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1917 október 26-án (november 8-án) a Mun

kások, Katonák és Parasztok Küldötteinek I I . 
Kongresszusa elfogadta a „Földtörvény"-t. 
Ennek a törvénynek az első cikkelye megszün
tette a föld magán tuíajdonát, a második cik
kely pedig elrendelte, hogy a Szovjetunió min
dem erdeje az állam birtokába kerüljön. Ettől 
a perctől kezdve országunk minden erdeje népi 
tulajdonná lett. 

A forradalom előtti Oroszországban az 
állami erdők az állam egyik legnagyobb és 
állandó jövedelemforrása volt, a magánerdőbir
tokos kiváltságos joga pedig a birtokában lévő 
erdők feletti korlátlan rendelkezési jog volt. 
A magánerdőbirtokos bármelyik pereben 
pénzre válthatta fel az erdőket, másrészről 
helyzetét arra használta fel, hogy a dolgozókat 
kizsákmányolja, különösen a parasztokat, akik
nek fára és erdei melléktermékekre volt szük
ségük és ezeket nagyrészben a magánerdőbir
tokokból szerezhették be. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
győzelmének eredményeként a Szovjetunió ha
talmas, gazdag erdőségei a nép kezébe kerül
tek, amely azokat a nemzet és a dolgozók érde
keinek és szükségletének megfelelően hasz
nálja fel. 

A szovjet állam az erdőket leromlott álla
potban vette át, ezek hosszú, időn át tartó 
helyreállítást, hatalmas munkát és munka
eszköz-befektetést követeltek. 

Két évvel ezelőtt ünnepelte országunk a 
INÍagy Októberi Forradalom 30 éves évforduló
ját és összegezte ekkor azokat az eredménye
ket, amelyeket a nemzetgazdaság minden ága
zatában ez alatt az idő alatt elért. 

Ezek az eredmények azt bizonyították, hogy 
a szovjet ádam 30 éves fennállásának ideje 
alatt az erdőgazdaság hatalmas eredményeket 
ért el: a cári Oroszország erdeiben űzött rabló
gazdálkodás megszűnt és gazdag erdőségeink
ben tervszerű gazdálkodás folyik, a nemzet
gazdaság érdekeinek megfelelően. 

Erdőgazdálkodásunk fejlődése messze maga 
mögött hagyta a forradalom előtti Oroszország 
erdőgazdálkodását és a mesterséges erdő
tenyésztés terén a világ valamennyi országát 
felülmúlja. A z erdő védő, víztároló és egyéb 
más természeti sajátsága a szocialista építés 
szolgálatába állott. A szocialista munkamódsze
rek (munkaverseny, sztahánov-mozgalom) az 
erdőgazdálkodás területén is széles körben el
terjedtek. 

Az erdőgazdálkodás előtt álló föfeladótokat 
a nemzetgazdaság tervgazdálkodása és az erdő
gazdálkodás minden ágában kialakult tudomá
nyos kutatómunka határozza meg. 

A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök
ségének 1947 április 4-ón kelt történelmi jelen
tőségű rendelete erdőgazdasági minisztérium 
feláhítását rendelte el, amely fennhatósága 
alatt egyesíti a Szovjetunió minden állami er
dejét, lehetőséget nyújt arra, hogy az erdő
gazdálkodás egységes terv szerint történjék és 
szorosan kapcsolódjék az ország közgazdaságá
hoz és természeti viszonyaihoz. Ugyanekkor a 
Szovjetunió minisztertanácsa határozatot adott 
ki „ A Szovjetunió erdőgazdasági minisztériu
mának szervezeti kérdéseiről", ez meghatározta 
azokat az alapvető feladatokat, amelyeiket a 
minisztérium elé az ország nemzetgazdaságá
nak rohamos fejlődése állít. 

