korhadáéi séma. Ez mutatja, hogy a farontó gomba a törzs mely részén károsít. Így
termőtest hiányában a bélkorhadás helyéről és alakjáról következtethetünk a kór
okozóra. Az egyes fajok leírásánál bőven találkozunk főleg a vonatkozó szovjet vizs
gálatokra való utalással. Pontos képet kaphatunk tehát a károsítás mértékéről, el
terjedéséről. A fejezetet jó felvételek és még jobb ábrák illusztrálják.
A negyedik fejezet bőséges ismeretanyagot közöl. Tárgyalja a fontos raktári kár
tevőket, amelyek a faanyagban korhadást okoznak (Lenzites, Trametes, Lentinus
stb. fajok) és külön tárgyalja a színesítő gombákat (Ophiostoma fajok). Közli azo
kat a módszereket, amelyekkel a rönkanyag, a fűrészáru a farontó gombák ellen,
megvédhető. Külön érdeme a könyvnek, hogy a beépített faanyag gombakártevőivel
is részletesen foglalkozik. így külön fejezet tárgyalja a három legfontosabb épület
gombakártevőt: a Merulius lacrymanst, a Coniophora cerebellat és a Poria vaporaríat. A z ellenük való védekező anyagokat négy csoportba foglalja: 1. vízben oldódó'
szervetlen anyagok (NaF, Na SiF ), 2. a vízben oldódó szerves anyagok (dinitrofenolnátrium, fenol, lizol stb.), 3. vízben nem oldódó olajok (kreozot, kőszénkátrány stb.),
4. vízben nem oldódó kristályos anyagok (oxidifenol, pentaklórfenol stb.).
A mű utolsó fejezete foglalkozik a növénykórtani ellenőrzés kérdésével és a ku
tatás problémájával. Rámutat arra, hogy az erdőgazdaságnak ez az ágazata speciális
szervezetet kíván meg, hogy a kórokozók és betegségek ellen eredményesen véde
kezhessenek. A szervezet speciális felkészültségű erdővédelmi mérnökökből kell
hogy álljon. Részletesen elemzi azokat a módszereket, hogyan kell elvégezni a meg
figyeléseket a csemetekertekben, a fiatalosokban, a fiatal és idős állományokban, a
fatelepeken stb., hogy helyes képet kapjunk a kár nagyságáról, illetőleg esetenként
megállapítsuk a kórokozót.
A könyv igen gyakorlatias, könnyen érthető. A nyelvismerettel bíró gyakorlati,
szakember és a tárggyal foglalkozó kutató könyvespolcáról nem hiányozhat.
Dr. Pagony Hubert
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A z erdei vasutak szakosztálya ülésén
Korányi István, a Műszaki Egyetem rek
torhelyettese a vasutak fejlesztéséről, Vi
rág Béla M Á V főmérnök a pályafenntar
tási munka gépesítéséről tartott előadást.
A z utóbbi téma gyakorlati vonatkozásai
nak bemutatására a szakosztály április
ban helyszíni tapasztalatcserét rendez.
*
Az erdészeti gazdaságtani szakosztály
megtárgyalta az erdészeti gazdaságtani é§
üzemszervezési kutatások, valamint az
oktatás jelenlegi helyzetét, továbbá az
ezek fejlesztésével kapcsolatos feladato
kat. Megállapította, hogy az erdőgazdál
kodás fejlesztése érdekében lehetővé kell
tenni az erdészeti gazdaságtani kutatások
szélesebb alapokra helyezését és a gazda
ságtani, valamint üzemszervezési oktatás
továbbfejlesztését. A szakosztály javasla
tot terjeszt az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság vezetője és az egyesület elnök
sége elé, további intézkedésekre.
Megvitatták az erdészeti gazdaságtan
és üzemszervezés főiskolai jegyzetének és

tankönyvének vázlatát. Egyben elhatároz
ták, hogy az év folyamán erdészeti gazda
ságtani kézikönyvet állítanak össze az er
dészeti szakemberek számára. Javasolta
a szakosztály, hogy az Erdőmérnöki Fő
iskola 1962-ben az erdészeti gazdaságtan,
1964-ben pedig az erdészeti üzemszerve
zés tárgykörében készítsen főiskolai jegy
zetet.

