
A havi csapadékösszeg az ország túlnyomó részén az átlag körül ingadozott. Csupán 
Körösszakái környékén hullott a sokévi átlag kétszerese, 129 mm. Siklós, Szolnok és 
Gyöngyös környékén viszont a sokévi átlag felénél is kevesebb csapadék esett. A leg
kevesebb csapadékot Budapest XIII . kerületéből jelentették, 27,2 mm-t. A csapadék idő
beli eloszlása nem kedvező, mert a havi csapadék nagy része főleg kétszeri esőzés ered
ménye volt. Ugyanis 8 és 12-e között, továbbá 23 és 30-a között országos méretű esőzést 
kaptunk. 

Mindamellett a hónap nagy részének meleg és napfényes időjárása, valamint az ide
jében érkezett esőzések igen j ó hatásúak voltak mind az erdősítések, mind a csemete
kertek számára. 

összefoglalva az elmúlt tavasz időjárása igen kedvező volt az erdőgazdálkodás szá
mára. Jó alkalom nyílt a kitermelési munkák befejezésére és a szállítási tervek telje
sítésére. Igen j ó az erdősítések megeredése. Általában jók voltak a csemetekerti kelé
sek és szépen fejlődnek a csemeték. Különösen a nyarak indultak erőteljes növekedés
nek. Igaz, hogy a május hó végi erős lehűlés több helyen csemetedőlést okozott nemcsak 
az erdei, hanem a fekete-, sőt duglaszfenyő vetésekben is. A magas talajvízállás, ill. bel
víz az Alföldön többfelé káros hatású volt. 

Dr. Papp László 

H I M i m SZEíllLE 
Az erdészeti szakmai egyesületek (szervezetek) szerepe cí

men tartott előadást Tony Frangois a VI. Erdészeti Világkong
resszuson. Elmondotta, hogy minden országban, ahol a gazda
sági életben az erdőknek szerepe van, különféle egyesületek, 
szervezetek keletkeztek és keletkeznek továbbra is. Számuk 
annál nagyobb, minél jelentősebb és sokoldalúbb az erdők sze
repe (fatermelés, talajvédelem, tájesztétika, üdülési lehetősé
gek stb.). A z egyesületeket a következőképp osztotta fel: 

Anyagi érdekeltség nélküli egyesületek. Főként olyan személyeket egyesítenek, akik 
az erdészetet tudományos, egészségügyi, esztétikai, talaj- és vízvédelmi, állatvédel
mi érdekből, vagy az erdei üdülés lehetőségeinek fenntartása és fejlesztése céljából 
támogatják. Ilyenek a turistaegyesületek, vadásztársaságok, a természetbarátok, a 
fák és az erdők barátainak egyesületei. 
Közvetlen anyagi hasznot célzó egyesületek. Ezek egyrészt különböző kategóriákba 
tartozó erdőbirtokosok egyesülései, amelyek közül legfontosabbak az erdőbirtokos
ságok, másrészt a fát és az egyéb erdei termékeket feldolgozó iparok képviselőinek 

egyesülései, amelyeket fa-, papír-, fűrész-, furnér- stb. iparok szerint osztanak fel. 
Összességükben ezek az egyesülések a kapitalista államokban valóságos gazdasági 
gépezetek, amelyeken keresztül a kormányzat kezdeményezései eljutnak e politika 
egyéni végrehajtóihoz. 
Érdekvédelmi egyesületek, amelyek azokat a személyeket egyesítik, akiknek életfel
tételeit az erdő, az erdei termékek és a faipar biztosítja. Ide tartoznak az erdei és 
faipari munkások szakszervezetei, az erdészeti és faipari szakembereket egyesítő 
erdészeti egyesületek. Összehasonlítva a közvetlen haszonra alakult egyesületekkel, 
ezek a szociális és gazdasági gépezetet alkotják, amelyet a kormányok erdészeti ter
veik megvalósításánál sikerrel alkalmazhatnak. 
Néha nehéz az egyesületeket egyik vagy másik csoportba besorolni. Valamennyinek 

van egy közös vonása: igyekeznek a kormányokat politikájukban az általuk képviselt 
szempontokra irányítani. Ezért gyakran váltanak ki heves bírálatot, viszont működésük 
gyakran igen hasznos, mert: 

Egyfelől sok egyesület folytat szakmai vizsgálatokat, tanulmányokat és számos szak
mai vagy propagandakiadványt tesz közzé. 
Másfelől mindegyik a maga külön szempontjából képviselve az erdővel összefüggő 
kérdéseket, elősegíti a komplex nemzeti erdőpolitika kidolgozását. 