E feladatok szerint biztosítani kell a meg
lévő erdők épségét, erdőket kell létesíteni a fá
ban szegény vidékeken, a kevésbbé erdősült 
vidékeken növelni kell az erdőterületet, az 
erdők természeti sajátságait az aszály, a ter
mészet elemi pusztításaival szemben fel kell 
használni a mezőgazdasági területek védel
mére, a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan 
földeket erdősíteni kell, javítani kell a folyók 
vízrendszerét, az erdőt a dolgozók egészségének 
érdekében kell felhasználni, emelni kell az 
erdők minőségét és termelékenységét, s a nem
zetgazdaság és a dolgozók szükségleteinek meg
felelő különböző fajtájú faválasztékokat és más 
erdei terméket kell termelni. 

A z 1947. év — az erdőgazdasági miniszté
rium fennállásának első éve —• szervezési intéz
kedésekkel telt el: a legfelsőbb erdészeti hiva
tal alapjain a szövetségi erdőgazdasági minisz
térium és helyi szerveinek megszervezése, az 
erdők átvétele a minisztérium rendszerébe, a 
Szovjetunió egész területén az erdőalap számba
vételének megszervezése és központosítása, az 
erdők térképezése, az erdőknek feladatuk és 
kihasználásuk szerinti csoportosítása, az átvett 
erdőkben az állomány szerinti kitermelés meg
állapítása stb. 

Az 1948-as év az erdőgazdálkodás történe
tében különösen jelentős év, mert Sztálin elv
társ kezdeményezésére a Szovjetunió miniszter
tanácsa és Kommunista (bolsevik) Pártjának 
Központi Bizottsága által elfogadott történelmi 
jelentőségű határozat. „A mezővédő fásítások
ról, a füves vetésforgórendszer bevezetéséről, a 
Szovjetunió európai része sztyeppes és erdős-
sztyeppés vidékein a bő és állandó termés biz
tosítása céljából tavak és víztárolók építéséről 
szóló terv" az aszály elleni küzdelem tudomá
nyos alapokon álló programját adta. 

Ebben a programban kiemelkedő szerepet 
játszanak az erdők, azoknak vízgazdálkodási 
és éghajlati jelentősége. 

A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök
ségének a szövetségi erdőgazdálkodási minisz
térium megszervezéséről szóló rendelete, a 



Szovjetunió minisztertanácsának „ A z erdő
gazdasági minisztérium szervezési kérdéseiről" 
szóló rendelete, valamint a Szovjetunió mi
nisztertanácsának és Kommunista (bolsevik) 
Pártjának Központi Bizottsága által kiadott, 
fentebb említett rendelet a miniszitérium elé ha
talmas feladatokat állított, melyek az egész erdő
gazdaság szervezését követik meg ós meghatá
rozzák a közeljövőre működésének irányát. 

EL 

A z erdőalap állapotának kevéssé ismert volta 
és az elmúlt években az erdőgazdaság szerve
zetének elmaradottsága rendkívüli módon meg
nehezítette az erdőgazdálkodás szervezetének 
vezetését és az erdőhasználat tervszerű fej
lődését. 

Ezért az erdőgazdasági minisztérium fenn
állásának első napjaitól kezdve erre a munka
területre komoly figyelmet kellett fordítani. 

Az erdők felülvizsgálata és az erdőrende
zés az elmúlt két év alatt jelentős fejlődésnek 
indult: a munka nagysága 1947-hez viszo
nyítva 612%-ot, 1949-ben pedig 1100%-ot ért 
ei. A z 1950. évre tervbe vett mnuka az 1947. 
évi munkát méreteiben 15.5-szeresen megha
ladja. 1947-ben az üzemi tervek alapján 98 
erdőgazdaságban végezték el az erdőrendezést, 
1948-ban 187 erdőgazdaságban, 1949-ben pedig 
"209 erdőgazdaságban. 

A Szovjetunió erdőrendezési terve szerint 
az 1949—1958-as évek alatt meg kell ismerni 
minden eddig ismeretlen állami erdőt és a kol
hozoknak örök haszonbérbe átadott erdő
területet. 

