
az esetben több próbateret kell felvenni, mégpedig a terephajlástól függően 
a következők szerint: 

Többlet próbatér az elméletileg szük-
Terephajlás (fok) séges darabszám százalékában 

15 3,5 
20 6,0 
25 9,5 
30 13,5 
35 18,0 
40 23,5 

Eddigi tapasztalataim szerint az eszköz független az állományviszonyoktól, 
jól használható fiatalosokban törzsszámlálásra, könnyen kezelhető, kis súlyú, 
hordozása nem jelent különösebb megterhelést, házilag kis ügyességgel elké
szíthető és olcsó, vele pontosabb a mérés, mint az általánosan alkalmazott 
rúddal, a munkához elegendő két ember, és gyorsabb a munkavégzés. 

Eyttma n.: FIPHCnOCOEJiEHHE ryifl KPyrOBOti riPOEbl 
ripH TaKcauHH jieca KpyroBoft npoöoíí npoöHbie Kpyrn KaK npaBHJio BbiflejifljjHCb c no.Mombio w e p A H . riojib-

30BaHHe wepAbio flBJiHeTCH o^enb HeyAOÖHbiM, nosTOMy aBTop pa3paöOTajr AHonTpHHecKHíí npHuejT, c noiwombjo 
KOToporo CTOH Ha cepenHHe Kpyra npocTbiM npHuejiHBaHHeM MO>KHO ycTaHOBHTb, HaxoAHTCH JIH Kai<OH-TO CTBOJI 
Ha RnomaAH n p y r a onpeAejieHHbix pa3MepoB HJIH H C T . 

Bukta, P.: A DEVICE FOR DETERMINING THE LIMITS OF A CIRCI.E SHAPED TEST AREA 
IN THE FOREST S U R V A Y 

In the forest survay the llmits of the circle shaped test area would be determined usually by 
a batten. The manipulation with a long batten is very uncomfortable therefore the author 
constructed a sighting arrangeinent by which help it can be checked whether the circle shaped 
test area inclouds the tested stem o r not, standing in the centre point of the circle. 
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A IUFRO ERDŐMŰVELÉSI 
ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 
OSZTÁLYÁNAK ÜLÉSE 
MAGYARORSZÁGON 

AZ ERDÉSZETI KUTATÁS SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS ESEMÉNY 
színhelye volt hazánk ez év szeptember 9—16-án. A z Erdészeti Kutató Intéze
tek Nemzetközi Szövetsége (IUFRO) Erdőművelési és Környezetvédelmi Osz
tálya nálunk tartotta tanulmányúttal egybekötött ülését. Ezekre az ülésekre 
általában két évenként más-más országban kerül sor. A cél az erdőművelés 
időszerű és legfontosabb kérdéseinek megtárgyalása, az erdőművelési kutatás 
jelentősebb témáinak nemzetközileg koordinált megoldása, a szakmai véle
ménycsere, valamint a kutatási és emberi kapcsolatok bővítése. 

A magyarországi rendezvény plenáris és munkabizottsági ülésekből, két-há
rom napig tartó tanulmányúiból, valamint kiértékelő záróülésből állt. A z 
ülések színhelye Budapest volt, az egyik tanulmányúton a Duna—Tisza közi, 
a másikon a dunántúli erdőművelés jellemző példáit tekintették meg a részt
vevők. 

AZ ÜLÉS FŐ TÉMÁJA: „Az erdőművelési kutatás, oktatás és a gyakorlat" 
volt. A megnyitó előadást dr. Madas András miniszterhelyettes tartotta: „Er
dőművelés és környezetvédelem Magyarországon" címmel. Hangsúlyozta, hogy 