*
A debreceni csoport a TIT-tel karöltve
öt erdészet területén szervezett munkás
akadémiát. Ennek keretében
Lesznyák
József
„ A ma erdőgazdaságának
ki
alakulása a történelem folyamán'", Papp
Mihály „Korszerű erdőművelési eljárá
sok", Becsky László „Erdőnevelési eljá
rások jelentősége és azok végrehajtása"
címmel tartottak előadást.
A csoport a fásítási felelősök részére
továbbképző fásítási tanfolyamot is ren
dezett Ebesen, Lesznyák József a nyárfa
termesztésről, Kaluczky István a talajelő
készítésről és az ültetésről, Török Attila
a fásítandó területek felméréséről és a.

munkák pénzügyi lebonyolításáról, Botos
Géza a fásítások népgazdasági jelentősé
géről, Kalmár Lajos a fásítások tisztítá
sáról, gyérítéséről és véghasználatáról,
végül Boldor Béla a nemzetközi helyzet
időszerű kérdéseiről tartott előadást. A
tanfolyamot Balogh József, a Megyei Ta
nács erdészeti felügyelője zárta be.
A bajai csoport gazdaságosságot vizs
gáló munkabizottságot szervezett. Az év
folyamán az akác és a nyár gazdaságos
vágásfordulójának megvizsgálását terve
zik a Dunaártéri Áll. Erdőgazdaság terü
letén. A vizsgálati módszereket Tóth Imre
állítja össze, Csóka György, Kékedy Ká
roly és Pusztai Mihály közreműködésével.
A munkabizottság megvizsgálja továbbá
a druzsbás munkacsapat
legterméke
nyebb szervezeti összeállítását a hajósi és
a karapancsai területen. A téma felelőse
Koltay Gyula.
*
A
szombathelyi csoport vezetőségi
ülése készítette elő a két Vas megyei er
dőgazdaság összevonásával' szükségessé
váló vezetőségválasztó taggyűlést és je
lölőbizottságot alakítottak.
*
A szakmai továbbképzés keretében az
egyesületi csoportoknál a következő elő
adásokat tartották:
Budapesten Danszky István „Az erdő
tipológia időszerű kérdései",
Egerben Bogár István „Hegyvidéki er
deink feltárásának jelenlegi helyzete",
Gödöllőn Scheili Lipót „A tölgy- és
bükkfa-választékolás technológiája",
Kaposváron Halász Aladár „Faellátásunk
külkereskedelmi
vonatkozásai",
Szász Tibor „Fakitermelési munkák kor
szerű szervezése",
Miskolcon Scheili Lipót „A hossztolás
helyes módszere",
Nagykanizsán Teszárs Géza „Légi fény
képek erdészeti felhasználása",
Mátraházán dr. Magyar János „Az er
dőrendezés szerepe az okszerű erdőgaz
dálkodásban",
Sárospatakon Szász Tibor „Fakiterme
lési, munkák korszerű szervezése", Bán
Az

a

mezőgazdasági

szegi József „Beszámoló az 1961. évi mű
szaki filmfesztiválról",
Sopronban dr. Haracsi Lajos „A fe
nyők szerepe erdeinkben", Radnóty Alfréd
„Beszámoló a romániai tanulmányútról",
Szegeden Vida László „A nemesnyárak
termesztési eredményei Csongrád megyé
ben",
Szolnokon Tóth Béla „Nyártelepítés a
szikes és réti agyagtalajon.
Az esztergomi csoport a süttői erdészet
területén a gépi fakitermelés, hossztolás
és választékolás bemutatására tapaszta
latcserét rendezett s ennek során Büttner
Gyula „Gépi fakitermelés módszerei, vá
gásrend és kíméletes anyagmozgatás",
Scheili Lipót „Bükk és tölgy választéko
lás" címmel tartották meg vitabevezető
előadásaikat. A tapasztalatcsere résztve
vői külön-külön végezték el a megadott
törzsek hossztolását és ennek eredmé
nyeként a gyakorlati munka számára
hasznos tapasztalatokat szereztek.
*
A budapesti csoport a ráckevei erdé
szet területén az irányított döntés és a
gépi fakitermelés megvitatására szakmai
bemutatót rendezett s azon részt vettek
a fahasználati műszaki vezetők és a mo
torfűrész-kezelők. A vitavezető Szász Ti
bor előadása után bemutatták a korszerű
fakitermelési módszereket és a közelítő
kerékpárok használatát.
*
A miskolci csoport a Hermán Ottó
Gimnázium politechnikai osztálya részére
filmbemutatót rendezett. Levetítették a
„Fásítások ápolása, védelme" és az „Ég
az erdő" című filmeket. Ugyanakkor Józsa János vetített képek bemutatásával
tartott előadást az erdészeti munkákról.'
*
A mátrai csoport új vezetőséget vá
lasztott. Elnök: Zsigmod Endre, titkár:
Révész Márta, szervező titkár: Reményffy Lászlóné, gazdasági felelős: Dzsupin
Ferencné.
A vezetőségválasztás után
Szász Tibor: „Fakitermelési munkák kor
szerű megszervezése" című tanulmányát
ismertették.
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