A z állami erdők állapotának tanulmányo
zása eredményeként összeállítják: az erdőren
dezés átszervezése ós ellenőrzése során a ren
dezett területen az erdőgazdaság tervét (termé
szetesen erdőgazdaságonként), az erdők becs
lése során a becslési összeget, amely a terv
gazdálkodáshoz és a, további tervezéshez szolgál 
anyagul, az erdők vizsgálata során a vizsgálati 
eredményeket, amelyek az egész erdőalap álla
potára mutatnak rá, valamint nagy vonalak
ban a további 'munkához szolgálnak állapul. 

Az 1947—48-as években az állami erdők 
rendezését az erdővédelem és erdőtelepítés leg
felsőbb szerve részéről kiadott utasítás szerint 
végezték. 

Mivel ez az utasítás csupán vízgyűjtő erdők 
rendszerére szorítkozott és nem foglalkozott a 
Szovjetunió többi erdőségeinek kérdésével, 
1949-ben szükségessé vált az utasítás kiegészí
tése. 1950 első felében új erdöreirdezési utasítás 
jelenik meg, s ez mindazokkal a feladatokkal 
foglalkozik, amelyek az erdőgazdálkodás előtt 
állanak, tehát az ország különböző vidékein az 
erdők és az erdőgazdálkodás jellegével és fel
használja az erdőrendezés legújabb műszaki 
eredményeit. A kolhozerdők rendezésére vonat
kozóan külön egyszerű utasítás készült. 

A z erdőrendezési ós feltárási munkák során 
a légi felvételezést nagymértékben alkalmaz
ták, különösen az előkészítő munkákban. 
1949-ben a légi felvételezés munkájának nagy

sága 1947-hez viszonyítva a 2.7-szeresére emel
kedett. 

A kísérleti és üzemi légi felvételezés során 
a sztereoszkópikus (két képes térhatású) légi 
felvételeket, az állományfelderítéshez pedig a 
nagy magasságból készült kisméretarányú légi 
felvételeket használják. 

A z erdőgazdasági minisztérium soron kö
vetkező feladata az erdőrendezés terén az,'hogy 
a gyakorlatba átvigye az erdőrendezés általá
nos tervét, az erdőrendezési szerveket kiválóan 
képzett szakemberekkel lássa el, megszervezze 
az erdők térképezését, valamint olyan szervet 
létesítsen, amely a gazdasági tényezők isme
rete alapján az erdőgazdálkodás vezetésének 
legcélszerűbb módját állapítja meg. 

Az erdőrendezés általános tervének meg
valósítása az erdőgazdálkodás helyes vezetésé
hez minden szükséges adatot megad, s lehetővé 
teszi országunk területén a hatalmas fakészlet 
tervszerű használatát. 

A z erdő állapotának megismerése és azok
ban a helyes erdőgazdálkodás megszervezése 
során történik a vágásterületeken, fátlan terü
leteken az erdők felújítása, az erdőművelési 
munkák minőségének javítása, a gyorsan növő 
és értékes fafajok telepítésének kiterjesztése. 
A z ilyen irányú munka minden évben több lesz 
és egyúttal állandóan javul a fakészlet minő
sége. 1948-ban a vetési ós telepítési terület 
1947-hez viszonyítva 46%-kal nőtt, 1949-ben 
pedig az 1947-i állapotot 212%kal kell meg
haladnia. A z 1950. évben a tervbe vett telepí
tési munkák 42%-kal fogják meghaladni az 
1949-es teljesítményt. 

A mesterséges felújításon kívül a termé
szetes felújítási munkák is jelentősen növeked
tek. 1948-ban a munkák nagysága 172%-kal ha
ladta meg az 1947-es évét, 1949-ben elérte a 
354%-ot, 1950. évben pedig 360%-ban haladja 
meg az 1948-as eredményeket. 

A z állami erdők tarvágásos, fátlan és ki
ritkított területein a közeljövőben megkezdőd
nek a felújítási munkák és ezután erdőnevelés 
csak a folyó évi vágásterületeken történik. 

A z erdei újulat megeredése évről-évre 
kedvezőbb, ez a munka minőségének javulását 
bizonyítja. Ha az 1947. évben az erdei újulat 
megeredésének átlagát 77.6%-nak vesszük, a 
vetésekét 71.5%-nak és a telepítésekét 78.8 szá
zaléknak, akkor 1948-ban a megeredés átlaga 
81% (vetés: 76.5 és telepítés 83.2%). 

