
Uj fűrészüzem Szántódon 
Új fűrészüzem alapkövét helyezte el Bóna József vezér

igazgató és Tóth Béla, az E.K.M.F. Kft. ügyvezető igazga
tója. Az alapkőbe - emlékül az utókornak - egy fémurnát 
helyeztek, melybe bekerült az új létesítmény alapító okirata, 
az aznapi újságok, aprópénzek, valamint Szántódot bemu
tató prospektusok. 

A leendő üzemet Pintér Ottó vezérigazgató-helyettes 
mutatta be. A modem csarnokba korszerű, új gépek kerül
nek. Az értékes alapanyag minőségi feldolgozását az olasz 
Bongioanni típusú rönkvágó szalagfűrész biztosítja. Ugyan-

Talán a legkecsesebb erdei és szántóföldi 
vadunk a szarvasfélék családját gazdagító őz. ' 
Ez a tetszetős állatfaj, a nevének eredetét ku
tatandó, gazdagítja a nyelvtudomány még V | 
megoldásra váró kérdéseit is. A hazai e-ző, 
au-zó, ao-zó nyelvjárásokban ugyanúgy őznek ejtik, mint a 
Szöged környéki közönségös embörök, mög az őzet elejtő va-
dászembörök. 

A szelídség, a gyengédség e vadállatban testet öltött csodá
ja, a népi jogalkotás, jogértelmezés ellentmondásosságának 
megtestesítője is. Tudniillik, az őz hímjét őzbaknak, a kifejlett 
nőstényét őzsutának, a szaporulatot őzgidának nevezzük. Ez 
még csak a tárgyi alapja a sajátos népjogi értelmezésnek, hi
szen a népnyelv az őz vadászatával kapcsol össze negatív tár
sadalmi jelenségeket. Nevezetesen a nép, rendesen a vadász
nép, évente májusban vesz részt az őzbak szabályozott vadá
szatában, a baklövésben. Ez a vadászat pozitív vadgazdálko
dási tevékenység, aki nem hiszi, járjon utána! Mármost a nép, 
rendesen számottevő hányadban, kifürkészhetetlen rend
szerben, egész évben folytat negatívan megítélt cselekménye
ket, ugyancsak „baklövés" jelzővel jelölve. Holott a figyelmet
lenek, az ügyetlenek, a felületesek, azaz a suták halmoznak 
hibát hibára, tehát a helyénvaló megjelölés a „suta-lövés" volna 
azokra az esetekre, amelyekre eddig a „baklövés" szolgált. 

csak jó minőséget és kiváló kihozatalt biztosít a magyar 
Kinematic cég hasító szalagfűrésze és optimatizáló darabo-
lója. A minőségi termelés mellett kiemelt szempont volt az 
optimális energia-felhasználás, és környezetvédelmi előírá
sok teljesítése is. Az 50 m 3 befogadóképességű szárítóbe
rendezés korszerű, folyamatos számítógépes vezérléssel 
üzemel. Az 500 kW-os kazán fűtésére szolgáló fűrészpor a 
porleválasztóból, illetve puffertartályból zárt rendszeren ke
resztül, közvetlen automatikus adagolással jut az égéstérbe. 

Az üzem évente mintegy tízezer m 3 , a somogyi erdőkből 
kikerülő faanyag feldolgozására képes. Az innét kikerülő 
termékek egy része a Csurgói Faipari Kft.-be kerül tovább-
feldolgozásra, de tekintettel a Balaton térségében várható 
építkezésekre, épületanyag termelését is tervezzük. 

Nemcsak a környezetvédelem, hanem a munkarend is 
igazodik a Balaton üdülőhelyi jellegéhez. A nyári főszezon
ban karbantartás és szabadságolások miatt teljes leállás lesz, 
míg a szezonon kívül két műszakban fog üzemelni, ami 
biztosítja a megfelelő kapacitáskihasználást, és a jelenlegi
hez képest további munkaerő felvételét is lehetővé teszi. 

Az új beruházás 200 millió forintba kerül. Ennek felét 
közvetlenül a SEFAG Rt. finanszírozza, míg a másik felére 
bankhitelt vesznek fel, melynek kamatait - a cég reorgani
zációja keretében - az ÁPV Rt. fizeti. A hitelt, két év tü
relmi idő után három év alatt kell a banknak visszafizetni. 