Végül egyszerűbb a kormányzat részére, hogy egyesületeket győzzön meg elhatáro
zott erdőpolitikájának szükségességéről, mint az, hogy az egyesületek minden egyes 
tagjával külön igyekezzen azt elfogadtatni. 
Napjainkban, amikor az erdészeti politika már nemcsak nemzeti szinten, de földré

szekre, sőt egész Földünkre kiterjedően fejlődik, az előadó szerint elérkezett az ideje, 
hogy ezek a nemzeti erdészeti egyesületek ne csak nemzeti szinten, hanem nemzetközi 
szinten is szerveződjenek. Erre több példa máris van. Ilyenek az Erdészeti Kutató Inté
zetek Nemzetközi Szövetsége (IUFRO), a Nemzetközi Természetvédelmi Egyesület 
(UICN), a Skandináv Erdészek Egyesülete, a Commonwealth államok Erdészeti Egyesü
lése. Ha a szűkebb értelemben vett erdészeti szakegyesületek is nemzetközi szervezetbe 
tömörülnének, a már létező szakegyesületek vagy a fejlődő országokban ezután létesü
lök nagy előnyét látnák annak, hogy egy szervezetbe tartoznak a fejlettebb államok 
egyesületeivel és hasznosíthatják ezek tapasztalatait. 

A z erdészeti egyesületek nemzetközivé tételénél is sürgősebb feladat, amint az elő
adó rámutatott, adott országon belül a különböző célú egyesületek közötti kapcsolat ki
építése. A sokféle és néha ellentétes érdek, amelyet a különféle egyesületek képvisel
nek, gyakran a zavarok forrását jelenti a kormányzat számára. Ezért a bármilyen érde
kű, az erdőre vagy termékeire irányuló összes nemzeti egyesületnek a csoportosulása 
igen kívánatos volna minden országban. Olyan fórumot alkothatnának, amelyen meg 
lehetne vitatni és nem egyszer egyensúlyban tartani a különböző érdekeket. Ilyen fórum 
jelenleg csak nemzetközi szinten létezik az erdészeti viágkongresszusok formájában. 

Ez utóbbi gondolattal kapcsolatban felvethető nálunk is, nem volna-e célszerű az 
erdővel és faiparral kapcsolatos hazai egyesületeknek (Országos Erdészeti Egyesület, 
Faipari Tudományos Egyesület, Papíripari Tudományos Egyesület, Magyar Természet
barát Szövetség, Magyar Vadászok Országos Szövetsége, Mezőgazdasági, Erdészeti és 
Vízügyi Dolgozók Szakszervezete) ilyen csoportosulása, együttműködése? 

(Tony Fra.nc.ois: Le róle des associaticms forestiéres professionelles, Sexto Congreso 
Forestal Mundial, Madrid junio 1966, 6 CFM/G/P1. 3/1 alapján ref. Dr. Keresztesi Béla.) 

Hatnyelvű erdészéti szakszótárt (Dictionar forestier poliglot) jelentetett meg a ro
mán Erdőgazdasági Dokumentációs Központ (Centrul de Documentare Technicá pentru 
Economia Forestierá — Bucuresti, 1965) a múlt évben. 

A kétkötetes román, orosz, francia, német, angol, magyar nyelvű szótár I. kötete 760 
oldal, II. kötete 408 oldal. A z első kötetben az egyes oldalak baloldali oszlopaiban a ro
mán szavak vannak felsorolva betűrendbe szedve (növény- és állatneveknél zárójelben 
a latin név is), azokkal szemben a jobb oldalon találhatók a megfelelő orosz, francia, 
német, angol és magyar szakkifejezések. A román szakkifejezések betűnként sorszá
mozva vannak. Az I. kötet tehát a román szöveg idegen nyelvre való lefordításához hasz
nálható. 