A z erdőtelepítések teljesítésének és a kol
hozok, szovhozok ültetési anyaggal való el1 áfá
sának biztosítása céljából a minisztérium 
1947-től kezdve évenként növeli a csemete
kertek vetésterületét. Ez a terület 1948-ban 
184%-kal, 1949-^ben 270%-kal haladta meg az 
1947-es területnagyságot és 1950. évben további 
növekedés várható. 

A z erdőtelepítési munkákkal egyidejűleg 
megkezdődött a műszakilag értékes fa- és 
cserjefajták telepítése. 

Különösen nagy figyelem fordult a gumi-
mézgatermő kecskerágó cserjének ültetvény
ben való nevelésére. 1948-ban a megállapított 
ültetési terület 3.4-szeresen. 1949-ben pedig 
3.7-szeresen haladta meg az 1947-es területet. 
Ezenkívül 1950-től kezdve több erdőgazdaság
ban külön kecskerágótenyésztő telepet léte
sítenek, a nagytermőképességű cserjékről való 
maggyüjtés és a további magellátás biztosítása 
céljából. 

A z 1949. évtől a krasznodári vidéken, a grúz 
szocialista szovjet köztársaságban, a krimi 
területen, az ukrán és a moldvai szocialista 
szovjet köztársaságokban megkezdték az euka
liptusz telepítését. 



Az erdők gyors felújulása céliából a tar-
vágásos, fátlan és kiritkított területeken leg
nagyobb mértékben rá kell térni a fafajták 
fészkes vetési módjára. Ez az eljárás helyes 
agrártechnikai intézkedések esetén az állo
mány növekedésének a legjobb feltételeit 
teremti meg és kiváló gazdasági és termelési 
eredményt ad. 

Ezzel egyidejűleg most már hozzá kell kez
deni a kevésbbé értékes állományok megjavítá
sához, úgyhogy ott értékes és gyorsan növő fa
fajokat telepítsünk. 

A Szovjetunió minisztertanácsa és Kommu
nista (bolsevik) Pártjának Központi Bizottsága 
által 1948 október 20-án kiadott rendelet a 
Szovjetunió erdőgazdasági minisztériuma az 
erdőtelepítésnek — az ország európai részének 
sztyeppes és erdős-sztyeppés övezetében elvég
zendő — hatalmas feladatát rótta. Ezenkívül az 
erdőgazdasági minisztérium bizonyos év alatt 
a sztyeppe 100 000 hektárnyi területén ipari 
felhasználás céljaira tölgyállományokat köteles 
telepíteni Asztrachánban. a sztálingrádi és 
rosztovi területeken, valamint az asztracháni 
terület 50.000 hektárán a homokot megkötni. 
Így a volgamenti délkeleti fátlan sztyeppe
vidék hatalmas területét az erdők zöld lomb
sátora fogja betakarni. 

A nagyarányú erdőtelepítési munka az el
következendő évekre meghatározza az erdő
gazdasági minisztérium munkájának irány
vonalát. 

A Szovjetunió európai részének sztyeppes 
és erdős-sztyeppés vidékein a természet meg
változtatásának nagy sztálini terve, mint isme
retes, a legfőbb feladatul a védő erdők telepí
tését jelöli meg: védő erdősávokat kell telepí
teni a vízválasztóknál, a szakadékok és lejtők 
mentén, a folyók és tavak partjain, a víztárolók 
körül, valamint be kell {ásítani és meg kell 
kötni a homokot. 

