A döntő-közelítő gépcsoportok technológiai értékelését teljesítményi és munkaidőkihasználási mutatókon kívül a munkahigiénia követelményei, a kisegítő berendezé
sek működési elve alapján is elvégezték. Munkavédelem szempontjából a gépkezelő
számára legnagyobb biztonságot a V T M és V P M K zárt vezetőfülkéje nyújtja. A leg
kedvezőbb látószöget a VFB gépcsoport kezelőfülkéje biztosítja;, hátránya, hogy csak
felülről nyújt védelmet a gépkezelőnek.
A gépcsoportok közös vonása, hogy fűrészelő szerkezetük hidraulikus üzemű lánc
fűrész. A láncvezető lemez megfelelő szabályozásával a tuskómagasság a megengedett
értékek között tartható minden típusnál.
A hidraulikus irányító berendezés elhelyezésétől és működési elvétől függően a
gépek munkatechnikája változó. A z önmagukra döntő gépek fától fáig haladnak, a
hidraulikus karokkal előbb megmarkolják a fát, majd átfűrészelik (VPMK és VFB).
A nyeregre helyezett törzzsel a gép a következő fához megy. Időveszteséget jelent a
fák pontos megközelítése, átfogása hidraulikus karokkal. A V T M gépcsoport ilyen
pontos megközelítést nem igényel. A döntést 1,5—2 m szélességű sávban végezheti.
A nyeregre helyezett rakomány lerakodása szempontjából a legkedvezőbbnek a
VTM és VFB konstrukciós megoldása tekinthető.
Annak ellenére, hogy a gépcsoportok fajlagos talajnyomása alacsony, az újulatkárosodás az egész vágásterületen igen jelentős. A lánctalpakkal felsértett gyeptaka
rón, a fordulókon keletkezett talajtúrásokon viszont kedvező feltételek teremtődnek
a természetes felújuláshoz.
A mutatók összevetése alapján a legkedvezőbb értékelést a V T M — 4 gépcsoport
kapta.
(Leszn. Prom. 46. évf. 7. szám. — Ref.: Walter F.)
Erdőgazdasági gyomnövényeink biológiája még alig ismert. Mivel ez hátrányosan
érezteti hatását különösen a vegyszeres védekezés kialakításában, az eberswaldei erdészettudományi intézet 1965-ben megkezdte ennek részletes tanulmányozását. Kutatási
terve eddig 16 gyomnövényre terjed ki: Juncus conglomeratus, Luzula campsstris és
pilosa, Carex digitala és pilulifera, Anthoxanihum odoratum, Bromus slerilis, Calamagrostis epigeios, Deschampsia flexuosa, Melica nutans, Molinia coerula, Epilobium angustifolium, Erigeron canadensis. Rum ex acelosella, Senecio silvaticus, Solidago canadensis.
(Die Sozialistische Forstwirtschaft,

1966. 7. sz. — Ref.: Jérome R.)

A jubileumi tudományos ülésszakon el
hangzott előadások alapján a Faipari Tu
dományos Egyesület kezdeményezésére
munkabizottság alakult az Országos Er
dészeti Egyesület, a Papíripari Tudomá
nyos Egyesület és az Építőipari Tudomá
nyos Egyesület küldötteiből, hogy a jelen
legi nyersanyaghelyzet ismeretében közös
javaslatot dolgozzanak ki a faipar fejlesz
téséről. A z alakuló ülésen a munkabizott
ságban résztvevő egyesületek képviselői
megállapodtak abban, hogy tervezetet ké
szítenek az MTESZ részére az illetékes
kormányszervekhez való továbbítás vé
A központi

gett a szükséges legfontosabb faipari lé
tesítmények kérdésében.

Megállapodtak továbbá abban, hogy az
Országos Erdészeti Egyesület összeállítja
a hazai faanyagbázis fejlesztésének ada
tait fő fafajcsoportonként rövid-, középés hosszúlejáratú szempontból annak ér
dekében, hogy az egyes iparágak is kidol
gozhassák a terveiket. Egyesületünket a
munkabizottságban dr. Madas
András,
Halász Aladár, Nyirádi Lajos és Fekete
Gyula képviseli.

szakosztályok

A erdőfeltárási szakosztály Sopronban
ülésezett. A résztvevők megszemlélték a
Tanulmányi Állami Erdőgazdaság hegy
vidéki erdészetének feltárását, majd az

munkája

egyetemen meghallgatták dr. Herpay Imre vetített képekkel kísért beszámolóját
háromhónapos osztrák tanulmányújának
tanulságairól.