A II. kötetben a latin, orosz, francia, német, angol és magyar szavak betűrendbe 
vannak szedve. Minden egyes kifejezésnél egy betű és egy szám található; ennek a segít
ségével lehet az első kötetben a megfelelő román, illetve a többi idegen nyelvű szakki
fejezést megtalálni. 

A IUFRO és a FAO több évvel ezelőtt felhívással fordult a tagországokhoz, hogy 
erdészeti bibliográfiájukat állítsák össze és az erdészeti terminológia nemzetközi mun
kával történő kidolgozásához járuljanak hozzá. A román szakemberek a néhány éve 
megjelent „Bibliográfia forestierá romána" (Román erdészeti bibliográfia) című kötet
ben 1860—1958-ig feldolgozták a teljes romén erdészeti szakirodalmat, amely munkát 
valamennyi országban nagyra értékeltek. A hatnyelvű szótár megjelentetésével a felhí
vás második részének tesznek eleget a román kollégák. A kiváló művet az 1966. évi spa
nyolországi VI. Erdészeti Világkongresszus tiszteletére jelentették meg. Megalkotása
kor a szerkesztők áttanulmányozták a hozzáférhető valamennyi szótárt, és a legfonto
sabb 52 ilyen irányú művet, mint fő irodalmat a szótár elején felsorolják. A munka alap
ját mégis a hatalmas volumenű szakirodalom (szakcikkek és könyvek) éveken át törté
nő tanulmányozása, kijegyzetelése képezte. 

A szakirodalom napjainkban mind gazdagabbá válik, hiszen az erdőgazdálkodás 
módszerei rohamos léptekben fejlődnek. Ezért egy erdőművelési és faipari soknyelvű 
szakszótár kiadása merész vállalkozás. Elsősorban aaért, mert a szakirodalmat folyama
tosan nyomon kell követni, másodsorban pedig azért, mert a szakkifejezésekben leggaz
dagabb nyelv kifejezéseinek megfelelő fogalom nem mindig található meg a számításba 
vett többi nyelvben, és végül azért, mert a különböző nyelvek kifejezésmódja gyakran 
eltérő. Ennek ellenére egy lelkes kollektíva 4 év szorgalmas munkájával sikeresen meg
oldotta a feladatot. A kiváló szerzői kollektíva tagjai: Prof. V. M. Stinghe, Prof. I. C. De-
metrescu, Ing. G. A7. Purcáreanu és Kádár Zsombor. Munkájukban nagy segítséget kap-
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tak Ing. A. Levitchi-től, Ing. Sí. Purcelean-tól és Fenyves Zoltántól. A szerkesztésből 
oroszlánrészt vállalt Prof. Dr. B'ílánicá Theodor. 

A szótár nem ölelheti fel az erdőművelés, erdővédelem, fakitermelés, vadászat és 
faipar valamennyi szakkifejezését, de a legfontosabb 6500 szakszó helyet kapott a mun
kában. A szerzők a közeljövőben a szótár bővített, javított kiadását tervezik. 

Ez a hatnyelvű, szép kivitelű szakszótár nagyban megkönnyíti a külföldi irodalom 
tanulmányozását. Segítségével a gyakorlati szakemberek is könnyebben hozzájutnak a 
mind gazdagabbá váló üzemi könyvtárak szakirodalmához. Nemcsak a dokumentációs 
szolgálatában dolgozó fordítók számára hasznos segédeszköz ez, hanem az erdészeti kö
zép- és felsőoktatásban is nélkülözhetetlen. 

Dr. Tompa Károly — Szűcs Ferenc 

A kis nyárfacincér nemzedéke. (Minyajló A. K.) Sokan úgy tartják, hogy a kis nyár-
facincér (Saperda populnea L.), a nyárasok és rezgőnyárasok e veszélyes károsítójának 
nemzedéke kétéves, attól függetlenül, hogy milyen fafajon fejlődik. 