Ebben a tervben alapvető intézkedés nyolc 
országos védő erdősáv telepítése, amelyek mint 
hatalmas bástyák megakadályozzák, hogy a 
száraz szelek a volgántúli, volgamenti, észak
kaukázusi, központi feketef öl dű területek termő
földjeire eljussanak. A hatalmas, országos erdő
sávok szorosan kapcsolódnak a kolhozok és 
szovhozok mezőin létesített védő erdőpászták-
hoz és a védelmi intézkedés egységes rendszerét 
alkotják, amelynek következtében már a közeli 
években emelkedik a talaj termőképessége, az 
orszá" sztyeppes, erdős-sztyeppés vidékein javul
nak az éghajlati és vízgazdálkodási viszonyok 
és a legszárazabb vidékeken hatalmas területen 
a mezőgazdasági kultúra számára kedvező hely
zet alakul ki. Ezeken a vidékeken az 1949— 
1965 években 4 millió hektárt meghaladó fá
sítási munkát kell végezni és ebből majdnem 
2.5 millió hektárt az erdőgazdasági minisz
térium erdőtelepítő állomásai és erdőgazdaságai 
telepítenek be. A z 1949. év munkájának ered
ményei mutatják, hogy az erdőgazdasági mi
nisztérium megbirkózott a rábízott feladattal. 
A z erdőgazdaságok, csemetekertek, erdőtelepítő 
állomások teljesítették, sőt túlteljesítették az 
1949. évi tlavaszi vetési, telepítési és csemetekert
létesítési tervet, és így az 1950. évi munkához 
elegendő mennyiségű ültetési anyagot biztosí
tottak. A homokfásítás és az eróziós területek 
fásításának tavaszi tervét is túlteljesítették. 

A természetátalakító terv végrehajtása so
rán bonyolult probléma volt a különböző föld
rajzi és természeti adottságú vidékekre orszá
gos méretekben a talajjavító és erdőművelési 
eljárások módszerének kidolgozása és meg
állapítása. Ez a probléma megoldódott, a talaj
javító tervezőintézet központja — a tudomá
nyos intézetek bevonásával — kidolgozta és be
vezette a megfelelő eljárásokat. 

A nagy sztálini természetátalakító terv 
mind nagyobb és újabb területekre terjed ki. 

Országos védő-erdősáv létesült eukaliptusz
ból a grúz szocialista szovjet köztársaság terü
letén 700 km hosszúságban. A gyorsan növő és 
műszakilag értékes eukaliptusz-fák számát a 
telepítés végére 1948-hoz viszonyítva, ötszörö
sére kell emelni. A z eukaliptusz-állományok 
más fafajokkal elegyesen, 10.000 hektár terüle
tet foglalnak el. 

A z eukaliptusz-paszták a tavaszi-nyári szá
raz szelek és téli szeleknek a mezőgazdasági 
növényzetre és a citromtelepítésekre kifejtett 
pusztító hatását Kolhidia és Imeretija vidékein 
megakadályozzák. 

Mezővédő fásítási munkák kezdődnek az 
Azerbajdzsán szocialista szovjet köztársaság
ban, ahol néhány év alatt megvalósulnak Doku-
csájev—Koszticsev és Viljams rendszerének el
járásai, tízezer hektáron létesül országos, kol-
hozi és szovhozi mezővédő fásítás és több más 
intézkedés az erózió ellen, partmegkötő fásí
tások, e munkák gyakorlati és tudományos 
alapjainak lefektetése stb. 

Hatalmas tervek készülnek Közép-Ázsia és 
Kazaéhsztán. Kelet-Grúzia és Nyugat-Szibéria 
köztársaságaiban a mezővédő fásításokra, a 
homok megkötésére és a kimosott területek fá
sítására vonatkozóan. A szárazság, a futó
homok, a forró szelektől kiégetett pusztaság 
ellen az egységes sztálini tervvel harcolunk, 
amely az ország termelőerőinek növekedését, 
hazánk felvirágzását, szovjet népünk életszín
vonalának emelését és a kommunizmus győzel
mét viszi előbbre, 

A nagy fásítási tervek teljesítése a fa- és 
cserjemagok mennyiségének növelését kívánja, 
és a tölgy fészkes vetésére való áttérés különö
sen nagymennyiségű tölgymakkot igényel. 

A z erdőgazdasági minisztérium megszer
vezése előtt a maggyüjtés ügyével nem foglal
koztak a megkívánt figyelemmel. Átlagban 
2000—2500 tonna magot gyűjtöttek be évente. 