A filmbizottság filmbemutatót rendezett
a Technika Házában. Ezúttal bemutatták
Egyesületünk 100 éves jubileumáról ké
szített Erdészeti Filmhíradót és néhány
osztrák filmet a következő témákról: kor
szerű erdősítés, korszerű ápolás, erdők
szerepe a vízgazdálkodásban, választékolás, magashegyvidéki fakitermelés.
*
A mikológiái

szakosztály

a Clusius-év

befejezésével
ünnepi záróülést tartott.
Dr. Madas András elnöki megnyitója után
több előadást tartottak. Dr.
Hortobágyi
Tibor:
Megemlékezés
C.
Clusiusról,
Bánhegyi József: A X I X . század mikológusai, dr. Kalmár Zoltán: Istvánffy G y u 
la mikológiái érdemei, dr. Bohus Gábor:
Hollós László és mikológiái művel, végül
dr. Tóth Sándor: Moesz Gusztáv tudomá
nyos munkássága címen tartott előadást.

A helyi csoportok
A váci csoport Egyesületünk megalaku
lásának 100 éves évfordulója napján és
órájában rendezett összejövetelén
Király
Pál: Százéves az Erdészeti Egyesület cí
men tartott ünnepi megemlékezést.
*
A nyíregyházi
csoport
Beregdarócon
szervezett szakmai bemutatóján dr. Tóth
Béla a szatmár-beregi síkságon lefolyta
tott termőhelyfeltáró munka eredményei
ből levonható gyakorlati tapasztalatok ér
tékelése erdőgazdasági szempontból címen
tartott előadását élénk vita követte.
*
Az egri csoport filmvetítéssel egybekö
tött összejövetelén levetítették a legújabb
Erdészeti Filmújságot, majd
Szabadhegyi
Viktor tartott előadást vetítés kíséreté
ben finnországi tapasztalatairól.
*
A kaposvári csoport klubnap keretében
vitatta meg az erdészeti munkák gépesí
tésének kérdéseit, m a j d levetítették az
Erdészeti Filmújságnak a gépesítéssel
foglalkozó két számát.
*
A pilisi csoport tanulmányút keretében
a Budapesti Falemezrnűvek hárosi tele
pét és a Budapesti Fűrészek üzemeit, láto
gatta meg. A tanulmányúton elsősorban a
fahasználattal közvetlenül foglalkozó ke
rületvezető erdészek, hossztolók és a fa
használati csoport tagjai vettek részt. Fel
használták az alkalmat a szakmai szem
pontból jelentősebb múzeumok és kiállí
tások megtekintésére is, így a többi kö
zött megtekintették a Mezőgazdasági M ú 
zeumot, a Természettudományi Múzeumot
és a Nemzeti Galériát is.
A kulturális program keretében klub
estet szerveztek s azon a M O K É P isme
retterjesztő filmtárától bérelt kisfilmeket
vetítettek le; ezek a következők voltak:
Ütiképek Braziliából, Jugoszlávia legszebb
útjain, Faúsztatás, A kárpáti medve.
*
A sárospataki csoport szakmai bemuta
tót rendezett a hársasi kerületben. A vi
taindító
előadást
Bánszegi
József:
A
komplex fakitermelés eredményei és prob
lémái erdőgazdaságunk munkájában cím

életéből

mel tartotta. A csoport tapasztalatcserét
szervezett Egerbe és tanulmányozták az
„egri" kérgezőgéppel végzett munka tech
nológiájának, szervezésének, bérezésének
és gazdaságosságának kérdéseit. A bemu
tatót Kovács Jenő, a Nyugatbükki Erdő
gazdaság főmérnöke vezette.
A szegedi csoport tanulmányutat szer
vezett a Nyugatmagyarországi Fűrész sk
szombathelyi forgácslap üzemébe a for
gácslemez-gyártás technológiájának és a
felhasználásra kerülő alapanyagnak a ta
nulmányozása céljából. Ugyancsak tanul
mányút keretében ismerkedtek meg a pé
csi Geodéziai Vállalat munkájával abból
azi alkalomból, hogy a csoport 12 tagja ré
szére geodéziai továbbképző tanfolyamot
szervezett. A csoport továbbá szakmai be
mutató során tanulmányozta az ásotthal
mi erdészet területén Polner Antal
és
Nagy Sándor előadásában a homoki fe
nyőfiatalosok tisztításának gépi technoló
giáját.