Fotó és szöveg: Detrich Miklós 

Az őz 
Az őzbak vadászata rendesen és rendetle-

1 nül is a trófeájáért: az agancsáért, valamint 
a húsáért történik. Előfordul a suta és a gida 
vadászata is (ők a tarvad kategória), elsősor
ban a húsukért. Mindezeken felül, persze 

nem kidobva a trófeát, a húst, a bőrt, a helyesnek tartott ivari 
és korosztály-összetétel, vagy a szükségesnek tartott protokol
láris kapcsolatok is vezethetnek „baki" vadászathoz vagy tar
vadéhoz, ha nem vétünk „sutát". Az őz elejtését a társának 
önzetlenül átengedő vadász lesz az őzetlen önzetlen. 

Az őz, ez az aranyos és arányos teremtés, a Magyarországon 
élő legkisebb csülkös nagyvad. Végül is, inkább nagyszelíd 
(lásd: Óreg néne őzikéje, Erdész himnusz). Táplálkozásában is 
mértéktartó, nem sokat eszik, de keresi az olyan válogatott fi
nomságokat, mint az exóták, fiatal erdei facsemeték rügyei, 
hajtásai stb. A saját lábáról elnevezett erdei kalapos gombát 
azonban nem respektálja. 

Végezetül néhány szó az őz intelligenciájáról, amely figye
lemre méltó. Megfejtette az éhes disznó közmondásbeli álmát, 
annak ismeretében gyakran fogyaszt az erdősítés céljából ke
servesen elvetett tölgymakkból. Kikaparja a makkot. Malaca 
van! 

Azaz: ez az őz. 
Apatóczky István 

Árkos ültetés sikere száraz körülmények között 
A süllyesztett , árko s ültetés t hasonlítottá k össz e a  föld felszíné n végzett , hagyományo s ülteté s eredményességével . A  Ke -

nyában végzet t kísérle t fafaj a a z ottani őshono s Acaci a mellifer a (Vahl ) Bent h volt . Az t találták, hog y árko s ülteté s eseté n 21 
hónappal a z ültetés utá n a  magassági növekedé s háromszoros a volt , a z összes biomassza-produkci ó pedi g 78%-ka l több volt , 
mint a  hagyományos ültetés i móddal . Ugyanakko r a  pusztulás i arán y i s feleannyi vol t a z árkos ültetés ű csemeté k esetén , min t 
az összehasonlításu l szolgál ó mási k módsze r alkalmazásakor . Vagyi s afrika i körülménye k közöt t i s jóna k mutatkozi k a z a z 
eljárás, amelye t Horváth László1 bugaci erdészetvezetó ' már a hatvana s évekbe n fenyőve l százhektárszámr a alkalmazot t szé p 
sikerrel a  száraz bugac i homokon . 

(Agroforestry Systems, 1991. 15. 17-29. Ref.: dr. Szodfridt István) 



Az Országos Erdészeti Egyesület programjának megfelelően az 

Erdésznők III. Országos Találkozóját 
1999. július 8-9-én 

a Balaton-felvidéki Erdő és Fafeldolgozó Részvénytársaság 
rendezi. 

A rendezvény programja: 
Július 7. Igény esetén 17.00 órától a szállás rendelkezésre áll. Acsády Ignác Ipari Szakközépiskola és Szakmunkás
képző Intézet, Pápa, Erkel F. u. 39. 
Július 8. Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása 12 óráig. Acsády Ignác Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző 
Intézet, Pápa, Erkel F. u. 39. 
12.30: Ebéd - 14.00: Megnyi tó - 14.10: Fó rum (előadások, hozzászólások) - 16.00: Kulturális p r o g r a m (Hely
történeti M ú z e u m , Kékfestő M ú z e u m , Nagy templom) - 19.00: Vacsora, baráti találkozó. 
Július 9. 07.30: Reggeli - 08.00: Szakmai p rog ram (kísérleti e rdők Farkasgyepűn, bükkösök felújítása, Bakonyi 
Erdők Háza) - 13.00: Ebéd - 14.00: A találkozó zárása, hazautazás . 
Július 10. Igény esetén szállás biztosítva, reggeli u t án hazautazás . 

Részvételi díj: 
8-i érkezéssel és 9-i távozással: 3000 Ft/fő. Ez az összeg tar talmazza a szállás, az étkezések, be lépők és a 

program teljes költségét. További szállásigény esetén 660 Ft/nap/fő. Reggeli júl ius 10-én: 300 Ft/fő. 