A minisztérium megszervezése után a mag-
elátás ügye kellő súlyt kapott és már 1948-ban 
5000 tonnát meghaladó magot, 1949-ben pedig 
27.000 tonna magot szereztünk be. Magtermelés 
állandó és ideiglenesen kijelölt magtermő terü
leteken történik, a beszerzés pedig meghatáro
zott övezetekből. 

A Párt és a Kormány 1948 október 20-i tör
ténelmi jelentőségű határozatának megjelenése 
után a magtermelés és ellátás ügye a minisz
térium rendszerében kellő fontosságot kapott. 
Ebben az évben minden erdőgazdaságban nö-
vénytenyészeti (fenológiai) megfigyeléseket vé
geznek. 

Magbeszerzésre állandó magtermő körzete
ket jelöltünk ki. A kijelölt körzetekben foko
zottabb terméseredményre ösztönző munkák 
folynak. 

A magminőség ellenőrzésére magvizsgáló 
állomások alakultak. 



A gyümölcsfamagok és néhány fás cserje
fajta magjának (horsófa. kecskerágó, fagyai 
stb.) vetéshez való előkészítése gépi úton tör
ténik. 

A nagymértékű erdőművelési és talajjaví
tási munkálatokat csak a nehéz testi munka 
legnagyobb fokú gépesítésével lehet teljesíteni. 

Gépesítés az erdőgazdaságban csak 1946 óta 
történik, amikor elsőízben értékeltük ki a gépe
sített eljárások eredményeit. Ettől az időtől 
kezdve a gépesítés aránya egyre nőtt: 1947-ben 
226%-ban történt gépesítés, 1948-ban 880%-ban. 
A z 1949-ben végzett munka 84-szeresen és az 
1950. évre tervbe vett munka 180-szorosan ha
ladja meg az 1946. évi gépesített munka nagy
ságát. 

A z erdőgazdaságnak traktorokkal és az 
azokhoz tartozó vontatógépekkel való ellátása 
—• a talaj megmunkálása és másfajta munkák 
elvégzése céljából —• minden évben növekszik. 
Ma már minden erdőtelepítő állomásnak, állami 
csemetekertnek és erdőgazdaságnak nagy gép
parkja van. A gépesítést mind jobban be kell 
vezetni, a gépéket a legtermékenyebben ki kell 
használni és ezek kezeléséhez rövid idő alatt 
jól képesített műszaki személyzetet kell be
állítani, hogy alkalmas legyen azoknak a gépek
nek a kezelésére, amelyeket most olyan nagy 
mennyiségben kap az erdőgazdaság. 

A sztyeppes és erdős-sztyeppés vidékeken 
a mezővédő fásítási munkák nagy aránya 
e vidékek dolgozóinak a munkába való bevoná
sát teszi szükségessé, amely az erdőgazdasági 
minisztérium feladata. A minisztérium feladata 
az is, hogy ezeken a gyéren lakott vidékeken 
a lakás- és ellátási feltételeket megteremtse, a 
rábízott értékeket megóvja és az erdőtelepítési 
munkákra használt gépeket javítsa. 

A dolgozók elhelyezésének biztosítására a 
minisztérium az erdős vidékek erdőgazdaságai
nak fafeldolgozó üzemeiben megszervezte a 
lakóházakhoz szükséges építkezési anyagok elő
teremtését. 

A z erdőtelepítő állomások, állami csemete
kertek és sztyeppéi erdőgazdaságok építkezései
hez saját fafeldolgozó termelőüzemeket léte
sítünk. 

Ezeket az üzemeket az erdőgazdaságokban 
ebben az évben kezdtük megszervezni, de szá
muk a jövő évben jelentékenyen emelkedni fog. 

A z erdőgazdaságok fafeldolgozó üzemeinek 
működése nem korlátozódik csupán a lakó
házak építőanyagának feldolgozására. A z üze
mek több, mint százfajta gyártmányt bocsá
tanak ki. 

A munka termelékenységének emelése, az 
önköltség csökkentése, a termelt anyagok kü
lönböző fajtáinak kiterjesztése és a minőség 
emelése céljából az erdős vidékek erdőgazda
ságainak fafeldolgozó üzemeit modern fafeldol
gozó gépekkel kell ellátni. 