Csernyigovo körzetében a szerző által a nyárasokban és rezgőnyárasokban végzett 
megfigyelések mást mutatnak. A drozdovi erdészet nyárasaiban 1963. évben a cincér tö
meges repülését észlelték, a szomszédos olisevói erdészet nyárasaiban ősszel begyűjtött 
gubacsszerű daganatokban pedig csak kifejlődött álcákat találtak. A régi feltevésből ki
indulva azt lehetett volna gondolni, hogy a repülés a két erdészetben más-más évben 
történik. Azonban, amikor 1964 májusában a drozdovi erdészetnél az 1963. évi repülés 
után kitűzött két próbaterületen ellenőrző számlálást végeztek, a daganatokban a kis 
nyárfacincér bábjait találták. Ebből következik, hogy a kis nyárfacincér nemzedéke nem 
két-, hanem csak egyéves. A további vizsgálatok ezt a feltevést igazolták. 

A kis nyárfacincér nemzedéke fejlődésének megfigyelésére a rezgőnyárasokban 
1964. évben megjelölték a peterakás helyeit. Ezeket 1965 májusában felmetszették. A 179 
menet közül 17-ben bábot találtak, a többiben csak álcákat. Ez azt mutatja, hogy a cin
cér a rezgőnyáron lassabban fejlődik ki és nemzedéke általában kétéves. 

A megfigyelések adatai azt mutatják, hogy Csernyigovo körzetében a kis nyárfa
cincér nemzedéke nyárasokban egyéves, a rezgőnyárasokban pedig kétéves. A kis nyár
facincér nemzedéke fejlődésének e sajátosságát a nyárfatermesztéssel foglalkozó szak
embereknek feltétlenül figyelembe kell venniük. Hasznos volna hazai viszonyaink kö
zött hasonló jellegű megfigyeléseket végezni a várható károsítás előrejelzésének megbíz
hatósága érdekében. 

(Lesznoe Hozjajsztvo, 1966. 5'. sz. Ref.: Szilágyi B.) 

Univerzális terepjáró kerekes vontatót ismertet Il'in, G. P. és Ismametov, A. Sz. a 
Leszn. Prom. 1966. 44. évf. 3. számában. A „Haflinger" típusjelű, osztrák gyártmányú 
vontatót 1965 szeptemberében Moszkvában mutatták be nemzetközi kiállításon. A z össz-
kerékmeghajtású vontató mind erdőgazdasági, mind mezőgazdasági termelésben egy
aránt használható. Különleges konstrukciójánál fogva főleg nehéz terepen, meredek 
hegyoldalakon, mocsaras, lápos területeken és laza homoktalajon tesz nagy szolgálatot. 
A vontató energiaforrása kéthengeres, boxerrendszerű, négyütemű léghűtéses benzin
motor. A motor teljesítménye 24 LE 4500 percenkénti ford. szám mellett. Erőátviteli 
szerkezete 3,3—66 km/óra közötti sebesség szabályozását teszi lehetővé. A vontató kere
kei külön-külön spirál rugózással csatlakoznak az alvázhoz. Fékrendszere hidraulikus 
üzemű lábfékből és mechanikus üzemű kézifékből áll. Hátsó tengelycsonkjáról kőtörő-
gép, permetező-porozó gép meghajtása biztosítható. A vontatóra szerelt egydobos csörlő 
vonóereje 1500 kg, faanyag közelítésre használható. Homlokrészére szerelt könnyű toló
lemez hó eltakarítására szolgál utakról, rakterületekről. 

A vontató fontosabb méretei: hossz — 2830, magassága — 1640 mm, szélessége — 
1350 mm. Szabadmagassága — 240 mm, keréknyomtávolsága — 1130 mm. A gép súlya — 
610 kg. A z igényeknek megfelelően a gép alvázásra 2 m 2 rakfelületű kocsiszekrény sze
relhető. Vezetőfülkéje kétszemélyes. 

Ref.: Walter Ferenc 

A műtrágyák hatása a rezgőnyár fájára. A voronyezsi állami természetvédelmi 
területen 1953 óta folytatnak kísérleteket a műtrágyázás hatásának vizsgálatára rezgő
nyár, erdeifenyő és tölgyállományokban. A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a 
műtrágyázás hatására nagyobb a fák növekedése és az állományok betegségekkel szem
beni ellenállósága. Azonban a műtrágyák hatását a faanyag minőségére eddig még nem 
vizsgálták, legalább is szovjet irodalmi anyagban nem találhatók erre vonatkozó köz
lések. 