Dr. Sólymos 
Rezső 



az erdő hármas funkciójának felismerése és érvényesítése a jövő erdőgazdálko
dásában új feladatok elé állítja az erdőművelőket. A fő funkciók országos és 
földrészenkénti, középtávú és távlati szükségletekhez alkalmazott, jól meg
alapozott kombinációi gondoskodhatnak az erdők optimális hasznáról a köz
jólét számára, az egész gazdasági élet és az erdészeti szektor érdekében. A 
megnyitó előadást dr. Keresztesi Béla ERTI főigazgató: „Erdészeti és környe
zetvédelmi kutatás Magyarországon" című ismertetése követte. Ennek kere
tében kiemelte, hogy a magyarországi erdőgazdaságfejlesztési koncepció és ku
tatásfejlesztés felkeltette már a két világháború között is a nemzetközi szak
mai közvélemény érdeklődését. 1936-ban nálunk tartották a IUFRO IX. Kong
resszusát és a II. Erdőgazdasági Világkongresszust. A jelenleg folyó erdészeti 
kutatást a komplex termelési technológiák kidolgozására irányuló egybehangolt 
munka jellemzi. Korszerűen kidolgozott környezetvédelmi kutatási feladatter
vünk van, amelynek megvalósítását az ERTI koordinálja. Dr. Majer Antal 
tanszékvezető egyetemi tanár: „Erdőművelési oktatás és kutatás az Erdészeti 

Külföldi résztvevők az ülésen 

és Faipari Egyetemen" címmel tartott előadást. A z 1808-ban kezdett erdészeti 
felsőoktatásban Magyarországon mindig nagy szerepe volt az erdőműveléstan 
oktatásának. A z erdőművelés alapjainak ismertetése napjainkban az erdőtipo
lógiai és a faállományszerkezettani témákat foglalja magában. A foglalkozások 
65%-a gyakorlat. A z erdészeti kutatás bölcsője hazánkban éppen az Erdőmű-
veléstani Tanszék volt. Dr. Sólymos Rezső ERTI tud. főosztályvezető: „Erdő
művelési kutatás az Erdészeti Tudományos Intézetben" címmel tartott elő
adást. A z ERTI-ben folyó erdőművelési témájú kutatások közül kiemelte a ter
mőhelyfeltárás és értékelés, az erdészeti nemesítés, a szaporítóanyagtermelés, 
az erdősítés, az erdőnevelés és faterméstan, valamint az erdővédelem területén 
elért kutatási eredményeket. Ezek lehetővé tették a hazai erdőművelés tovább
fejlesztését. A z eredmények gyakorlati alkalmazása folyamatban van. A to
vábbi kutatási cél a fatermesztés egyszerűsítése, az élőmunka-szükséglet csök
kentése, a gazdaságosság fokozása, a fatermés mennyiségének és értékének 
egyidejű növelése és az erdő hármas funkciójának fokozott figyelembevétele 
mellett. 

A külföldiek részéről nagy érdeklődéssel kísért magyar előadások után ke
rült sor a svájci F. Fischer, az NDK-beli H. Thomasius, a belga van Migroet 
professzorok és az angol J. Rowe kutató előadásaira. Prof. Fischer: „ A z erdő
művelés oktatásának célszerű metodikája" című előadásában megállapította, 
hogy az erdőművelési oktatásnak egyeznie kell az illető ország erdőgazdaság
politikai célkitűzéseivel. A legjobb tanterem maga az erdő, az oktatás kereté
ben a gyakorlatok szerepe rendkívül jelentős. Célszerű az erdőművelési oktatás 



fejlesztésére a nemzetközileg bevált tapasztalatok hasznosításával újabb javas
latokat kidolgozni és azokat a következő ülésen megtárgyalni. Thomasíus: „ A z 
erdőművelési oktatás területén szerzett tapasztalatok az NDK-ban bevezetett 
oktatási reform után" címmel tartott előadásában sürgette, hogy a szaktudo
mányok oktatása mellett fejleszteni kell a hallgatók személyiségét, az előadá
sok hasznosítsák a pedagógia célszerű eszközeit. A hallgatókat képessé kell 
tenni az erdőművelési ismeretek önálló továbbfejlesztésére és azok gyakorlati 
alkalmazására. A z oktatási terv fejlessze az erdőmérnöki hivatástudatot. Fe j 
leszteni kell a komplex gondolkodási és a gyakorlati feladatok megoldására 
való készséget egyaránt. 