Jelentkezési határidő: 1999. május 25. 

A jelentkezéseket a BEFAG Rt. címére kérjük: 8360 Keszthely, Kastély u. 10. 

A p rogrammal kapcsolatos felvilágosítást Pr imuszné Sziklai T ü n d e és Horvá th Iván t ud adni . 

Telefon: (83) 312-135. Fax: (83) 315-520. 

Az Alföldi Erdőkért Egyesület elődjei hagyományait folytatva, 
1998-ban is az „ALFÖLDI ERDŐKÉRT" Emlékéremmel tüntette 
ki tagszervezeteinek azon dolgozóit, akik akár az egyesület, akár 
az alföldi erdők érdekében maradandót alkottak. 
A kitüntetést azúttal KOVÁCS JÁNOSNÉ erdőmérnök, az ÁESZ 
Debreceni Igazgatóság Nyíregyházi Osztályának vezetője, NÁ-
DASKAY GÁBOR, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola nyu
galmazott igazgatója, valamint ANDRÉ ZOLTÁN, a NEFAG Rt. 
kerületvezetője érdemelte ki. 
Az emlékérem átadására az egyesület hagyományos Kutatói Nap
ján, 1998. november 6-án, Baján került sor. 

Kovács Jánosné Nádaskay Gábor André Zoltán 

Az A L F Ö L D I E R D Ő K É R T 
EGYESÜLET 1999. március 26-
án, az ásotthalmi Bedő Albert Er
dészeti Szakmunkásképző Iskola 
jubileumi rendezvényeihez kap
csolódva megrendezte tagszerve
zeteinek mintegy 200 dolgozója 
részvételével az Egyesületi Sport
napot. 

A verseny célja hagyományosan 
az volt, hogy lehetőséget biztosít
son a dolgozók közötti személyes 
találkozásra és az egészséges test
mozgásra. A versenyek az alábbi 
sportágakban zajlottak: labdarú
gás, kosárlabda, koronglövészet, 
100, 800 és 3000 m futás, asztali
tenisz, sakk. Legtöbben a labdarú
gásban és a koronglövészetben 
vettek részt. A csapatok közötti 
összesített pontversenyt és ezzel 
az „ALFÖLDI ERDŐKÉRT" ván
dorserleget ezúttal a KAEG Rt. 
csapata nyerte el. 



Búcsú a kamarástól 
A múlt év utolsó napjaiban kórházba kényszerültem, tan

széki postámat is késve vettem kézhez, benne a gyászjelentés
sel: Vezér György erdó'mérnök Galgamácsán 72 éves korában 
elhunyt. Megrendülten olvastam a feketére keretezett értesítést. 
Vezér Gyurka két éven keresztül albérlőtársam - kamarásom 
- volt F.K.-ék kedves házánál. Fájdalommal gondolok vissza 
a vele töltött időszakra, harmonikusan, békésen megfértünk 
egymással a kedves szobánkban, házigazdánk a soproni Pos
taigazgatóság vezetői posztjáról ment nyugdíjba, de mivel ki
sebbik lányát még taníttatta (évfolyamtársak voltunk), meg egy 
árván maradt rokon gyereket is egyetemre járatott, kevéske 
nyugdíját kényszerült valamiképp kiegészíteni. Az ötvenes 
évek elején ez nem volt olyan egyszerű feladat, végül is utca-
seprőséget vállalt és az Alsó-Lővér negyed egyik szakaszát tar
totta tisztán. Jó környezetben volt, mert a szomszéd szakaszt 
a volt Sopron megyei alispán seperte, másik oldalon meg a 
korábbi polgármester volt a sorstársa. Eleinte nehezebben vi
selte a neki szokatlan munkát, csapzottan és kifáradva tért ha
za, később beletörődött és megelégedett mosollyal nyugtázta, 
hogy meg tudja szerezni a többletköltségekhez hiányzó pénze
ket. Volt alkalom, amikor kimondottan jókedvűen érkezett ha
za. Ha a jókedv okáról faggattuk, kiderült, aznap sikerült egy 
taligára való lócitromot összesepernie és jó áron eladnia valami 
gombakertésznek és a nem várt mellékes jókedvre hangolta, 
íme, milyen kevés is elég volt ahhoz, hogy valaki szebb szín
ben nézzen a világba! Felesége, Margit néni, melegszívű, jó 
lelkű néni volt, úgy voltunk vele, mint pótédesanyánkkal. 

