
A védőerdő telepítés terén folyó kutatómunkát a volgográdi erdészeti kutató intézet 
évek óta koordinálja és kiadványban teszi közzé a Szovjetunióban és az európai szocia
lista államokban. Az intézet vezetője, A. V. Alybenszkij akadémikus, aki az 1956-ban ren
dezett nyárfa-konferencia alkalmával tett tanulmányutat hazánkban és mind a kölcsö
nös gazdasági együttműködés kereteben, mind kiadványcsere útján kapcsolatot tart fenn 
az ERTI-vel, rendszeresen megkeresi az intézetet a védőerdő telepítéssel kapcsolatos 
legújabb kutatási eredményeinek közzétételére. Az 1965. évről most megjelent kiadván:' 
dr. Kopecky Ferenc (nyárnemesítés), Bánó István (fenyőmagtermesztő plantázs), dr. Vla-
szaty Ödön (csemetekerti vegyszeres gyomirtás), dr. Szőnyi László (a mátrafüredi víz
gyűjtőben folyó vizsgálatok), Kiss László (a rovarölő szerek hatása a mikorriza-gombák-
ra), dr. Babos Imre (az óriásnyár termőhelyi viszonyai és az összehasonlító nyárfajta
kísérletek), Horváth Endréné dr. Proszt Sára (a csemeték tápanyagigénye), dr. Keresztesi 
Béla (akáctermesztés), dr. Szepesi László (mélyszántó ekék nemzetközi összehasonlító 
vizsgálata), Balló Gábor és Horváth Lászlóné (erdőművelési gépek minősítése) kutatá
sait ismerteti. A kiadvány — amelynek 1966. évi számához is az ERTI már megküldte 
beszámolóit — a volgográdi intézet, ennek kísérleti állomásai és kirendeltségei munkás
ságán kívül a Szovjetunió, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Jugoszlávia és az 
NDK összesen 55 erdészeti és mezőgazdasági kutató intézetének, valamint felsőoktatási 
intézményének a védőerdő telepítés, az erózió elleni védekezés, a homokterületek mező
gazdasági és erdészeti hasznosítása, a védőerdő telepítés erdővédelmi, gazdaságossági, 
szervezési és gépesítési vonatkozásai, az erdészeti nemesítés, maggazdálkodás és az ülte
tési anyag nevelése terén elért legújabb kutatási eredményeiről ad évről évre tájékoz
tatást, és ezzel az említett témakörökben jelentős mértékben hozzájárul a szocialista ál
lamok közötti együttműködés fejlesztéséhez. 

Kolossváry Szabolcsúé 

ti naEíiÉWEüt 
Az Országos Erdészeti Egyesület vezetőségválasztó küldöttközgyűlését Keszt

helyen rendezi a következő programmal: 

Augusztus 24-én 14.30 órakor küldöttközgyűlés 

20.30 órakor a Budapest Táncegyüttes műsora 
25-én 8.30 órakor az Egyesület szakmai ülésszaka: erdőhasználat -

íaanyagmozgatás és az erdők, fásítások közjóléti 
szerepe témakörben 

21.00 órakor baráti találkozó 
26-án 8—16 óráig szakmai tanulmányút a Keszthelyi Állami Erdő

gazdaság területén badacsonyi zárással. 

Az 1967. évi Fásítás Hónapját a Tolna 
megyei Tanács, a Tolnamegyei Állami Er
dőgazdaság és a tamási egyesületi helyi 
csoport által rendezett fásítási ankét ke
retében Földes László miniszterhelyettes 
nyitotta meg és a fásítási munkákban ki
tűnt szerveknek, személyeknek oklevelet, 
emlékjelvényt nyújtott át. Az ankét be
vezetőjeként Szabópál Antal, a Megyei Ta
nács VB elnöke ismertette az erdők jelen
tőségét a megyében, majd Tollner György, 
a Tolnamegyei Állami Erdőgazdaság igaz
gatója tartott előadást a Tolna megyei fá

sítási feladatokról. Az ankét befejezése
ként bemutatták A fa és az ember című 
új színes fásítási filmet. 

A MTESZ Központi Anyagmozgatási 
Bizottság (KAB) felkérésére Egyesületünk 
is bekapcsolódott a K A B szervezési mun
kabizottsága munkájába. Az Egyesületet 
Hajak Gyula képviseli. 

