
AZ ERDO 
LZ 1 8 6 2 - B E N A L A P Í T O T T E R D É S Z E T I L A P O K 1 2 0 . É V F O L Y A M A 



T A R T A L O M 

1985 — Az Erdők Éve (Dr. Sólymos Rezső) 1 
Dr. Várkonyi Tibor: A levegőszennyezettség Magyarországon 3 
Mosonyi Qé-za: A légszennyezés hatása Baranya megye tsz erdeiben 7 
Az akác szerepe a hazai erdészetben és a faexportban (Dr. Váradi Qéza) 0 
Dr. Igmándy Zoltán: Sarjeredetű kocsánytalan tölgyeseink állapotáról 13 
Üj, államilag minősített erdészeti növényfajták (Bach István) 18 
Maróti Mihály—Járó Zoltán—Bognár János: Kísérletek a kocsányos tölgy szövettenyésztt'Fes szaporítá

sára 10 

Hozzászólás a vágásérettségi korokhoz (Dr. Mali Emil) 22 
Dr. Babos Károly—KUs Qyüryyné Mártonon Ildikó: Beteg kocsánytalan tölgy faanyagai ak előzetes ana

tómiai, mikológiái és szilárdsági vizsgálata 24 
A fa fontos mint, energiaforrás (Schneider Ferenc) 28 
Dr. Rédey Károly: Adatok a növedékfokozásra gyérített akácosok vizsgálatához 31 
Megemlékezés Varga C.áborról (Dr. Csapody István) 35 
PltOTENVITA '84 — GREENPEACE (Jéróme René) 3f. 
Hegyi István: Adatok a csemetekerti gyomirtási kísérletekhez 38 

A címlapon: Tél a cinkotai erdeifenyő magtermesztő ültetvényben (Dr. Mátyás Csaba felvétele) 

A hátlapon: Most van a bükk kitermelésének időszaka 

COflEP)KAHHE 
Jl-p P. UIoÜMOiu: 1985-roA jrecoB 1 
JJ-p T. BapKonu: 3arpH3HeHHe B03flyxa B Beurpnn 3 
r. Motuonu.: BjiHíiHHe sarpímieuHfl B03flyxa na uec 7 
Jl-p r. Bapadu: Pojib ai<au,HH Genoíí B jiecow xo3íificiEe H B SKcnopTe jiptpeua m BHP 9 
Jl-p 3. MzMandu: O COCTOÍIHHM nopocneBbix Haca>K;iei!Míí JI> fia CKajibHOro 13 
II. Bax: HoBbie rocyAapcTBemio npH3iiaifiibie jiecubie flpenecHbie nopoAbi 18 
M. Mapomu u dp.: HccneAOBaHHíi no pa3MH0>Keiiuio AVőa cnajibnoro nyieM paSEtffCKHA ihautft 19 
Jl-p K. Baöoui u dp.; M 3 y j e n H e mpeBecuHbi 3a6ojienmero jyyGa CKa/ibnoro 24 
0 . Illíieüdep: JUpesecHiia KaK BaHCHbiíí HCTOMUHK sneprHH 28 
Jl-p >K. Pedeu: Jlaimbie no HccneAoBaHmo Haca>KAennH anauHii Gejioií nocjie npopt»-ni 'úi 31 
//. redut JHaHHbie no HccneAOBanmo yHHMTOTKeHHj) copHfiKoB B nirroMiiHKax 38 

C O N T E N T S 

Sólymos R.: 1985—a year devoted to forests 1 
Várkonyi T.: Status of air polhition in Hungary 3 
Mosonyi Q.: The effect of air polhition on the forests 7 
Váradi Q.: The importance of black Locust for the Hungárián forestry and timber export 9 
Igmándy Z.: On the condition of our sessile oak standé of coppice origin 13 
Bach I.: New, stately approved forestry cultivars 18 
Marúti M. a n d eollaborators: Experiments with tisstie culture propagation of pedunculate oak 10 
Babos K. and collaborator: Investigations on the w o o d of ill sessile oaks 24 
Schneider F.: The wood, as an important energy resource 28 
Rédei K.: Contributions to the investigation of thinned blaek locust stands 31 
Hegyi I.: Contributions to the chemical weeding experiments in forest nurseries 38 

