
A bakócai rekord szarvasbika 
A szarvasbőgési idény világraszóló eredményt hozott: az 1891-ben Szálkán és 

1911-ben Gyertyánligeten ejtett világrekorder bikák agancsméreteit felülmúló agancsú 
szarvasbika esett szeptember 16-án, a Baranya megyei Bakócán, 

A z agancsot az Erdészeti Tudományos Intézet által R ó t h Gyula Kossuth-díjas 
ny. egyetemi tanár elnöklete alatt összehívott bírálóbizottság október hó 5-én az 
alábbiak szerint pontozta: 

szárak átlagos hossza (j. 114,2, b. 115,8) 57,50 pont 
szemágak átl. hossza (j. 39,40, b. 39,40) 9,98 „ 
rózsák átl. körmérete (j. 28,8, b. 28,5) 28,65 „ 
jobbszár körmérete a. középág alatt 20,10 
balszár körmérete a középág alatt 18,75 
jobbszár körmérete a középág felett 18,00 „ 
balszár körmérete a középág felett 18,60 
súly — br. 13,25, no. 12,45 kg — 24,90 „ 
ágak tényleges száma 17,00 ,, 
szépségpontok — szín 2,00 

gyöngyözés 2,00 „ 
elhajlás 1,50 
korona 5,00 
ágvégek 1,50 
igazítás 3,00 .. 

összes pontszám 228.48 pont 

A bizottság a bírálat során újra pontozta a két megelőző rekordagancsot is. A 
szálkai agancs 1910-ben Bécsben világrekord minősítést, 1937-ben Berlinben nagy-



díjat nyert, a mostani pontozás során 226,065 pontot kapott; az 1930-ban Lipcsében 
nagydíjra, 1937. évben Berlinben az 1910 után elejtettek között rekordnak minő
sített gyertyánligeti agancs pedig 221,475 pontot kapott. 

A bakócai agancs feltűnő hasonlatosságot mutat a szálkaival — a közös törzsnek, 
a dunaártéri tájfajtának jellegét viseli mindkettő. 

K Ö N Y V S Z E M L E 

Gerd Krüssmann: Die Nadelgehölze. Eine Nadelholzkunde für die Praxis. Mit 
rund 1300 Gehölzbeschreibungen, 256, teils ganzseitigen Lichtbildern und 120 Zeich-
nungen im Text und auf Tafeln. p. 304. Paul Parey in Berlin. 

A német erdészeti irodalom ez év júniusában ismét jelentős munkával gazdago
dott. A berlini Paul Parey cég kiadásában megjelent a kiváló német dendrológus, 
Gerd Krüssmann: Die Nadelgehölze c. munkája. G. Krüssmann: Die Laubgehölze c. 
rendkívül hasznos és szép munkája az egész világon ismert. Ennek a munkának mint
egy folytatása a szerzőnek most megjelent könyve. A munka kiállításában sokban 
emlékeztet Sikva-Tarruca: Unsere Freiland-Nadelgehölze, tartalmában pedig Beissner: 
Nadelholzkunde c. munkájára. Ez a munka azonban áttekinthetőbb szerkezetével, 
kitűnő fényképeivel, nagyszerű és világos rajzaival, rövid és jellemző leírásaival, de 
kisebb terjedelménél fogva az előbbieknél sokkal könnyebben és egyszerűbben hasz
nálható. A munka bevezetőjében a szerző megindokolja azokat a körülményeket, 
amelyek ennek a fontos munkának megjelenését szükségessé tették. Majd azokat a 
szimbólumokat ismerteti, amelyeket könyvében az egyes fajok és varietasok rövid 
jellemzésére használ. Ezek a szimbólumok az egyes fenyőfajok leírásai mellett azt 
jelzik, hogy az az illető fenyőfaj milyen körülmények között tenyészthető a legsi
keresebben, melyek tenyészthetők elsősorban Németországban és Közép-Európában, 
melyek bírják a hideg teleket minden különösebb védettség nélkül, melyek igé
nyelnek téli védettséget, vagy melyek telelendők át üvegházakban. Mindezeket az 
adatokat a szerző a világirodalom legmodernebb adatai alapján állította össze. 

Ugyancsak a munka bevezetőjében ismerteti a fenyőfa-ismerettan legszüksége
sebb szakkifejezéseit, a fenyőfák ismeretéinél annyira fontos levelek alakját, külső 
morfológiáját, azok keresztmetszeteit és végül a tobozok és magvak eltérő sajátsá
gait. 