A K A B szervezési munkabizottság fel
adatai közül kiemelkedik az 1967. október 
23—27. között Budapesten tartandó V. Or-



szagos Anyagmozgatási Konferencia elő
készítése. A filmbemutatóval, könyv-, 
folyóirat- és modellkiállítással egybekötött 
ötnapos konferencia a komplex anyagmoz
gatási folyamatok kérdéseivel foglalkozik. 
Egyesületünk és a Faipari Tudományos 
Egyesület javaslatára a konferencia kere
tében sor kerül a többi között erdészeti és 
faipari szekció ülésezésére is és ott a két 
szakterületnek megfelelően négy-négy elő
adás hangzik el részben az erdőgazdasági, 
részben a faipari anyagmozgatásról és 
szállításról. 

A Magyar Hidrológiai Társaság ünnepi 
közgyűlés keretében ünnepelte megalaku
lásának 50 éves évfordulóját. A közgyűlé

sen Egyesületünk jókívánságait dr. Madas 
András elnök tolmácsolta. 

Egyesületünk fogadta a finn mezőgazda
sági és erdészeti minisztérium 50 tagú kül
döttségét Magyarországon történt átutazá
sa alkalmával. A fogadáson Kalkinnen 
erdőtanácsos, a finn delegáció vezetője és 
dr. Madas András mondott üdvözlő beszé
det. A finn erdészeti szakemberek megte
kintették Győrszentiván környékén a kis
alföldi homok erdőgazdasági táj nemes
nyár telepítéseit. A látogatók a termőhelyi 
adottságok, a telepítés módja, a telepíté
sek kezelése, az alkalmazott nyárfajták 
viselkedése és a várható fahozamok felől 
tájékozódtak. A bemutatót Varga Gyula és 
Káráll János vezette. 

A központi szakosztályok munkájából 

Az oktatási bizottság — a műszaki fej
lesztési bizottság felkérésére — az Erdé
szeti és Faipari Egyetem képviselőinek be
vonásával megvitatta az erdészeti szak
mérnökképzéssel és az erdőmérnök to
vábbképzéssel kapcsolatos kérdéseket. 
Ezen túlmenően a bizottság tagjai szüksé
gesnek tartották a különböző szintű erdé
szeti szakoktatás egészének napirendre tű
zését. Egyesületünk tagjai közt élénk ér
deklődés nyilvánul meg a továbbképzés 
iránt. Igazolja ezt az a tény, hogy a helyi 
csoportok szervezésében tartott szakmai 
előadások erősen látogatottak. Ennek elle
nére a továbbképzés alapvető formája ma 
is az önképzés, s ehhez igen szűkös iroda
lom áll csak rendelkezésre. A bizottság 
javaslatában ezért múlhatatlanul szüksé
gesnek tartja a szervezett továbbképzés 
mielőbbi megindítását. 

* 
Az erdei vasutak szakosztálya ülésén 

Tóth Gyula előadásban ismertette a Lilla
füredi Állami Erdei Vasutak történetét és 
eddigi erdőgazdasági szerepét. 

Az erdőművelési szakosztály helyszíni 
bejárással egybekötött tanulmányutat 
szervezett Boldogkőváralja és Telkibánya 
környékére a luc- és duglaszfenyő termesz
tésének eddiginél nagyobb méretű előmoz
dításának megvitatására. 

* 
A gépesítési szakosztály ülést tartott s 

ott a mátramindszenti erdőgazdasági alsó 
rakodó fejlesztési tervét vitatták meg. 
Majd meghallgatták Kassai Jenő beszá
molóját az erdőgazdasági rakodók össze
vonásával kapcsolatos vizsgálódásairól. A z 
ülés résztvevői javasolták, hogy a rakodók 
összevonására vonatkozólag az ERTI dol
gozzon ki módszereket az erdőgazdaságok 

A fásítási szakosztály megvitatta a fásí
tási technológiára beérkezett javaslatokat 
és tervezetet készített a tervek kiegészíté
sére. Megtárgyalta a zöldövezeti erdők ter
vezésének irányelveit és javaslatot állított 
össze ezek érvényesítésére. 