A z Í; IÍ D o 
Az Országos Erdészeti Egyesület kiadványa. Szerkeszti: dr. Sólymos Rezső. A szerkesztőség 
címe: Budapest V., Kossuth L. tér 11. Levélcím: 1860. Budapest, MÉM. EFH. Kiadja a Delta 
Szaklapkiadó Műszaki Szolgáltató Leányvállalat, 1442 Budapest VII., Garay u. 5. Telefon: 
115-583, 215-440. Felelős kiadó. Faklen Pál igazgató. Kapják: Országos Erdészeti Egyesület tag
jai: előfizethető még: a Posta Központi Hírlap Iroda (Budapest. József nádor tér 1., 1900) és a 
lapterjesztéssel foglalkozó egyes postahivatalok útján. Előfizetési dí.j egy évre 240,— Ft, félévre 
120,— Ft, egyes szám ára 20,— Ft. Külföldön terjeszti: a „ K U L T Ú R A " Könyv és Hírlap Külkeres

kedelmi Vállalat (Budapest Pf.: 149. H—1389). Az évi előfizetés ára: 7 dollár. 
Révai Nyomda Egri Gyáregysége, Eger. 85 1606. Igazgató: Horváth Józscfné dr. 

Index: 25 508 | HU ISSN 0014—0031 | 

,? '̂<2^^£ t̂t̂ 9W«projai OttSHrfett ms utaraiaw raam> 



Eredményekben gazdag 
és boldog 1985-ös esztendőt kíván 

a szerkesztő bizottság 

1985 - AZ ERDŐK ÉVE 
Az új év kezdetén az emberek többsége időt szán arra, hogy számba vegye 

az elmúlt időszak gondját-örömét és tervezze a jövőt. Ilyenkor az átlagosnál 
jobban megnyilvánul az örök emberi törekvés: a múlt örömeit-eredményeit 
növelni, gondját-baját megszüntetni. Végül is az egyes emberek óhaja társa
dalmi igénnyé, tenniakarása programmá szélesedik. 

Az 1985. esztendő a világ népei számára emlékeztető arra, hogy negyven 
éve fejeződött be az emberiség történetének legpusztítóbb háborúja, de azóta 
sikerült megőrizni Európa és a Világ nagyobbik részének békéjét. A magyar 
nép 1945. április 4-re, felszabadulásának 40. évfordulójára emlékezik. 

Az erdészek számára negyven éve következett be az a régóta élő kívánság, 
hogy az erdők köztulajdonba kerüljenek. Már az első világháború után meg
fogalmazta Kaán Károly erdőmérnök azt a meggyőződését, hogy az egész tár
sadalmat szolgáló, korszerű erdőgazdálkodás elengedhetetlen feltétele az er
dők államosítása. Erdőgazdálkodásunk eredményei igazolják, hogy az állami 
tulajdonba vett erdőkben az elmúlt négy évtized folyamán mennyiségben és 
minőségben olyan mértékű gyarapodás következett be, amilyenre a magyar 
erdőgazdálkodás története során példa nem volt. 

Áz elmúlt négy évtizedes társadalmi-gazdasági fejlődésnek eredményeit 
tartani és tovább növelni kívánjuk valamennyien, vállalva az abból reánk há
ruló kötelezettségéket. Ez a törekvés nyilvánul meg abban is, hogy az 1985-ös 
esztendő AZ ERDŐK ÉVE lesz. 

A FAO Erdészeti Bizottsága határozott így, mert az ipari fejlődéssel együtt 
növekededtek azok a káros környezeti hatások, amelyek következtében szen
vednek az erdők, pusztulnak a fák. E károk megfékezése és megszüntetése ér
dekében nemzetközi összefogásra van szükség. A környezeti szennyezés for
rásai nem az erdőgazdálkodásban, hanem az ipari üzemekben, a közlekedés
ben találhatók. Ezek mérséklése és megszüntetése az egész emberiség ügye 
kell, hogy legyen. 

Magyarország is támogatja a FAO határozatot, 1985 nálunk is „AZ ERDŐK 
EVE". Állami részről a MÉM, társadalmi oldalról az OEE irányítja azt az 
együttes programot, amelynek célja egyrészt az erdők fokozott védelme a ked
vezőtlen környezeti hatásokkal szemben, másrészt a fejlett erdőállomány-gaz
dálkodás előfeltételeinek a megváltozott környezeti, gazdasági viszonyok és 
társadalmi igényeknek megfelelő megteremtése. 

