
igénynek nem feleltek meg, 1952-ben ismételt erdőleltározást kezdtek el a nyolc erdő
tájon. A külső felvételeket 5 csoport végezte csoportonként 2 erdőrerudezővel. Minden 
0,5 ha-nál nagyobb erdőterületet felvettek az északnémet államokban alkalmazott 
metodika szerint. Szúrópróba eljárást eddig nem alkalmaztak. A területmeghatározás 
légifényképek segítségével történt. A leltározásnál meghatározták: az erdőformát, a 
fafajokat, az elegyarányt, a területet, az életkort, a magasságot, a fatermési osztályt, 
az eredetet, a talajtípust, a birtokviszonyokat és a feltártságot. A fakészletet nagyobb
részt fatermési táblákból és részben törzsenkénti felvétellel becsülték és a választék-
megoszlást is megadták. A növedékmeghatározást a választékcsoportokra is kiter
jesztették. 

Hollandia területének 7,8%-a erdő (268 000 ha). Az erdőterület évente 1,33%-kal 
növekszik. Az állami erdők részaránya 21%. A z évi fakitermelés 1963-ban 710 000 m : i 

volt, amelyből 60 000 m 3 - t az útfásítás adott. Az erdőknek több mint a fele fiatal. 
Ezért a jövőben a fakínálat emelkedése várható. 1963-ban az erdők a faszükséglet 
50%-át fedezték. 

A tízéves erdőleltározási időszak hosszúnak bizonyult. Ezért elhatározták, hogy ezt a 
munkát 5 évenként ismétlik meg. A módszeren nem változtatnak. A felvételeket a 
nyolc erdőtájon nem egymásután, hanem azonos időben végzik el. 

(Ref.: dr. Sólymos R.) 

Egyesületünk ügyvezető elnöksége 
1969. október 1-i ülésén megtárgyalta 
Sitkey János beszámolóját az 1969. évi fa
kitermelő verseny tapasztalatairól. Java
solta a szervezés kiszélesítését, hogy az 
1970-ben a Pilisi Parkerdőgazdaság által 
rendezendő fakitermelő versenyre minél 
több erdőgazdaság szervezzen versenyző
ket. A szervező bizottság a szocialista or
szágokhoz is küldjön meghívót, közölve a 
versenyfeltételeket. A z ügyvezető elnök
ség úgy ítéli meg ezt a MEDOSZ-szal kö
zös rendezvényt, hogy néhány év múlva 
ki lehet majd terjeszteni több ország 
felé is. 

Az ügyvezető elnökség megvitatta az 
erdők közjóléti szerepével és a fásítással 
foglalkozó szakosztály működéséről össze
állított jelentését, továbbá javaslatát az 
erdők közjóléti szerepével foglalkozó 
nemzetközi konferencia megrendezésére. 
A jelentést és a javaslatot az ügyvezető 
elnökség elfogadta. 

A filmbizottság javaslatot tett az erdé
szeti filmújság megfelelő rendezésére. A z 
ügyvezető elnökség ennek kapcsán fel
kérte a filmbizottság elnökét, hogy állít
son össze 1970-re, majd a következő évek
re tájékoztatót a film költségedre, számá
ra, témakörére nézve. E tájékoztatót meg 
kell küldeni valamennyi erdőgazdaság 
igazgatójának, költségvetési szervnek, új 

vállalatoknak, az egyetemnek, az ERTI-
nek stb., hogy az igények ismeretében a 
további szervező munkát az ügyvezető el
nökség folyamatba tehesse. A z ügyvezető 
elnökség megtárgyalta az ágazatban tör
ténő átszervezés egyesületi problémáit. 
Ennek kapcsán megbízta a szervező bi
zottságot munkaprogram kidolgozására 
azzal, hogy tárja fel a teendőket áz át
szervezés időszakára, hogy az egyesületi 
munka tovább folyjék, a taglétszám az 
átszervezés után megmaradjon, illetve 
növekedjék esetleg kettős tagsággal is 
(FATE). A szervező bizottság javaslatát 
az ügyvezető elnökség részére lehetőleg 
november folyamán tegye meg. A továb
biakban az ügyvezető elnökség az 1970. 
évi közgyűlés előkészítésével foglalkozott, 
kidolgozta javaslatát az elnökség részére. 