A lakóházak épületfaanyagának feldolgo
zásán kívül az erdészeti szervek a helyszínen 
szerzik be az építkezéshez szükséges alapvető 
anyagokat (cement, szögek, üveg stb.) a lakó
házak, javítóműhelyek, garázsok, raktárak épí
téséhez. 

Ma azokon a területeken, amelyeken az 
erdőtelepítő állomások vannak és más üzemek 
létesülnek, nagy erővel folyik az építkezés. A z 
építőmunkások szocialista kötelességükké tet

ték az építkezési terv eredményes teljesítését 
és elvállalták, hogy használtba adják a lakó
házakat és üzami épületeket a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 32. és a Sztálini Alkot
mány évfordulójának napján. 

A z építkezések költségének csökkentésére 
kidolgozták a karkaszi kétlakásos lakóház ter
vét és a helyszínre szállították a ház elkészített 
alkatrészeit. 

1949-ben 69 erdőtelepítő állomás létesült, 
ebből 15 állomás ipari kihasználása tölgyesek
ben. A z állomások már gépi fej szereléssel, lakó-, 
üzemi épületekkel rendelkeznek, amelyek a 
terv teljesítéséhez feltétlenül szükségesek. 

A z 1950. évben a minisztérium száznál 
több újabb erdőtelepítő állomást létesít és az 
erdőbe újabb,, tökéletesebb gépi felszerelés 
kerül. 

A mezővédő fásításokról szóló rendelet az 
erdőgazdasági minisztérium elé feladatként állí
totta az értékes erdőségek és azoknak az erdők
nek a megőrzését, amelyek a Szovjetunió európai 
részének sztyeppes és erdős-sztyeppés vidékein 
a folyók vízválasztói mentén terülnek el, vala
mint a vágásrend szigorú megállapítását, amely 
ezeknek az erdőknek a megőrzését és javulását 
biztosítja. 

Az erdőgazdasági minisztérium az állami 
erdőkben kijelölte a nemzetgazdasági jelentő
ségű (védő, tudományos, kísérleti célokat szol
gáló és természeti emlékként fenntartandó) ér
tékes erdőségeket. Mindezekben az 1949—50. 
évek folyamán megindul az erdőrendezés, 
amely szigorúan megszabja az évi vágásterület 
nagyságát a gazdaság határain belül. 

A z értékes erdőségek gyors helyreállítása 
céljából elsősorban itt indulnak meg az erdő
művelési munkák, míg a többi erdőben később. 
A következő három évben történik meg az 
összes erdőnevelésre alkalmas terület meg
művelése. 

A folyó évben az ellenőrzés során a minisz
térium felülvizsgálja az olyan értékes erdő
ségeket, amelyek különleges rendeltetésűek, kü
lönösen értékesek az erdőgazdálkodás szem
pontjából és számbaveszi az ezeken folyó tudo
mányos-kutató kísérleteket stb. A vizsgálat 
eredményeinek megvitatására és azoknak az 
intézkedéseknek általánosítása céljából, ame
lyek az értékes erdők védelmére és javítására 
vonatkoznak, értekezletet vettünk tervbe azok
nak a szakembereknek a részvételével, akik az 
értékes erdőségekben dolgoznak és tudomá
nyos munkások. 

A dolgozók jólétéről és egészségéről Pár
tunk és Kormányunk állandóan gondoskodik. 
Ennek a gondoskodásnak egyik megnyilvá
nulása, hogy a kormány elhatározta zöld
övezetek létesítését városok és ipari központok 
körül. 

A z egészségügyi viszonyok javulása és a 
dolgozók tömeges üdülésének lehetővé tétele 
céljából a minisztérium a zöldövezetek létesí
téséhez területet jelölt ki több, mint kétezer vá
ros és ipari központ körül. A zöldövezetek erdei
ben tilos a főhasználat. A z erdőápolás és az 
erdőművelés a zöldövezetek jellegének tekin
tetbevételével történik. 