A kamara nemcsak diákszállás, de otthon volt nekünk. Ha
gyományosan egyetemistákat fogadott be falai között, előde
inktől örököltük a kamaradíszeket is. N.F. és egy bányakuta
tó-hallgató laktak korábban ott, előbbi a honvéd térképészet, 
majd az erdészeti légi térképészet jeles szakembere lett. Az 

egyik falon csábos szőke hölgy egy plakáton széles mosollyal 
kínálta a sörivás örömeit, másik oldalon a falakra ragasztott 
üres papírlapok arra szolgáltak, hogy a kamarában megfordu
lók aranyköpeteiket felvéshessék rájuk. Egyet közülük érde
mesnek tartok ide is feljegyezni: „Mennél több tehenet szopik 
egy borjú, annál nagyobb marha lesz belőle." Az előszobából 
nyíló W.C. húzóján sem lehetett más, mint egy vasúti kocsiból 
kiszerelt Vészfék-tábla. Ez volt a környezet, ahol laktunk, a 
mai árakhoz képest összehasonlíthatatlanul olcsón. 

Gyurka szolid életvitelű ember volt, erdész szüleitől örökölt 
érdeklődéssel forgatta egyetemi jegyzeteinket is. Sok hasznos 
beszélgetés tárgya volt mindez. Néhány szokását emlékezetem 
őrzi. 

Az esti vacsora többnyire szalonnából állott. Volt egy vá
gódeszkája, arra aprította a szalonnát, mellé felkarikázott egy 
vöröshagymát, megsózta, paprintotta és jóízűen betermelte. Le
génykoromban magam is ezt a szokását követtem. 

Lelkes vadászszenvedély lakozott benne. Lőfegyvere nem 
volt, ezért abban élte ki magát, hogy a nyári szemeszter vizs
gahónapjában a már nyitott, kertre néző ablakunkból az alant 
nagy hanggal éneklő macskákat igyekezett elhallgattatni. Eh
hez parittyát (magyarul: csúzlit) szerkesztett, ez mindig az ab
lakpárkányon feküdt a hozzávaló kavicsmunícióval, és vala
hányszor a derék egérfogók dalra fakadtak, azonnal odasózott 
nekik. Ha aztán a sikeres célzás nyomán átmeneti csend tá
madt, büszke mosollyal várta a gratulációt. 

Kedves szokása volt szabad időben birkózó- és ping-pong 
edzésekre járni, még inkább a zongorázás. Házunk első szintjén 
fiatal házaspár lakott, ott volt zongora és a zeneszót gyakran 
felhallottuk mi is. Nem Bartókot és Lisztet játszott, inkább ope
rettdallamokat, akkor divatos slágereket. De ezt igen nagy 
megelégedéssel és teljes lelki békével. 

Most fájó dolog ezeket felelevenítenem, értékes és a szak
máért teljes szívvel lelkesedő ember volt. Fájdalommal köszö
nök el Tőle! 

Isten nyugosztaljon, kedves Gyurkám! Nem felejtünk! 
Dr. Szodfridt István 

A zselici növények kutatói 
Valószínűleg kevesen tudják, hogy Kitaibel Pál; a neves polihisztor elsők között kutatta 

a Zselic növényvilágát. 1799-ben Szigetváron megszállva, postakocsin és természetesen gya
log bejárta Szentlászló és Szenttamás között a vidéket, de eljutott Gálosfára és Toponárra 
is. Zselici gyűjtésének adatait elsőként Combocz Endre rendszerezte 1945-ben. Később - a 
ma 92 éves, Pécsen élő - dr. Horváth Adolf Olivér professzor, a cisztercita rend szerzetese 
is közölte könyvében Kitaibel Pál egykori feljegyzéseit. 

Dr. Horváth Adolf Olivér szintén kutatásai fontos területének tekintette a Zselic botanikai 
feltárását. Munkájában az is segítette, hogy 1951 és 1955 között Kaposváron, a Táncsics 
Mihály Gimnáziumban és a Közgazdasági Technikumban tanított. Szorgalmas kutatásai so
rán bőséges anyagot gyűjtött az utókor számára. Szerette volna gyűjtőútjain fellelni a Kitaibel 
Pál által leírt növényeket és lelőhelyeiket, sajnos azonban itt csak néhánynak tudott a nyo
mára jutni. 

