorolás 
szükségtelen. Az esetleges lábjegyzeteket szintén külön kell mellékelni. 



A képeket, ábrákat olyan, vagy valamivel nagyobb nagyságban kell megadni, mint 
amilyenben közlését tervezzük. Szövegközi kép kedvező alakja a fekvő; alkalmas nagy
sága a 9 X 12 cm. A fénykép legyen éles, kontrasztos és fekete-fehér, fényes papíron. 
Rajzos ábrákat fehér rajzpapíron vagy fehér pauszon f e k e t e tussal kell elkészí
teni, gondolva a vonalvastagság és jelzések megválasztásakor a kicsinyítés mértékére 
•— túl vékony vonal, apró betű a kicsinyítés során szaggatottá válhat, eltűnhet. Színes 
ábrát csak egészen kivételes esetben közölhetünk. 

A tanulmányok mondanivalóját lehetőleg rövidre kell fogni. Több gondolat bo
nyolult egybekapcsolása rendszerint előnytelen, célszerűbb az egyes gondolatoknak el
különített, rövidebb kifejtése. A kézirat teljes terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 
6—8 szabvány oldalt. Egy szabvány gépelt oldalon 1250 leütés, vagyis 25 sor van, so
ronként 50 betűhellyel. Ennek megfelelően a papír bal oldalán 6 cm széles margót 
hagyva a feles beosztású írógépen 2,5-es, az egyes beosztású írógépen 3-as sorközzel kell 
gépelni. A kívánatos 6—8 szabvány oldalba természetesen az ábrák, táblázatok is meg
felelő terjedelemmel figyelembe veendők, beleszámítandók. A tanulmány címében 
törekedjünk rövidségre. A cím alatt fel kell tüntetni a szerző nevét, a tanulmány 
végén pedig saját kezű aláírással kell a kéziratot ellátni és itt fel kell tüntetni a szerző 
tudományos fokozatát, hivatali beosztását, munkahelyét és lakcímét is. 

Minden kézirathoz orosz, illetőleg német nyelven való közlés céljából 7—8, de leg
feljebb 10 gépelt sornyi terjedelmű tartalmi kivonatot, összefoglalót is kell adni külön 
íven. A szakszövegek fordításában mutatkozó nehézségek elkerülése érdekében cél
szerű, ha ezt az összefoglalót a szerzők orosz és német nyelven is megadják. A szer
zők ugyanis ma már a legtöbb esetben jobban ismerik saját szakterületük idegen 
nyelvű kifejezéseit, mint az általános fordítók. Amennyiben az idegen nyelvű szöveg 
megadása nehézségekbe ütközik, a szerkesztő bizottság továbbra is vállalja az idegen 
nyelvre való fordíttatást az előbb említett kockázat áthárítása mellett. Kéri azonban, 
hogy az összefoglalókat rövid mondatokban, szabatosan és világosan fogalmazva állít
sák össze. 

A beküldött tanulmányokat a szerkesztő bizottság tagjai lektorálják. Amennyiben 
a kézirat jelentősebb változtatásra szorul, annak elvégzésére a szerkesztő bizottság 
a szerzőt a szempontok megadásával felkéri, vagy saját hatáskörében végezteti el, de 
ilyenkor a módosított kéziratot a szerzőnek bemutatja. A szerző kifejezett kívánságára 
a korrektúrában is közreműködhet, amennyiben ezt az előre meghatározott napon 
Budapesten elvégezheti. 

Cikk, vagy könyv ismertetésekor meg kell adni a szerző nevét, a cikk vagy könyv 
címét magyarul, utána zárójelben eredetiben és a bibliográfiai adatokat. A z ismertetés 
csak ezután kezdődhet. 

A beküldött kéziratokért a szerkesztő bizottság semmiféle felelősséget nem vállal. 

A Z E R D O 
Az Országos Erdészeti Egyesület (Budapest, V., Szabadság tér 17.) kiadványa 

Szerkesztő: KERESZTESI BÉLA, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) doktora. Főmunkatárs: 
JÉROME RENÉ. Szerkesztő bizottság: BIRCK OSZKÁR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 
kandidátusa, ERDŐS L Á S Z L Ó , FILA JÓZSEF, FIRBAS O S Z K Á R , FÖLDES L Á S Z L Ó , HERPAY 
IMRE, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, IHAROS FRIGYES, IMREH JÁNOS, 
JÁRÖ Z O L T Á N , a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, K Á L D Y JÓZSEF, a mező
gazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, KOCSÁRDI K A R O L Y , M A D A S A N D R Á S , a mező
gazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, M A R T O N TIBOR, RADÓ GÁBOR, a mezőgazdasági 
tudományok (erdészet) kandidátusa, SALI EMIL, a mezőgazdasági tudományok (erdészet kandi
dátusa, SCHMAL FERENC, T Ó T H SÁNDOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, 
Kiadja: a Lapkiadó Vállalat. (Budapest, VI. , Lenin körút 9—11.) Felelős kiadó: S A L A SÁNDOR. 
Kapják az Országos Erdészeti Egyesület tagjai. Előfizethető még a Posta Központi Hírlap Iroda 
(Budapest, V., József nádor tér 1.) és a lapterjesztéssel foglalkozó egyes postahivatalok útján. 
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