*
A tamási csoport tanulmányutat szer
vezett a Keszthelyi Állami Erdőgazdaság
tapolcai üzi-'mébe, ahol a fagyártmánytermelési tervek, az; ezzel
kapcsolatos
pénzügyi tervek és anyagnormák, vala
mint a termelési technológia alkalmazott
módszereit tanulmányozták. A tanulmány
út vezetője Scheili Ferenc volt.
*
A nyíregyházi
csoportban Becski
Lász
ló, Botos Géza, Szemerédi
Miklós és Kulics János vezetésével Téglás-Hajdúhadház
környékén tanulmányozták az ERTI—•
K G S T kísérleteket, a homoki erdősítése
ket, valamint a kocsányostölgy állomá
nyok rekonstrukcióját. A csoport tanul
mányutat szervezett az Északmagyaror
szági Fűrészek felnémeti üzemébe, s ott
Mogyorósi
János:
Összetett,
komplex
munkamódszer és Bognár József, vala
mint Bátor Aladár: A z üzembe érkező
rönkanyag minősége címen tartott elő
adása után üzemlátogatáson vettek részt.
*
A balassagyarmati csoport Salgótarján
ban vadászati kiállítást rendezett s ott dr.
Bencze Lajos: A vad tartásának természe-

tes adottságai a belterjes erdőgazdálkodás
új viszonyai között címen tartott előadást.

A szakmai továbbképzés keretében a he
lyi csoportokban a következő előadásokat
tartották:

A pilisi csoport műszaki fejlesztési bi
zottsága az Erdőterv, az állami erdőren
dezés fotogrammetriai s erdőrendezési fel
ügyelői csoportja, valamint az erdőgazda
ság kiküldötteinek bevonásával munkaér
tekezletet tartott. Megtárgyalták az erdő
feltárási alaptervek revízióját; vitavezető
Arkosi Gyula és Cornides György volt.

Budapesten Véssey Ede és Tóth Ernő:
Ehető gombák és micéliumok termesztése
különféle táptalajokon és Üjlaky
Endre:
Műemlékek faanyagvédelme;
Nagykanizsán Fekete Gyula: 100 éves
az Országos Erdészeti Egyesület (az Er
dész Filmújság egyesületi jubileumi be
mutató anyagának vetítésével);
Egerben Véssey Tibor: Gazdaságos v á 
lasztéktermelés;
Sopronban dr. Gál János: Ültetvényes
nyárfatermesztés és dr. Tompa
Károly:
Beszámoló az észak-olaszországi tanul
mányútról (vetítéssel);

A gyulai csoport Sass János előadásá
ban megtárgyalta a III. ötéves terv első
évének eredményeit, különös tekintettel
az új, bázisszámokra épült tervezési mód
szerre.

*
A Clusius-év
keretében a pécsi cso
port mikológiái ankétot szervezett. Kasza
Ferenc elnöki megnyitója után Schuster
Viktor: Visszapillantás a múltba, a 400
éves Clusius kódex magyar vonatkozásai
címen tartott vetített képekkel kísért be
vezető előadást. Majd Kupovichné dr. Ba
logh Mária: Fokozottabban küzdjünk a
gombamérgezések ellen, Vass Anna: A ta
laj élővilága különös tekintettel a mikorizza-gombákra, dr. Ketter
László:
A
gomba mint élelmiszer és táplálkozástani
jelentősége címen tartott előadást. A z an
két délutánján a FŰSZERT Vállalat ren
dezésében gombaétel-kóstolót
tartottak és
ismertették
a gombaételek
elkészítési
módját. A z ankéttal kapcsolatban a cso
port tanulmányutat is szervezett Zengővárkony—Fodorgyöp erdőrészletekbe s ott
különböző erdőtípusokban mintegy 40
gombafajt mutattak be.

*
AZ

Esztergomban dr. Keresztesi Béla: Spa
nyolországi útibeszámoló (színes diavetí
téssel) és Hajak Gyula: Svájci és francia
országi feltárási tanulmányút tapasztala
tai;
Szegeden Fekete Gyula: 100 éves az Or
szágos Erdészeti Egyesület (Erdész Film
újság egyesületi jubileumi számának ve
títésével) és dr. Tóth Sándor: A városi
zöldövezetek létesítésének néhány kér
dése;
Középrigócon dr. Szász Tibor: A z er
dőhasználat fejlődése s a jelenlegi ku
tatások értékelése;
Miskolcon Lengyel György: Mongóliai
tapasztalatok (diavetítéssel);
Vácott Abonyi István: Alapvető mun
kaügyi ismeretek szerepe az erdőgazdál
kodásban címmel.

ERDO

Az Országos Erdészeti Egyesület (Budapest, V., Szabadság tér 17.) kiadványa
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