* 
Egyesületünk elnöksége 1969. október 

30-án dr. Keresztesi Béla alelnök veze
tésével ülést tartott. Az ülésen első napi
rendi pontként megtárgyalták az ügyveze
tő elnökség javaslatát az 1970. évi köz
gyűlés előkészítésére. A z elnökség a kö
vetkezőkben foglalt állást: Egyesületünk 
közgyűlése az elmúlt időszakban 3—4 
évenként választotta az elnökséget, az or
szágos választmányt, az elnökség pedig 
az Egyesület elnökét, két alelnökét és fő
titkárát. Három évi ciklust véve figye-



lembe, az 1970. évi közgyűlés keretében 
Volna esedékes a vezetőségválasztás. Te
kintettel arra, hogy a most szervezett er
dő- és fafeldolgozó gazdaságok 1970. ja
nuár 1-én kezdik meg működésüket, az új 
erdészeti szervezetben mindenekelőtt biz
tosítani kell az egyesületi munka zavar
talan továbbvitelét. Az 1970. év folyamán 
az új szervezet figyelembevételével helyi 
csoportjaink válasszák meg vezetőségü
ket, ennek alapján kezdi meg működését 
az a jelölő-bizottság, amely javaslatot 
tesz az 1971-ben esedékes vezetőségvá
lasztó közgyűlésnek az új elnökségre és 
országos választmányra. 

A z 1970 évi közgyűlést és az ahhoz kap
csolódó tanulmányút rendezését Speer 
Norbert, az ÉRDÉRT vezérigazgatója vál
lalta. A z elnökség elfogadta javaslatát, 
hogy az Tuzséron, illetve a Felsőtiszai 
Erdő- j és Fafeldolgozó Gazdaság területén 
kerüljön megrendezésre. Ugyancsak elfo
gadta a szakmai ülésszak témáját: „ K e 
reskedelem az erdészetben". Az elnökség 
megbízta a főtitkárt, hogy Speer Norbert 
vezérigazgató és Termann István igaz
gató közreműködésével az év végéig te
gyen jelentést az előkészítő munkáról. 

* 
Második napirendi pontban tárgyalta 

meg az elnökség az erdők közjóléti sze
repével foglalkozó szakosztály 1970. évi 
konferenciájának előkészítését. A kezde
ményezést előremutatónak és hasznosnak 
ítélve az elnökség úgy döntött, hogy a 
szakosztály 1970-ben a baráti országok 
társegyesületeinek szakembereivel szű
kebb konzultatív ülésszakot és tapaszta
latcserét szervezzen. 

Az elnökség tudomásul vette Nyirádi 
Lajos jelentését az MTESZ székház lé
tesítésével, ezzel összefüggően elhelyezé
sünk problematikájával kapcsolatban. 

Fekete Gyula főtitkár előterjesztését, 
hogy egyesületünk az NDK agráregyesü-
letével kössön megállapodást előadók, 
szakembereik cseréjére, előadások tartá
sára kölcsönösségi alapon, az elnökség 
elfogadta és megbízta az ügyvezető elnök
séget a megállapodás megkötésével. 

* 
Egyesületünk szerkesztő bizottsága 

ülést tartott. Ezen összeállította felsza
badulásunk 25 éves jubileumi lapszáma 
tervét és lapszerkesztési közvélemény
kutatás megszervezését határozta el. * A műszaki fejlesztési bizottság a FATE fűrész- és lemezipari szakosztálya, valamint az erdőművelési szakosztály részvételével a Keszthelyi Állami Erdőgazdaság területén, Sarvalyon tartotta ülését. Megvitatta a fenyőtermesztés és a faanyag-feldolgozás kutatásának célprogram javaslatát. Előzőleg a bizottság tag