A nitrogén, foszfor és kálium tartalmú műtrágyákkal 1953. évben kezelt rezgőnyár 
állományból vett próbatörzsek ilyen jellegű vizsgálatáról számol be Jakimov I. V. 

Négy kísérleti parcellán 1962 júliusában 18 db próbatörzset döntöttek. Valamennyi 
törzs alsó, középső és csúcsi részéből korongokat vágtak ki, amelyekből azután közel 
2000 db próbakockát készítettek. A közölt vizsgálati eredményeket a faanyag 15%-os 
abszolút nedvességtartalmára redukálták. A kísérleti parcellák talaja: szürkésbarna ho
mokkal 100—170 cm mélyen eltemetett vályogos talaj. 

A rezgőnyár fájának fizikai-mechanikai tulajdonságai. 

Mutatók 
Kontroll Műtrágy ázott 

kísérleti 
Mutatók 

á l l o m á n y o k 
Mutatók 

20 éves 35 éves 20 éves 35 éves 

Évgyűrűk száma 1 cm-ben 4,1 3,6 
Frissen döntött fa abszolút ned-

63,8 50,0 73,4 56,3 
Zsugorodási tényező 

0,14 0,12 0,14 0,11 
0,38 0,32 0,33 0,31 
0,58 0,46 0,50 0,43 

Térfogatsúly, g / c m 3 0,45 0,48 0,43 0,48 
Nyomószilárdság, k g / c m 2 278 343 318 363 
Hajlítószilárdság, kg /cm 2 621 662 550 613 
Szakítószilárdság, k g / c m 2 1071 1109 880 1067 
Sztatikái keménység, kg /em 2 

261 267 263 275 
179 200 169 201 
181 220 188 240 

A vizsgálati eredményekből kitűnik, hogy a frissen döntött fa nedvességtartalma a 
kísérleti parcellákon 6—10%-kal, a nyomószilárdsága 5,5—12,6%-kal magasabb, hajlító-
és szakítószilárdsága pedig 7,4—11,4%-kal, ill. 3,7—17,8%-kal kisebb, mint az ellenőrző 
területen. (Lesznoje Hozjajsztvo. 1966. év, 3. sz. Ref.: Szilágyi Benjámin.) 

A hatévenként rendezett, ezúttal VI. Er
dészeti Világkongresszuson, Madridban, 
Egyesületünket a magyar delegációban dr. 
Keresztesi Béla alelnök képviselte. 

* 
Ivan Vasziljevics Golochivin erdőmér

nök vezetésével a moszkvai, leningrádi, 
kíevi, voronyezsi, novoszibirszki erdőren
dezőségi intézetek vezetőiből és munka
társaiból álló 34 fős szovjet erdőrendező
erdőmérnök csoport magyarországi láto
gatása során Egyesületünk az esztergomi, 
a kecskeméti és a pécsi erdőgazdaság te
rületén valamint az ERTI-ben szakmai 
programot szervezett. 

* 
Az OEE soproni csoportjának néhány 

tagja a MTA nemesítési albizottságában 
kifejtett munkája elősegítésére még 1965 

nyarán nyolcnapos tanulmányúton vett 
részt Jugoszláviában. E tanulmányút vi
szonzására dr. Ing. Milard Javacevic sza
rajevói egyetemi tanár vezetésével a sza
rajevói, skopjei, zágrábi és novi-sadi er
dészeti tudományos intézetekből hat erdé
szeti nemesítő érkezett hazánkba. Prog
ramjuk során a budafai arborétumot, a 
szigetvári kísérleti fűztelepítéseket, a zir
ci és szarvaskúti vörösfenyő és erdei
fenyő törzsfákat, a bakonyi bükkpopulá-
ciót, a balatonalmádi tiszaháti nyár és vö
röspiramis, fűzfasor telepítését, Bajtiban 
és Sárváron az ERTI Északdunán túli Kí
sérleti Állomásán nyárfagyűjtemény po-
pulétumokat, erdeifenyő magtermelő ül
tetvényeket, Farkaserdőben a kocsányta
lan tölgyeseket és gyertyános-tölgyeseket, 
Pornóapátiban a feketefenyő és vörösfe-