AZ ERDŐMŰVELÉSI KUTATÁSOK alapjait és célkitűzéseit van Migroet 
előadása foglalta össze. Megállapította, hogy a következő időszakban az erdő
művelési kutatásnak törekednie kell a tárgyi alapismeretek bővítésére, az er
dőművelés metodikájának kritikai elemzésére, valamint a jövő várható prob
lémáinak megoldására. Kutatni kell a fák növekedési ritmusát, a gázcsere fo 
lyamatokat, a virágzást és a termés képzést, a növekedési folyamatokat, a táp
lálkozást és a rügyképzést. Vizsgálni kell az egyes fafajok víz és energiafelvé
telének szabályait, a faállományok fejlődésének dinamikáját, a fatömegválto-
zásokat és a termőhely víz és energia mérlegét. A külföldi előadásokat az angol 
Rowe: „ A z erdő és a vad kapcsolatának problémája" című referátuma zárta le. 

A plenáris ülést követő napon az Erdészeti Tudományos Intézet központjá
nak helyiségeiben a különböző munkacsoportok tartottak üléseket. A z egyes 
szakkérdések megvitatásának eredményeiből csak néhányat említek meg: 

— Felhívást kell készíteni a világ yalamennyi országához a természetes er
dőrezervátumok kijelölése érdekében. 

— A fiatal erdők nevelésének metodikáját a különböző államokban vizsgál
ni kell és ezek összehasonlítása révén ki kell választani a legjobbakat. 

— Ki kell dolgozni az európai faállományok növekedési modelljét. 
— A gén készletek védelmére szervezett intézkedéseket kell tenni. 
— Fokozni kell az információ-áramlást. 

Dr. Sólymos Rezső ismerteti fenyőnevelési módszerét a Dunántúlon 



GAZDAG TANULMÁNYÜTI PROGRAM követte a Budapesten lebonyolí
tott üléseket. A Duna—Tisza közén dr. Keresztesi Béla és dr. Szodfridt István 
vezetésével a homoki akác, nyár, fenyő és tölgy termesztéssel ismerkedtek meg 
külföldi vendégeink. A pusztavacsi, a Kecskemét-környéki , a gemenci és a bu
gaci erdők kezelése, a bemutatott erdőművelési eljárások neves európai erdő
művelők elismerését vívták ki. A gemenci erdő- és vadgazdálkodás eredményei 
különös csemegét szolgáltattak. A bugaci fenyőtelepítések és tisztítások, a sza
porítóanyagtermesztés és az erdővédelem olyan „pusztai" emléket kelteitek a 
résztvevőkben, amely méltán sorakozik a puszta egyéb néprajzi és táji értékei 
közé. A z akác és nyártermesztés magyar módszereit vendégeink az európsi él
vonalba sorolták. 
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A Duna—Tisza közi tanulmányút résztvevői 

A második tanulmányút résztvevői dr. Majer Anta l és dr. Sólymos Rezső 
vezetésével a dunántúli erdőkben kaptak ízelítőt hazai nyár- és fenyőtermesz
tésünkről, a gyertyános tölgyesek és a bükkösök felújításáról, neveléséről. D e -
vecserben az Á l l a m i Gazdaság nyárasaiban létesített gyérítési kísérleteket te
kintették meg. Csipkereken az erdeifenyő termesztési kutatásokról átfogó ké
pet kaptak. A csipkereki bemutató tulajdonképpen a fenyőkutatási célprog
ram keretében folyó komplex kutatás fontosabb eredményeinek ismertetését 
szolgálta. A nemesített szaporítóanyag termeléstől az ültetési-hálózati, vala
mint á tisztítási, gyérítési és faterméstani, az erdővédelmi és faanyagvizsgálati 
kísérletekig úgyszólván valamennyi téma kutatásával kapcsolatosak voltak 
azok a hosszúlejáratú kísérleti területek, amelyek a bejáróút mentén mintegy 3 
k m hosszban helyezkedtek el. A Sárvári ERTI kísérleti állomás bemutatásának 
méltó folytatása volt a Káld-farkaserdei gyertyános-tölgyesek bejárása. Nagy 
élményt jelentett azoknak a farkasgyepüi bükk kísérleti területeknek a tanul
mányozása is, amelyeket először Roth professzor mutatott be 1936-ban a 
I U F R O kongresszus résztvevőinek. Utódai ezt a munkát kiegészítették és to
vábbfejlesztették. A z impozáns kísérletsorozat jó áttekintést nyújtott a hazai 
természetszerű erdőkben folyó erdőművelésről. A veszprémi kopárfásítások, az 