jai és a meghívottak részt vettek az ERTI 
Északdunántúli Kísérleti Állomása és a 
Keszthelyi Állami Erdőgazdaság e téma
körbe vágó helyszíni bemutatóján. Élénk 
vita után az ülés a következő megállapí
tásokat tette: Népgazdasági szinten a fe
nyőigény a távlatban növekedni fog. A 
növekvő fenyőigény kielégítésére import 
lehetőség előreláthatóan nem lesz. Ezért 
mindent el kell követni elsősorban a ha
zai fenyőtermesztés bővítése érdekében. 
A bővítés legoptimálisabb eredményei 
esetében sem lesz lehetséges a fenyőim-
portunk kiküszöbölése teljes mértékben, 
ezért az import csökkentése érdekében 
folytatni kell a fenyőhelyettesítés lehető
ségeinek vizsgálatát is. E nagy jelentősé
gű program sikeres végrehajtása érdeké
ben szükséges, hogy az egyesületbe tömö
rült szakemberek magukévá tegyék a fe 
nyőtermesztés bővítésének ügyét és annak 
propagálásában, végrehajtásában aktívan 
részt vegyenek. A vita során az ülés 
résztvevői a célprogram javaslattal kap
csolatos észrevételeiket, .kiegészítéseiket 
megtették és azokkal együtt azt helyes
nek tartják. 

* 
Az eirdőhasználati szakosztály a miko

lógiái és faanyagvédelmi szakosztállyal 
szakmai tapasztalatcserével egybekötött 
együttes üzemlátogatást szervezett a Fa-
telítő Vállalat tokodi üzemében. Ismer
tetésre került a hazai faanyagvédelem 
helyzete, a különböző faanyagvédő sze
rek és telítési eljárások, égésgátlóval te
lített faanyag kísérleti égetése és az akác 
termikus nemesítése. 

* 
Az erdőfeltárási szakosztály a Gemenci 

Állami Erdő- és Vadgazdaság területén 
tartotta ülését, amelyen dr. Csontos Gyu
la igazgató a „Műszaki fejlesztés proble
matikája Gemencen az erdő- és vadgaz
dálkodás tükrében" címmel tartott a he
lyi problémákról ismertetést. A vitában 
felszólalt Csutkay Jenő, dr. Pankotai Gá
bor, Cornides György és Gulyás Jenő. A 
szakosztályi ülés állást foglalt a pörbölyi 
erdőgazdasági központi M Á V rakodó be
ruházása mellett, egyetértett a hullámtér 
erdei vasúttal történő feltárásával és he
lyesnek ítélte meg nagy teljesítményű gé
pek alkalmazásával is elősegíteni az erdő-
és vadgazdálkodás összhangjának megte
remtését. * Az erdei vasutak szakosztálya ülésén Fodor Péter tartott előadást „ A személyes árudíjszabás szerepe az erdei vasutak önköltségének alakulásában" címen. Az előadó összehasonlította az árudíjszabást és személy díj szabást helyesen alkalmazó korlátolt közforgalmú erdei vasutak ered-



menyeit és a kialakult költségeket, 
majd foglalkozott a személyforgalom nö
vekedésével, különösen a szabad szomba
tok bevezetése után. Megállapította, hogy 
a hazai turizmusban egyre nagyobb sze
rep jut a hétvégi napokon az erdei vas
utaknak, miért is felhívta a figyelmet az 
erre vonatkozó igények korszerű kielé
gítésére. 

* 

Egyesületünk mikológiái szákosztálya, a 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság és az 
Orvostovábbképző Intézet gombaterápiás 
és gombakémiai tudományos ülésszakot 
rendezett a Technika Házában. Dr. Bán
hegyi József egyetemi tanár, elnök üdvöz
lése, dr. Juhász Jenő egyetemi tanár, az 
Orvostovábbképző Intézet igazgatóhelyet
tese megnyitója után dr. Kalmár Zoltán 
főiskolai tanár tartott vitaindító előadást 
„Gombamérgezések elleni küzdelem és az 
új kezelési módszerek fontossága" cím
mel. Ezt követően dr. Kubicka Jiri igaz
gató-főorvos (Csehszlovákia): „ A gyilkos

