
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK 
OSZTÁLYÁNAK ERDÉSZETI KISMONOGRÁFIA SOROZATA 

A Magyar Tudományos Akadémia agrártudományok osztályának monográ
fiasorozatában az elmúlt két évtized folyamán összefoglaló munkák jelentek 
meg az állományalkotó fő fafajaink közül az akácról, a fenyőkről és a töl
gyekről. A monográfiákban közölt ismeretanyag jórészt időtállónak bizonyul, 
egyaránt hasznosítják a termelésben, az igazgatásban, az oktatásban és a 
kutatásban. 

Ujabban igény merült fel olyan rövidebb szakkönyvek iránt, melyek tar
talmazzák az említett monográfiák megjelenése óta elért kutatási eredménye
ket és gyakorlati tapasztalatokat. A z agrártudományok osztálya most is meg
értő támogatást tanúsított és lehetővé tette erdészeti kismonográfia-sorozat 
megindítását. Alapvetően ezt a sorozatot is fő fajonként tervezzük, de szeret
nénk helyet biztosítani egyes szakterületek legújabb eredményeit összefog
laló kis könyveknek is. Egy-egy kismonográfia terjedelme 10—12 nyomdai ív. 
A sorozat főszerkesztője Keresztesi Béla és a következő kismonográfiák van
nak előkészítés alatt: 

A kismonográfia címe A szerzők 
• 

Járó Zoltán—Mendlik Géza—Márkus László 
Járó Zoltán—Kiss Rezső—Szodfridt István 
Béky Albert—Szappanos András 
Béky Albert—Csesznák Elemér 
Keresztesi Béla és társai 
Halupa Lajos—Simon Miklós 
Palotás Ferenc—Tompa Károly 
Tóth Béla—Babos Károly 
Sólymos Rezső „ 
Sólymos Rezső 
Sólymos Rezső 
Szepesi László 

Mátyás Csaba és társai 

Hajdú Gábor—Szodfridt István 
Illyés Benjámin—Márkus László 

A fafajokra vonatkozó kismonográfiák az adott fafajra vonatkozó hazai és. 
külföldi legújabb ismereteket az erdészetben is mind inkább teret hódító 
rendszerszemléletben foglalják össze. így például szolgálhatnak a számító
gépek bevezetésének és az iparszerű fatermelés elterjedésének. 

A kismonográfiák elsősorban erdőmérnököknek, erdészeknek, erdőmérnök
hallgatóknak készülnek. Jól használhatják őket az erdészettel foglalkozó ter
vezők, statisztikusok, közgazdászok, gazdaságpolitikusok. Hasznosan forgat
hatják az erdő iránt érdeklődő természetjárók, környezetvédők, tájépítők, a 
tudományegyetemek természettudományi karán tanuló • hallgatók, valamint 
a botanikusok és ökológusak is. 

Elsőként folyó évben az akác kismonográfia jelenik meg, melyet hamaro
san követ majd az 'I—214' olasznyár, a kocsány talán tölgy, a gyertyán, a fa 
alakú füzek, a lucfenyő, az óriásnyár és az erdeifenyő kismonográfia. 

A bükk 
A kocsányos tölgy 
A kocsánytalan tölgy 
A gyertyán 
A z akác 
A z 'I—214' olasznyár 
A fa alakú füzek 
A z óriásnyár 
A z erdeifenyő 
A lucfenyő 
A feketefenyő 
Fakitermelő gépek 

és gépredszerek 
Nemesített fajták 

az erdőgazdaságban 
A csertölgy 
Erdőérték-számítás 