A részletes részben Florin legújabb Gymnosperma rendszerét követi. A z egyes 
családok, génuszok és fajok morfológiai leírása rövid és jellemző. A fontosafob gé
nuszok és fajok elkülönítésére meghatározó kulcsokat közöl, a meghatározó kulcsokat 
mindig igen szemléletes rajzokkal, jellegzetes és gyönyörű felvételekkel egészíti ki. 
A génuszokat alfabetikus sorrendben tárgyalja, ami a könyv kezelhetőségét nagy
mértékben megkönnyíti . 

Különösen nagy értéke a könyvnek, hogy az egyes fenyőgénuszok földrajzi elter
jedését apró térképeken tünteti fel. Ezek az apró térképek igen alkalmasak arra, 
hogy necsak az egyes génuszok mostani földrajzi elterjedéséről kapjunk tájékozó
dást, de a fejlődéstörténeti vonatkozások megállapítására is igen alkalmasak. A mun
kában 256 igen szép fénykép van, amelyek igen sokszor azt a környezetet is fel
tüntetik, amelyben az illető fenyőfaj a legjobban fejlődik. 

A munka befejező részében országok szerint közli azokat az arborétumokat, 
amelyeknek gazdag fenyőgyűjteményük van. A magyarországiak közül a soproni, a 
badacsonyőrsi és a szarvasi arborétumot említi meg, csupán azért ezt a hármat, mert 
a szerző csak a munka megjelenése idejében értesült a magyarországi fontosabb ar
borétumokról. A levelében azonban közölte, hogy a magyarországi arborétumokkal 
folyóiratában, a Baumschule-ban részletesen fog foglalkozni és nagyon örülne, ha a 
magyarországi arborétumokról folyóiratában cikkek jelennének meg. A gazdagon 
illusztrált munka minden, a fenyőfák termesztésével foglalkozó, de a fenyőfabarátok 
számára is nélkülözhetetlen segédkönyv lesz, a könyv tehát nemcsak igen szép, de 
igen hasznos is. Ára: 50 DM. 



E G Y E S Ü L E T I H Í R E K 

Az Egyesület szálalóerdő szakcsoportja 
Roth Gyula, a mezőgazdasági tudomá
nyok doktora vezetésével, szeptember 
30-án, a soproni helyi csoport rendezé
séiben az asztalfői szálalóerdő kísérleti 
területen helyszíni tapasztalatcserét tar
tott. A z Országos Erdészeti Főigazgató
ság, az Erdészeti Tudományos Intézet, az 
Erdőmérnöiki Főiskola, a Soproni tanul
mányi erdőgazdaság és a helybeli erdész 
szakiskolák, valamint a szálalóerdő kér
désében érdekelt erdőgazdaságok képvi
selői megvitatták a szálalóerdő üzemmód 
általános erdőművelési, erdőrendezési és 
feltárási problémáit. Szóbakerült a ta
pasztalatcserén a Zalaegerszegi erdőgaz
dasághoz tartozó szentgyörgyvölgyi szá-
lalóerdő-jellegű volt paraszterdők keze
lése is. 

* 
A fiatal e rdőmérnökök csoportja szep

tember 9-én tartotta az Egyesületben a 
szokásos megbeszélését, amelyen Czi-
ráki József a fűrész- és munkaüzemek, 
Török László pedig a lemezüzemek idő
szerű kérdéseiről számolt be. A beszá
molót követő vita során a fiatalok meg-
állapítoták, hogy a fűrész- és lemezipar 
ma már az erdészet szerves része. A z er
dőgazdaságok és az ipar közötti együtt
működés területén a múltban mutatkozó 
hiányosságok zömét már felszámoltuk. 
A jobb együttműködés eredménye a fű
részüzemek jobb , időarányosabb rönkel
látása ós végső fokon a jobb tervteljesí
tés. Hiányosságként említették meg, 
hogy a gömbfa átadás- átvételénél az 
együttműködés még nem kielégítő. A 
helytelen minősítés erdőgazdaságaink
nak súlyos anyagi kárt okoz. 

A fiatal erdőmérnökök a faipar idősze
rű kérdéseivel kapcsolatban javaslatot 
tettek, hogy a vidéken dolgozó fiatal er-
dőmérnökök megtekinthessenek egy-egy 
fűrész- és lemezipari üzemet. Kérték to
vábbá, hogy fokozottabban vonják be 
őket az ipar és az erdőgazdaság főbb 
kérdéseinek megtárgyalásába, hogy ez
által is bővíthessék ismereteiket. 

* 

Az Egyesület gépesítési szakcsoportja 
szeptember 26-án tartott megbeszélést, 
amelyen Huszár Endre a kialakítandó er
dőgazdasági traktortípussal szemben tá
masztandó követelményeket ismertette. 
Ezután a szakcsoport megvitatta a főis
kolai gépesítési oktatás kérdését. Megál

lapították, hogy sem az oktatás, sem pe
dig a tananyag n e m felel meg az erdő
gazdálkodás gépesítése fontosságának. 
Elhatározták, hogy javaslatot készítenek 
a gépesítési oktatás megjavítása érdeké
ben. 