A helyi csoportok életéből 

A kecskeméti csoport az Agrártudomá
nyi Egyesület helyi csoportjával közös ren
dezésben fásítási ankétot szervezett. Részt 
vettek a Kiskunsági Erdőgazdaság, a Du
naártéri Erdőgazdaság, valamint a megye 
termelőszövetkezeteinek, városi, járási, 
községi tanácsainak, továbbá a megyei 
MSZMP, a KISZ, a K P M , az Állami Gazda
ságok és különféle iskolákból a tanárok és 
a tanulók képviselői. A z ankéton Fekete 
Gyula A fásítások fontossága, Csontos 
Gyula A mezővédő erdősávok jelentősége 
címen tartott előadást. A z előadások után 
számos hozzászólás hangzott el, majd leve
títették A fa és az ember című filmet. 

A debreceni csoport, valamint az Agrár
tudományi Egyesület Hajdú-Bihar megyei 
növénytermesztési csoportja közös rende
zésében a Megyei Tanács és Debrecen vá
ros fásítással foglalkozó vezetői együttes 
ankéton tárgyalták meg a fásítás problé
máit és a megye fásításának jövőbeni fel
adatait. A vitaindító előadást Lesznyák 
József tartotta Hajdú-Bihar megye fásítá
sának helyzete és a jövő feladatai címen. 

* 

A győri csoport a Győr-Sopron megyei 
Tanács VB mezőgazdasági osztályával 
együttesen rendezett fásítási ankétján a 
Megyei Tanács, a járási tanácsok, K I S Z -
bizottságok, a Hazafias Népfront, az Ide-



genforgalmi Hivatal képviselői, valamint 
számos termelőszövetkezeti elnök és fásí
tási felelős vett részt. Kovács Béla megyei 
erdészeti és vadászati felügyelő megnyi
tója után az Egyesület képviseletében Ká-
ráll János főmérnök nyitotta meg az 1967. 
évi Fásítási Hónapot és tartott előadást 
Győr-Sopron megye erdőgazdálkodásának 
és fásításának szerepe a népgazdaságban 
címmel. Ezt követően az Erdészeti és Fa
ipari Egyetem ifjúsága képviseletében 
Müller Imre V. éves erdőmérnök jelölt A z 
erdő és a művészetek kapcsolata címen 
tartott előadása után Varga Gyula, a Kis 
alföldi Állami Erdőgazdaság igazgatója 
jutalmakat osztott ki a legjobb fásítóknak. 
A z Erdészeti és Faipari Egyetem negyed
éves hallgatóinak küldöttsége pedig át
adta a mosonmagyaróvári járás összes köz
sége számára készített fásítási tervet a 
Járási Tanács mezőgazdasági osztályának. 

* 

A pilisi csoport vitadélután keretében 
értékelte az erdőgazdaság folyó gazdasági 
évi munkájának eddigi tapasztalatait, 
eredményeit, amelyek különösen a kon
centrált termelések, a hosszúfás közelítés 
és a szervezettebb gépesítettség területén 
jelentkeztek. Foglalkoztak az erdőfeltárási 
alaptervek revíziójával is. A z erdőgazda
ság, az Erdőterv és az erdőrendezőség fe j 
lesztési és fotogrammetriai csoportjának 
bevonásával az erdészetekre vonatkozó 
üzemtervek alapján készülő erdőgazdasá
gi feltárási tervek sikere érdekében a kö
zelmúltban kísérleti munkát indított el. 

* 

A gyulai csoport a Békés megyei M ű 
szaki Fejlesztési Hét alkalmával előadást 
szervezett. Kállay József A mélyfekvésű 
mezőgazdasági területek hasznosítása cel-
lulóznyárasítással címen tartott előadást. 

* 
A sárospataki csoport Pataki Pálnak A 

gazdaságirányítás új rendszere az erdő
gazdaság munkájában címen tartott elő
adását követő vitában tárgyalta meg az új 
gazdaságirányítási rendszer kihatását az 
erdőgazdaság tevékenységére. 

* 
A szolnoki csoportnak a jászkiséri cse

metekert és környéke területére szerve
zett szakmai bemutatóján Kurdi István 
Vegyszeres gyomirtás, vegyszeres tisztítás 
címen tartott előadását gyakorlati kivite
lezési bemutató követte. 