Már nem tudni, hogy Kitaibel kutatóútja idején az általa felsorolt növények milyen ritkák 
voltak. Az alábbi növényritkaságokat mi is csak szálanként tudtuk fellelni: vitézvirág, Or-
lay-murok, napvirág, piros gólyaorr, szennyes ínfű, magas kígyószisz, gyűrűvirág, szakállas 
szegfű, villás harangvirág, fehér tisztesfű, békabogyó, ehető berkenye, kígyótárnics. Félő a 
teljes eltűnésük! Aggódva, figyelemfelkeltésül soroltam fel őket! Kérem mindazokat, akik 
tehetnek értük, mentsék meg az utókor számára, hogy még mások is gyönyörködhessenek 
bennük a Zselicben! 

Örvendetes, és lehet a véletlen egybeesése is, hogy éppen Szenttamás és Bőszénfa (Far
kaslak) a legfontosabb lelőhelye a Szent László-tárnicsnak és a kakasmandikónak. A Zselic 
legszebb harasztja a gímpáfrány, melynek fő előfordulási helyei Kaposvár, Cserénfa, Sántos, 
Gálosfa és Bőszénfa környéke, azonban a szigetvári országúttól nyugatra nem található. 

Horváth József 

(A szerző, Horváth József, amatőr botanikus, dr. Horváth Adolf Olivér egykori tanít
ványa. Több mint négy évtizede kutatja - Novacsek Péterrel együtt - Somogy és azon 
belül különösen a Zselic növényvilágát.) 

(Fagazdasági Híradó. SEFAG Rt.) 

A francia államerdészet a  tölgyeke t 
megfelelő termőhelye n -  bútor - é s hordó-
gyártásra -  termeszti , természete s felújí -
tással, 8-1 2 m-es, egyenes , ágmente s 
törzsrészekben. 

A kocsánytalan t általába n 170-20 0 
éves vágáskorral , 70-8 0 cm-e s átmérővel , 
2-2,5 mm-e s é v g y ű r ű s z é l e s s é g g e l . 
Törzsszáma 6  m felsőmagasságnál 3600 , 
10 m-né l 200 0 és 14 m-nél 130 0 körüli. A 
V-fákat 1 8 m felsőmagasságnál jelölik , 
majd előszö r 8 , ez t követőe n 1 0 és 15 éve s 
visszatéréssel gyérítne k a  felső szintben . 
A má r fiatal korba n megőrzöt t alsószin t 
hasznosítja ezt , és árnyalásával szolgálj a 
a feltisztulás t é s akadályozza a  vízhajtás-
képződést. A  véghasználati törzsszá m ter -
mőhelytől függőe n 60-10 0 db. 

A kocsányo s vágáskor a 100-14 0 év, ez-
zel szembe n a z évgyűrűszélesség 2,5- 4 
mm, s  így a célátmérő azono s a kocsány-
talanéval, véghasználat i törzsszám a pedi g 
50-70 db . A törzsszámapasztás it t erőtel -
jesebb, 7  m felsőmagasságig 1400 , 11 m -
nél 800 és 15 m-nél 50 0 db/ha . A  gyérítési 
erély 50%-ka l alacsonyabb , min t a  ko -
csánytalanénál. 

fŰFZ 1997. 4. Ref.: Jéröme fí.J 



ERDŐKERÜLŐBEN K Ö N Y V I S M E R T E T É S 

Vadászat puska nélkül 
Ez a vadászati mód a vad megfigyelése, ami többet ér egy 

puskás vadászatnál. A vadat nem riasztjuk el, így közelebb kerül 
az emberhez. Ha szelídebb a vad, könnyebb a selejtezés. Ilyen 
vadmegfigyelő élményben többször volt részem. Lóhátról köny-
nyebb és biztosabb az élmény. A ló fülei már előre jelzik, hogy 
itt van valami és van is. A vad bizalmasabb a lóhoz, mint az 
emberhez. Egy alkalommal lóháton mentem végig egy hegynyer
gen. A ló jelzésére lepillantottam a szakadékba, ott láttam, hogy 
egy vadkan ugrásra készen felemelkedik fekvő helyzetéből, de mi
kor látta, hogy egy ló közelíti meg, nyugodtan visszafeküdt vac
kába. Ugyanez megtörtént egy őzsutával és egy gidával, lovamat 
közvetlen közelre bevárták, én gyönyörködtem a szép és kedves 
állatkákban. A következő élmények már a Duna-ártéri erdőben, a 
buvati kerületben történtek. Nagy árhullámot jeleztek 1940-41 te
lén, meg is jött az árvíz, csak egy-két görönd maradt szárazon. 
Kimentem, hogy értesítsem a favágókat és a halászokat, hogy 
gyorsan jöjjenek ki, mert magas lesz az árhullám. Keskeny görön-
dön kellett kimenni az egyik favágó kunyhóhoz. Igen ám, láttam, 
hogy egy vaddisznókonda turkál nagy igyekezettel. Mentem to
vább, tudtam, hogy ezek a vad és félénk állatok nem fognak tá