* 
Keresztesi Béla alelnök, Bobok László 

és Radó Gábor erdőmérnök október 4-én 
számoltak be az Egyesületben a Német 
Demokratikus Köztársaságban szerzett ta
pasztalataikról. Keresztesi Béla alelnök 
az Eberswalde-i erdőmórnöki főiskola 
jubileumi ünnepségein szerzett tapaszta
latait ismertete és ennek során a főisko
la rendkívül értékes erdőművelési kísér
leti eredményeit méltatták. Bobok László 
erdőmérnök a NDK faiparát és a fongá-
csolóüzemek munkáját ismertette. Radó 
Gábor erdőmérnök vetíteittképes előadá
sában a Lipcsei Vásár-on szerzett tapasz
talatairól beszélt. A nagyszámú hallgató
ság a beszámolókat nagy érdeklődéssel 
fogadta. * 

A z Országi ásatási szakcsoport október 
18-án az Egyesületben a Micsurin A g 
rártudományi Egyesület tagjaival közö
sen vitatta meg a fásítás időszerű kérdé
seit. A két egyesület résztvevői megálla
podtak abban, hogy a Micsurin Agrár 
tudományi Egyesület fokozottabban fog
ja segíteni vidéki csoportjain keresztül a 
fásítás munkáját. A Fásítási Szakcsoport 
a Micsurin Agrártudományi Egyesület 
munkájának megkönnyítéséhez részle
tes anyagot dolgoz ki a vidéki csoportjai 
tájékoztatására. * 

A Győri helyi csoportnál szeptember 
9-én a ravaszdi erdészet kerületében 
Majer Antal ERTI kutató helyszíni be 
mutatóval egybekötött előadást tartott 
az erdőtípusok maghatározásáról. A j e 
lenlévők a Tény—Sokoropátka—Ravaszd 
erdővonulaton haladtak végig és he
lyenként megvitatták az aljnövényzet 
és a faállomány közötti szoros kap
csolatot. A z előadás nyomán több ja
vaslat született arravonatkozóan, hogy 
az eddig alkalmazott erdősítési módot a 
fafajmegválasztást a korábbi gyakorlat
tól eltérően kell majd megállapítani. 
Ugyancsak a győri csoportnál szeptem
ber 14-én a Sárvári csoport az ártéri er
dészeteket látogatta meg tapasztalatszer
zés céljából. Ennek során megtekintették 



a Soli.nikai nagyüzemi csemetekertet. A z 
ártéri erdőtelepítésről Koltay György 
Kossuth-díjas e rdőmérnök tartott elő
adást. * 

A Mátrafüredi csoport szeptember 10-
én a pásztói erdészet kerületében ván
dorgyűlést tartott. Ennek keretében 
megtekintették a Fenyvespuszta-i cseme
tekertet és a környező ál lományokat . A 
vándorgyűlésen Borsos Zol tán erdőmér
nök tartott előadást a gyertyános tö lgy-
gazdálkodásról. Ismertette a gazdálkodás 
sárvári múltját és az elért eredményeket . 

* 

A Kecskemét i helyi csoport szeptem
ber 6-án aktívaértekezleten vitatta meg 
a gazdaság műszaki fejlesztési tervét, és 
meghatározta a helyi csoport szerepét és 
feladatait a gazdaságra kimunkált mű
szaki fejlesztési terv gyakorlati megva ló
sításában. A fejlesztési javaslatok fog
lalkoztak az önköltséget csökkentő m ű 
szaki szervezési intézkedésekkel, a gé 
pek, munkaeszközök eddiginél tervsze
rűbb kihasználásával, a gépesítés fokozá
sával, az újítókör megalakításával, a 
szakmai oktatás bevezetésével, szak
könyvtárak létesítésével, valamiint a 
munka versenymozgalom kiszélesítésével. 
A helyi csoport javaslatai elgondolásai 
az erdőgazdaság fejlesztési terveiben ér
vényre fognak jutni. A helyi csoport leg
fontosabb feladatának .tekinti, hogy a j ó 
váhagyott műszaki fejlesztési terv meg
valósítását társadalmi úton támogassa. 

* 
Szeptmber 21-én a Szegedi helyi cso

portnál Szepesi László erdőménnök tar
tott előadást az erdőgazdaság gépesítésé
nek helyzete és jövő fej lődésének iránya 
címen. A z előadás után a 30 főnyi hall
gatóság a helyi gépesítési kérdéseket v i 
tatta meg. 