* 
A budakeszi csoport filmvetítéssel egy

bekötött klubdélután keretében ismerke
dett meg Kollányi Ágoston Kossuth-díjas 
filmrendező előadásában a természettudo
mányos filmek készítésének elveivel és 
gyakorlatával. Majd meghallgatták Czine 

Mihály irodalomtörténésznek A mai m a 
gyar irodalom címen tartott előadását s 
ehhez könyvkiállítás és könyvvásár kap
csolódott. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportokban a következő előadáso
kat tartották: 

Budapesten dr. Madas András: A z új 
gazdaságirányítási rendszer főbb vonásai, 
Babos Lórántné: A magyar gombaflóra, 
Bárányos Istvánné: Metabolitok, dr. Stie-
ber József: A növényvilág származástana 
(I. rész), Varga Ferenc: Farontó rovarok 
és gombák kapcsolata; 

Esztergomban Zágoni István: A faanya
gok ipari feldolgozásának jelenlegi hely
zete és várható alakulása, dr. Káldy Jó
zsef: Hazai kísérletek a papírfa kérgezés 
gépi megoldására; 

Székesfehérváron dr. Tompa Károly: 
Korszerű út- és vasútfásítás tekintettel a 
táj esztétikára; 

Vácott dr. Madas András: A z új gazda
ságirányítási rendszer, Mersich Endre: 
Allóeszközgazdálkodás az új gazdasági 
mechanizmusban; 

Zalaegerszegen Erdős László: Fahasz
nálati munkák gépesítésének eddigi ered
ményei; 

Budakeszin dr. Madas András: A z új 
gazdaságirányítási rendszer erdészeti vo
natkozásai, dr. Szederjei Ákos: A korszerű 
vadgazdálkodás, annak fejlesztése és a 
vadgazdasági kutatás; 

Szolnokon Horváth István: A z üzemter
vi gazdálkodás jelentősége, Erdős László: 
A fahasználat gépesítésének fejlődése; 

Baján dr. Madas András: A z új gazda
ságirányítási rendszer erdészeti vonatko
zásai, dr. Keresztesi Béla: A z ártéri erdők 
szépsége és Élménybeszámoló a spanyol
országi útról (színes diavetítéssel); 

Szegeden dr. Danszky István: A z erdő
művelési munkák jelenlegi helyzete és 
várható fejlődése; 

Keszthelyen dr. Szőnyi László: Vízgyűj
tő rendszerek, talajvédelmi fásítások; 

Sopronban Speer Norbert: A fa értéke
sítési problémái az új mechanizmusban 
(filmvetítéssel); 

Nagykanizsán Cornides György: Svéd
országi és finnországi tapasztalatok (vetí
téssel) ; 

Egerben dr. Szász Tibor: Erdőgazdasági 
munkaszervezés és az új gazdaságirányí
tási rendszer; 

Miskolcon és Szombathelyen dr. Madas 
András: A z új gazdaságirányítási rendszer 
néhány lényeges vonása; 

Veszprémben dr. Pankotai Gábor: Ipari 
erdőgazdaság vagy erdőgazdasági ipar cí
men. 



D O K T O R I S Z I G O R L A T O K A Z E R D Ö M É R N Ö K I K A R O N 

1960. Paris János: Az akácmag és cse
mete N, K, P tartalmának vizsgálata. 

1961. Egész Kálmán: Az önfeszítő szíj-
hajtások és azok alkalmazásának lehető
ségei az erdőgazdaságban és faiparban. 
Marjai Zoltán: A nyárfa ivaros szaporo
dása és szaporítása. Rónai Ferenc: Erdei 
makadámpályák felületének vizsgálata, 
különös tekintettel a korszerűsítésre. Szon-
tágh Pál: A Malacosoma neustria L. 

1962. Henzel János: A rövidpályás kö
téldaru termelékenysége fokozásának és 
biztonságának néhány kérdése. Csapody 
István: Termőhelyfeltárás és vegetációtér
képezés a Soproni hegységben. Papp 
László: A z árnyalás meteorológiája, külö
nös tekintettel az erdeifenyő csemeték ne
velésére. Meskó József: A mélyszántó ekék 
összehasonlító szerkezeti és alkalmazási 
vizsgálata. Vlaszaty Ödön: Vegyszeres 
gyomirtás az erdőgazdaságban. 