madni, elszaladnak, de hová? Legfeljebb a vízbe. De nem így tör
tént, mikor mentem közöttük - mert közöttük kellett elmennem -, 
még csak rám sem néztek, turkáltak tovább, fel sem emelték a 
fejüket. Ezek a bizalmatlan állatok érezték, hogy az ember is -
aki közéjük tévedt - éppen olyan veszélyben van, mint ők. Ezt a 
vaddisznókalandot sohasem fogom elfelejteni. A nagy árhullám 
nem tudott elég gyorsan lefolyni. A mélyebb területeken vissza
maradt víz a hirtelen jött hidegtől olyan erősen befagyott, hogy a 
szarvasokat elbírta. Ezen a simára fagyott jégen a szerencsétlen 
állatok nem tudtak menni. Nagyon sok elesett, amelyik nem tudott 
felkelni, befagyott a jégbe. Egy ilyen fagyos reggelen a favágókkal 
együtt mentem a munkahelyre. Megláttunk egy szép tizes agancsú 
szarvasbikát, ülő helyzetben, lábát előre feszítve várt sorsára. Há
tulról megközelítettük és egyesült erővel toltuk kifelé a jég hátán. 
Féltünk, hogy agancsával védekezni fog, de meg se mozdult, bé
késen tűrte, hogy kimentsük szorult helyzetéből. Mikor szárazra 
ért az első lába, kiugrott, de nem szaladt el, hanem hosszasan 
visszanézett. Az egyik favágó megjegyezte: ez a szarvas megkö
szönte nekünk, hogy kitoltuk a jégről. 

Ez a pár vadászkaland is bizonyítja, hogy a természetszerető 
ember és az erdő vadjai is tudnak egymás mellett békében élni. 

Czuczor Ferenc 

Halász Aladár (szerk.): 
Magyar-angol erdészeti, vadászati és faipari műszaki szótár 

(Áll. Erd. Szolg. 1998. Bpest) 
Régóta hiányzó munkát vehettünk kézbe a címben jelzett mű

vel. Köztudomású, hogy szakmánk számos oldalát csak nemzet
közi keretek között lehet és érdemes művelni (környezetvédelem, 
nemesítés, fagazdaság stb.). Ezt a hozzánk képest jóval nagyobb 
erdőgazdasággal rendelkező országok is így teszik. Felzárkózá
sunkhoz tehát a nemzetközi kapcsolatokba illeszkedés fontos fel
tétel. Ehhez viszont a közös nyelv a közvetítő, napjainkban az 
angol került első helyre, kiszorítván a korábban világnyelvi igé
nyekkel szereplő franciát vagy közép-európai vonatkozásban a né
metet. 

Az angol nyelv ismeretéig sokan eljutottak, de az erdészeti, 
faipari, vadászati szaknyelv kifejezései, szókincse sokak előtt rejt
ve maradt, nem utolsósorban azért, mert hiányzott a megszerzésé
hez szükséges szakszótár. Az Országh László-féle nagy szótárban 
a speciális erdészeti kifejezések alig kaptak helyet, ez természetes 
is, hiszen szakmánk a többi között a kisebbek közé sorolható. Ezt 
a hiányt szüntette meg Halász Aladár fáradságos és vesződséges 
szerkesztői munkájával. Korábban, mint az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság Tervfőosztályának vezetője és a FAO hazai nemzeti 
bizottságában az erdészet képviselője, már megérezte, mit jelent 
kapcsolataink és fejlesztéseink előbbrevitelében az angol nyelv 
pontosabb ismerete, ezért is szánta rá magát a feladat megoldására. 
Szakszókincset állított össze, ennek angol-magyar feldolgozása ko
rábban már nyomtatásban megjelent, ezúttal a dolog másik oldalát 
vehettük kézbe, a fordítói gyakorlathoz nélkülözhetetlen magyar
angol változatot. 