ÁEMI balatonfüredi Fásítási Osztályának ismertetője egyaránt jól szolgálták 
a rendezvény célját. A z ÁEMI Fásítási Osztálya nemzetközileg is kiemelkedő 
munkát végez a közérdekű fásítások, zöldövezetek tervezése során, őszinte el
ismerést váltott ki a bemutatott tervek sorozata, amelyek dr. Héder Sándor
nak és munkatársainak remek alkotásai. 

A TANULMÁNYUTAKRÓL VISSZAÉRKEZVE, Budapesten került sor a 
kiértékelő záróülésre. Prof. Dr. D. Mlinsek ennek keretében tolmácsolta a 
résztvevők elismerését a magyar erdőművelés iránt, amely az erdők hármas 
funkciójából fakadó nagyobb feladatok teljesítésére is minden bizonnyal képes 
lesz. A z ülés dr. Keresztesi Béla zárószavaival ért véget. Ezt követően dr. Ma
das András miniszterhelyettes baráti hangulatú fogadást adott a résztvevők
nek. A fogadásról távozóban általános volt a vélemény, hogy a nagysikerű 
rendezvény elérte célját, méltóképpen szolgálta az erdőművelési kutatás, ok 
tatás és gyakorlati fejlesztésének mindnyájunk számára jelentős ügyét. 
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A SÁRVÁRI SZABADIDŐ-TÁJ 

Sárvár 13 ezer lakosú kisváros, a Kisalföld peremén, a Vasi-Hegyhát lábánál 
fekszik, keresztül folyik rajta a Rába és a Gyöngyös folyó. A várost kisebb 
megszakításokkal erdő veszi körül, csupán az északi oldalon nyitottabb. A bel
terület a sok kertes ház miatt „zöldövezetnek" számít, s a város szívében a 3,4 
ha-os Várpark és a 8,8 ha-os ERTI Botanikuskert teszi még szebbé, vonzóbbá 
ezt a nagy történelmi múlttal rendelkező várost. Sárvár egyre inkább ipari jel
legű településsé fejlődik (a foglalkoztatottak 65%-a az iparban dolgozik, 15%-a 
a mezőgazdaságban), mégis, az úgynevezett „civilizációs ártalmak" mértéke j ó 
val alatta marad a nagyvárosokban tapasztaltaknak. 

A társadalmi és gazdasági fejlődés magával hozta a szabad idő növekedését, 
valamint állandóan fejleszti az emberek műveltségét, igényességét, fogékonysá
gát a szép iránt. Ezért „a közeli jövő embere — ahogyan azt Keresztesi Béla A z 
Erdő 1973. évi 4. számában oly szépen megfogalmazta — meg akarja ismerni 
az erdő életét, élvezni akarja az erdő hangját, illatát, szép fák látását, a pihen
tető erdei klímát, látni akarja az erdei vadakat, legalább annyira, mint ahogy 
szüksége van modern lakásában szép lambériára, bútorokra, s szüksége van sok 
papírra és egyéb erdei termékre". 

A sárváriak igénylik mindazt, amit a természet különleges varázsával adhat 
számunkra. Már a „Mi Űjság" 1934. augusztus 5-i számában Sárvár polgárságá
nak nevében a szerkesztőség nyílt levéllel fordult Ferenc bajor királyi her
ceghez : 

Béky 
Albert 