galóca mérgezés thioktsavas kezelésének 
újabb tapasztalatai és eredményei"; dr. 
Nóvák István egyetemi tanár és dr. Dá
nos Béla egyetemi adjunktus „ A gomba
kémia fejlődése és jelentősége"; dr. Bis-
kupek Helene (Lengyelország) tudomá
nyos munkatárs „A gyromitrin a Helvel-
la esculenta méreganyaga"; dr. Törley 
Rezső egyetemi adjunktus és dr. Nedel-
kovits János tudományos kutató „Az ehe
tő- és mérgesgombák szénhidrát összeté
teléről" ; dr. Cseri Zoltán tudományos ku
tató „Néhány bazidiumos gomba amiláz 
termelése és elágazó szénláncú aminosa
vak bioszintézisének szabályozása" címen 
tartott előadást. 

Egyesületünk a külföldi vendégek ré
szére fogadást adott. 
A budapesti bizottság rendezésében 
Varga Ferenc egyetemi adjunktus diave
títéssel egybekötött élménybeszámolót 
tartott „Erdész-szemmel Kanadában" 
címmel. A helyi csoportok életéből 

A soproni műszaki napok keretében 
dr. Káldy József „Az erdőgazdaság és 
faipar Finnországban" címmel diavetí
téssel egybekötött, Radnóty Alfréd „ A z 
útépítések rövid története a Tanulmányi 
Állami Erdőgazdaság területén" címen 
tartott érdeklődéssel kísért előadást. 
A Heves megyei műszaki napok kere
tében dr. Kovács Jenő „Faapríték előál
lításának lehetőségei Heves megyében és 
az ezzel kapcsolatos aprító üzem telepí
tése" címen tartott nagyon időszerű elő
adást. 
A Bács-Kiskun megyei műszaki hetek 
keretében, a kecskeméti helyi csoport, az 
ERTI kecskeméti állomásával közös ren
dezésben, szakmai gépbemutatót tartott 
a méheslaposi csemetekertben. A bemu

tatót dr. Papp László, dr. Walter Ferenc, 
dr. Lengyel György és Szilágyi Benjámin 
tudományos kutatók vezették. 

* 
A Baranya megyei helyi csoport a Vér

tesi Állami Erdőgazdaság területére ta
nulmányutat szervezett. Ennek kapcsán 
a tanulmányút résztvevői a Vértes hegy
ség mintaszerűen tervezett és kivitele
zett feltáróútjait, erdőművelési, fakiter
melési és fagyártmánytermelési munká
latait ismerték meg és szereztek hasznos 
tapasztalatokat. 

* 
A bajai csoport klubdélutánt rendezett, 

amelyen dr. Pankotai Gábor tartott él
ménybeszámolót a mechanizált fafeldol
gozó telepeken szervezett tuzséri, finnor
szági, ausztriai és NDK-beli tapasztalatai
ról. 

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: 
JÉROME RENÉ. Szerkesztő bizottság: BIRCK O S Z K Á R , a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 
kandidátusa, ERDŐS L A S Z L O , FILA JÖZSEF, FIRBAS O S Z K Á R , FÖLDES L Á S Z L Ö , HERPAY 
IMRE, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, IHAROS FRIGYES, IMREH JÁNOS. 
JARÖ Z O L T Á N , a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, K A L D Y JÖZSEF, a mező
gazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, K O C S A R D I KAROLTf, M A D A S A N D R Á S , a mező
gazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, M A R T O N TIBOR. R A D Ö G Á B O R , a mezőgazdasági 
tudományok (erdészet) kandidátusa. SALI EMIL, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandi
dátusa, S C H M A L FERENC, T Ó T H S Á N D O R , a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. 
Kiadja: a Lapkiadó Vállalat. (Budapest VII. , Lenin körút 9—11.) Felelős kiadó: S A L A S Á N D O R . 
Kapják a z Országos Erdészeti Egyesület tagjai. Előfizethető még a Posta Központi Hírlap Iroda 
(Budapest V. József nádor tér 1.) és a lapterjesztéssel foglalkozó egyes postahivatalok útján. 
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