Jó húzásnak tartjuk, hogy a széles körben toborzott munkatár
sak kiválasztására úgy került sor, hogy tagjai között az idősebb 
generáció tagjain kívül a középkorú nemzedék és a fiatalok is sze
repelnek. Ezzel a szótár soha le nem zárható munkájának fejlesz
téséhez, bővítéséhez a személyi feltételek megteremtődtek. 

Külön érdeme a szótárnak a tematikus rendben felsorakoztatott 
fogalommagyarázat a függelékben, valamint hézagpótló a külön
féle mértékegységek nálunk szokásosakkal tett egyeztetése. Mind
ez egy gyakorlott fordító ötlete, dicséret érte a szerkesztőnek. 

Illesse dicséret az Állami Erdészeti Szolgálatot is, hiszen ennek 
a munkának kiadásával szakmánk előrelendítőjeként mutatkozik 
és jól bizonyítja, betölti azt a szerepet, amit erdeink fejlesztése, 
az erdőgazdálkodás színvonalának javítása tőle joggal remél. 

Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik az országhatárokon túlra 
is látni kívánnak, hasznos segédeszköz a nemzetközi kapcsolatok 
építéséhez. A szerkesztőnek pedig szóljon a szívből jövő elisme
rés, töretlen alkotókedvet kívánva neki, köszönjük előremutató tö
rekvéseit. 

Dr. Tóth Béla 

Megjelent a Vadbiológia 6. kötete 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vadgaz

dálkodási Alapjának támogatásával megjelent a Vadbiológia év
könyv új kötete, amely az 1997. és 1999. közötti kutatási eredmé
nyeket adja közre. A korábbi hagyományoktól eltérően a 6. kötet 
tematikus szerkesztésben készült, és a vadgazdálkodási tervezéssel 
és a GATE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszékén folyó 
gímszarvaskutatásokkal kapcsolatos közleményekből áll. A kötet
ben a következő munkák találhatók: 
• Csányi S.: Vadgazdálkodási tájak és körzetek kijelölése 
• Kőhalmy T.: Az erdei nagyvadállomány tervezése 
• Csányi S. és Ritter D.: A fenntartható nagyvadlétszám megha

tározása az állomány területi eloszlása alapján térinformatikai 
eszközökkel 

• Ritter D. és Csányi S.: Földrajzi információs rendszerek alkal
mazása az Országos Vadgazdálkodási Adattár fejlesztésében 

• Csányi S.: A gímszarvasállomány terjeszkedése az Alföldön 
• Szemethy L., Pető Z., Bíró Zs. és Heltai M.: A gímszarvas 

területhűsége egy alföldi élőhelyen 
• Ritter D., Mocskonyi Zs. és Szemethy L.: Gímszarvas élőhely

preferencia vizsgálatok egy alföldi élőhelyen 
• Pallér A. és Csányi S.: A iábodi gímszarvasbikák kondícióvál

tozása a bőgési időszakban, 1996-1997. 
• Heltai M.: Robbantóhálós befogási módszer gyakorlati és gaz

dasági értékelése 
Az érdeklődők a kötetet az alábbi címen rendelhetik meg: 
GATE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, 2103 Gödöllő, 
Páter K. u. 1., fax: (28) 420-189, email: css@alces.vvt.gau.hu. 

A Vadbiológia évkönyvhöz térítésmentesen lehet hozzájutni, 
amíg a készlet tart, a megrendelőknek csak a postai költségeket 
kell térítenie. 

A közlemények rövidesen a világhálóról is letölthetők lesznek 
a http:Wwww.vvt.gau.hu címről, ahol más érdekes vadgazdálko
dási és vadbiológiai információk is megtalálhatók. 

Dr. habil. Csányi Sándor 
szerkesztő 

Felhívás 
A Szerkesztőbizottság örömmel fogad az Erdészeti Lapok 

címlapjára alkalmas minőségű és kompozíciója (Leica méretű) 
színes diafelvételeket. 

Ugyancsak várja az erdészeti témájú levelezőlap méretű, jó 
minőségű és kompozíciójú fekete-fehér nagyításokat belső fel
használásra. A közlés jogát fenntartjuk. 

A Szerkesztőbizottság 

mailto:css@alces.vvt.gau.hu
http:Wwww.vvt.gau.hu