Az 1985-ös év valamennyi hónapjában tervezünk az erdőkkel kapcsolatban 
rendezvényt, publikációt, rádió vagy Tv adást. Ezek segítségével széleskörű tá
jékoztatást kívánunk nyújtani erdeink állapotáról, egészségi helyzetéről és az 
erdők érdekében szükséges társadalmi összefogásról úgy, hogy megjelöljük azo
kat a soron levő legfontosabb tennivalókat, amelyek az erdészet hatáskörét 



meghaladják. Szakmai körökben folytatjuk erdőállományaink helyzetének és 
a gazdálkodás fejlesztésének értékelését. A gazdaságirányítás fejlesztését figye
lembe véve tervezzük a következő időszak feladatait. A VII. ötéves tervre váló 
felkészülést ezekre építve kell majd elvégeznünk. 

Kiemelkedő eseménye lesz AZ ERDŐK ÉVÉ-nek az 1985 márciusi akadé
miai tudományos ülésszak, amelyet az MTA-MÉM Erdészeti Bizottság rendez, 
az OEE és az MTA által tervezett erdővédelmi konferencia, az OEE közgyűlése 
és az év utolsó negyedében sorra kerülő FAO Erdészeti Bizottság ülése Buda
pesten. Ezeken kívül az OEE helyi csoportjai, szakosztályai, az erdészeti válla
latok és intézmények több helyi tanácskozás, rendezvény keretében tervezik a 
kitűzött célok megvalósítását. 

A biotikus és az abiotikus károsítok veszélyeztetik erdeink egy részén az 
elért eredmények tartását és növelését. Ma már nem lehet kétséges az sem, 
hogy erdeink egészsége a társadalom jólétének és jövőjének nélkülözhetetlen 
előfeltétele. Hazánk környezeti állapota jelenleg jobb az európai átlagnál és 
ez érvényes a magyarországi erdőkre is. Jelentős kár érte azonban a kocsány
talan tölgyeseinket, számottevő volt a vihar és hótörés a fenyvesekben. Együt
tesen, erdeink mintegy 10%-dn mutatható ki károsodás. E folyamat megállí
tása és megszüntetése kíván most általános és eredményes összefogást. 

Az új erdőtelepítések ezek hektárjai bizonyítják az erdészek szakértelmét, az 
erdei munkások helytállásának eredményét. Most az elért eredmények védel
me és további növelése van soron. Erre hívjuk fel egész társadalmunkat AZ 
ERDŐK EVÉ-ben. Az erdészetben dolgozóktól az eddigieknél is több és jobb 
munkát igényelnek a megnövekedett erdővédelmi feladatok. Meggyőződésem, 
hogy ehhez kellő szakismerettel és hivatásbéli elkötelezettséggel rendelkeznek. 
Munkájukban az erdészek éppúgy igénylik a társadalom hatékony támogatá
sát, miként a társadálom is növekvő mértékben várja az erdők sokoldalú hasz
nosítását jólétének növeléséhez. 

Dr. Sólymos Rezső 

Az erdők éve megnyitásának sajtója: ,, 

Király Ernő: A z erdők éve (NÉPSZABADSÁG, 1984. dec. 28.) 
Sólymos Rezső: Természeti kincsünk az erdő (TERMÉSZET V I L Á G A , 1985. 1.) 
Dr. Sólymos Rezső: 1985 — az Erdők Éve (BŰVÁR, 1985. 1.) 

FOREST POLICY (Erdészeti politika) címen, nemzetközi összefogással jelentős 
művet jelentetett meg dr. dr. h. c. F. C. Hűmmel, az Európa Közösség volt erdé
szeti főnöke. A könyvet kitevő nyolc fejezet közül kettőben is dr. Madas András 
ny. miniszterhelyettesünk munkájával találkozhatunk. Az egyikben a fatermeléssel 
és értékesítéssel, másikban az erdő környezetvédelmi és üdülési jelentőségével 
foglalkozik az A L L G . FORSTZEITUNG (1985. 1.) könyvismertetése szerint. A 
könyv elsősorban a földhasznosítást és erdőgazdálkodást irányító hatósági vezetők 
és politikusok számára íródott, s benne az erdészeti politika elkülönül az általá
nostól. Egyelőre csak angol nyelven hozzáférhető, németre és olaszra fordítását 
tervezik. A mű ára jelenleg 60,— US dollár. 

(Ref.: Jérőme R.) 