A Zalaegerszegi helyi csoportnál Má
tyás Vi lmos e rdőmérnök szeptember 23-

án tartott előadást az erdei magvak vizs
gálatáról. A z előadást követően feltett 
számos kérdés aláhúzta a maggyűjtés 
fontosságát, amit a helyi csoport tagjai 
eddig kissé alábecsültek. A maggazdál
kodás megjavítása szempontjából áz elő
adás igen hasznos volt . 

A Debreceni helyi csoport október f o 
lyamán több tapasztalatcserét tartott. 
1-én a tiszacsegei erdészet vókonyai ke 
rületében tartottak továbbképző tanfolya
mot a feketeföld és szikes területtel ren
delkező fásítási e lőadók részére. Október 
6-án és 7-ón a guthi erdészet kerületében 
a homoki fásítási felelősök részére tar
tottak tanfolyamot. Október 18-án a Bé
kés megyei csoport látogatott el a püs
pökladányi szikkísórleti területre, ahol a 
helyi csoport képviseletében Tóth Béla 
tudományos munkatárs ismertette a szik
fásítás eddigi eredményeit . Ezután Tury 
Elemér tudományos munkatárs tartott 
előadást a sziki 'erdők termőhelyviszo
nyai, az erdészeti szikosztályozás tükré
ben c ímen. A z előadás után a szikfásí-
tás, a ligetes telepítések kérdését, továb
bá a sziki mező- ós legelővédő fásítás 
időszerű kérdéseit vitatták meg. 

* 
Október 17-én a Gödöl lő i helyi csoport 

rendezésében Rimler László szakfelügye
lő a múlt század erdőgazdasági tevékeny
ségeiről, Fekete Gyula, az Egyesület Fá
sítási Szakcsoport jának a vezetője, pedig 
a fásítás időszerű kérdéseiről tartott elő
adást. A z előadáson megjelentek a helyi 
tanács, a járási pártbizottság, a honvád-
cóg, a tangazdaság képviselői , továbbá az 
Agrár tudományi Egyetem ötödéves hall
gatói, a gimnázium, az ipari iskola, va
lamint a leány és fiú iskola tanulói. A z 
előadások cél ja vol t a fásítási mozga lom 
népszerűsítése, továbbá a fásítások ápo
lásának, megvédésének elősegítése. A z 
előadás után bemutatták a „ L o m b o k 
alatt" c. fásítási propaganda filmet. 

o / vasd, terjeszd 

az E R D Ő G A Z D A S Á G O T 

E L Ő F I Z E T É S I Á R A : 
Fél évre 15 forint, egész évre 30 forint 



E R D É S Z E T I K U T A T Á S O K 
az Erdészeti Tudományos Intézet közleményeinek 
1955. évi 2. száma 

A tantalomból: 
Babos Imre: A Duna—Tisza-közi homokhát termőhelyfeltárása. — Majer A n 
tal: A Magasbakony termőhelyfeltárásának eredményeiből. — Bánky Gyula— 
Szőnyi László: A z Észak-Mátra termőhelyének feltárása. — Birck Oszkár— 
Horváth Endréné: Erdőtípusvizsgálatok a gödöllői erdőgazdasági tájban. — 
Sopp László: A kísérleti ál lományápolások módszere és gyakorlati tanulságai. 
— Partos Gyula: Fehér- és szürkenyár csemeték nevelés. — Héder Ist
ván'—Stefanik László: A Hernádvölgy keleti oldalán a szilikát kőzeten kiala
kult kopárok vizsgálata 

A Mezőgazdasági Könyvkiadó (Bp., V., Vécsei u. 4.) 1956. I. évnegyedében jelenteti meg 

című könyvét. 

A könyv korszerűen tárgyalja a fa kémiai feldolgozása terén elért eddigi eredménye
ket és úttörő jelleggel foglalja össze ennek hazai vonatkozásait. Az általános részben 
a fa vegyi összetételét, a vegyi alkotórészek meghatározását, fa vegyi üzemek ter
vezési alapelvéit, a részletes technológiai részben a fatelítést, falepárlást, fagázosí-
tást, gyantafinomítést, illóolaj előállítást, növényi cserzőanyag feldolgozást, cellulóz 
gyártást, forgács- és farostlem.ezgyártást, különböző műfaféleségek előállítását, facukor-
gyártást tárgyalja, azonkívül gyakorlati táblázatban ad segítséget az erdőgazdaság
ban és a faiparban dolgozó szakemberek részére. 

A Mezőgazdasági Könyvkiadó a szakkönyvet csak előjegyzésnek megfelelő példány
számban bocsátja ki. A z érdeklődők a Mezőgazdasági Könyvkiadó felhívását kísérjék 
figyelemmel és a könyv megrendelésére az igényt még november hónapban jelent
sék, be. 
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