1963. Szász Tibor: A fadöntés vizsgálata, 
különös tekintettel a döntési károk csök
kentésére. Sólymos Rezső: Az erdeifenyő 
nevelésének vizsgálata. Ecsedy Sándor: A 
Magasbakony feltárásának egyes útépíté
si vonatkozásai, különös tekintettel az ala
csonyabbrendű utak helyileg kialakított 
építési technológiájára. Márkus László: 
Fatermési és faállományszerkezeti vizsgá
latok az ugodi bükkösökben. Tanka Sán
dor: A kocsányos és kocsánytalan tölgy 
műszaki tulajdonságainak vizsgálata, ösz-
szefüggésben a termőhelyi adottságokkal. 

1964. Béldi Ferenc: A faanyag víztarta
lomeloszlásának és szöveti hibájának meg
határozása elektromos úton. Babos Károly: 
A geoelektromos vizsgálat módszere, al
kalmazása és gazdaságossága erdei utak 

tervezésében. Szodfridt István: Erdőneve
lési és állományszerkezeti vizsgálatok a 
Dunaártér nemesnyárasaiban. Nagy 
László: Vizsgálatok az erdőfelújítás gaz
daságossága köréből. Borsos Zoltán: Vizs
gálatok gyertyános tölgyesekben az erdő
művelés egyszerűsítésére és gazdaságo
sabbá tételére. 

1965. Tóth Károly: Nemesnyárak tele
pítésének eddigi tanulságai és jövőbeni le
hetőségei a Duna—Tisza közi homokhát
nak a Kiskunsági Áll. Erdőgazdaság keze
lésében levő területein. Lengyel György: 
A feketefenyő állományok 1960—62. évi 
megbetegedéseinek okai. Csesznák Elemér: 
A pilisi gyertyános-kocsánytalan-tölgye-
sek nevelése. Vicze Ernő: Adatok az erdé-
szetileg fontos Balaninusfajok biológiájá
hoz. Simon Miklós: Intenzív nyárfater
mesztés a Duna—Tisza közi homokhát dél
nyugati tájrészletén. Győri Jenő: Néhány 
kocsánytalantölgy-erdőtípus madártani 
vizsgálata. Roxer Egon: Biometrikus kö
zelítő módszerek alkalmazásának néhány 
kérdése az erdőművelési kutatásokban. 

1966. Horváth Endréné: Erdei csemeték 
növekedése és a termőhelyi adottságok kö
zötti összefüggés. Horváth László: Erdő
telepítési módszerek fejlődése és azok 
eredményességének vizsgálata a D u n a -
Tisza közi homokháton. Kiss Rezső: Fater
mési vizsgálatok kocsányostölgy állomá
nyokban. Páll Miklós: A simafenyő jelen
tősége, mag- és csemetetermelése Dél-Za
lában. Balogh Ferenc: A gallyfa és vágás
téri hulladék korszerű termelési és fel
használási lehetőségei. Bondor Antal: A 
szelídgesztenye telepítésének lehetőségei 
Nyugat-Dunántúlon. Pallay Mária: Fater
mési vizsgálatok a soproni Várisi erdőben. 

A Z E R D Ő 

Az Országos Erdészeti Egyesület (Budapest, V., Szabadság tér 17.) kiadványa 
Szerkesztő: KERESZTESI BÉLA, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) doktora. Főmunkatárs: 
JEROME RENÉ. Szerkesztő bizottság: AKOS LASZLO, BABOS IMRE, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora, B A K K A Y LÁSZLÖ, DR. BALASSA G Y U L A , FÖLDES LASZLO, HARACSI L A 
JOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, HERPAY IMRE, a mezőgazdasági tudo
mányok (erdészet) kandidátusa, KÁLDY JÓZSEF, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandi
dátusa, KOCSARDI KAROLY, KOLLÁR GYULA, M A D A S ANDRÁS, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) kandidátusa, PARIS JÁNOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, RADÖ 
G Á B O R , a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. SALI EMIL, a mezőgazdasági tu
dományok (erdészet) kandidátusa, SZEPESI LÁSZLÓ, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 

kandidátusa, SZÖNYI LÁSZLÖ, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, 
T Ö T H SÁNDOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. 

Kiadja: a Lapkiadó Vállalat. (Budapest, V., Lenin körút 9—11.) Felelős kiadó: SALA 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. 

67-6-4546 Révai Nyomda. Budapest. 
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