A minisztérium a Moszkva körüli 50 km-es 
zöldövezet helyreállítására különleges eljárá
sokat dolgozott ki és megindult az ország 
sztyeppes, fátlan vidékein fekvő nagyobb váró-



sok és ipari központok körüli zöldövezetek tele
pítésének szervezési munkája is. 

A z ország területén a legjellegzetesebb és 
érintetlen erdőségekben az állami véderők 
hálózata alakult ki, amely a szövetséges köztár
saságok minisztertanácsai mellett működő 
szakmai igazgatás vezetése alatt áll. Ezeket az 
erdőket a szakmai igazgatási szerv osztotta fel, 
a bennük folyó erdőgazdálkodás feletti ellen
őrzést a minisztérium végzi, a minisztérium 
folytat bennük olyan irányú természeti kuta
tásokat, amelyek az erdőgazdálkodás tervével 
összhangban vannak. 

A minisztérium egyik legfontosabb fel
adta az erdők védelme. 

A minisztérium megalakulása előtt az er
dők tűzvédelmére és a falopások leküzdésére 
nem fordítottak kellő figyelmet. 

A minisztérium megalakulása óta évenként 
az erdőben 10.000 km tűzvédő paszta, 1000 km 
ívt, számos tűzvédelmi nyiladék, őrtorony és 
fejlett híradószolgálat létesült. Minden évben 
nő a repülőgépek száma, amelyek a távoli 
erdőségek tűzeseteit kutatják, nő a tűz ellen 
vegyi eljárással védekező állomások száma, 
melyek a tüzet a leghatásosabb kémiai eljárá
sokkal fojtják el. 

Hatalmas munka folyik az állami erdő
védelem megszervezése terén is. 1948—49-ben 
kialakultak a rendszeres ellenőrző körutak, 
amelyek Észak-Szibériában, a Távolkeleten, 
Közép-Ázsiában és a Kaukázuson-túli vidéke
ken eddig még ismeretlenek voltak. 

A z erdőtüzek gyakorisága az utóbbi két év
hez képest csökkent: ha az 1947-ben tűz által 
elpusztult területet 100%-nak vesszük, akkor 
1948 és 1949-ben ez a terület együttesen csak 
91% volt. 

Jelentősen csökkent a falopás is: az 
1948-ban kivágott fa mennyisége 1947-hez viszo
nyítva 23%-kai és 1949 első felében 1948 első 
feléhez viszonyítva 46%-kal csökkent. 

Bár a tűzesetek és a falopások jelentősen 
csökkentek, még mindig nagy kárt okoznak az 
erdőgazdaságoknak ós nagy munkára van szük
ség, hogy ezeket a károsításokat a legkisebb 
mértékre csökkentsük. 

A z erdősült területek tűzvédelmének javí
tásán kívül a minisztérium 1950-ben és a kö
vetkező évekre tervbe vette, hogy emeli az 
erdőgazdaságok technikai felszerelését gép
kocsi- és motor szállítóeszközökkel, valamint 
híradóberendezésekkel. A következő években 
rádió- és telefonszolgálat lesz minden erdő
gazdaságban és védkerületben, őrtornyokat, 
repülőtereket állítanak fel és repülőgépek vég
zik az őrszolgálatot. A továbbiakban a tűz ellen 
kémiai úton védekező állomások felállítása 
kerül sorra a leginkább tűzveszélyes vidék 
erdeiben és elsősorban az értékes erdőségek 
gazdaságaiban. A z erdőknek a tűz ellen légi 
úton való védekezése nagyobb méretű lesz a 
repülőőrjáratok számának emelésével, de a 
repülőgépek kémiai eljárással közvetlenül el is 
fojtják a tüzet. 

Különös figyelmet érdemel az ejtőernyős 
tűzoltószolgálat fejlődése. A z ejtőernyős tűz
oltók, akik kémiai szerekkel fojtják el a tüzet, 
nagyon eredményesen működnek. 1950-ben az 
ejtőernyős tűzoltók száma az eddiginek az 
ötszörösére fog emelkedni. 

1950-ben tudományos kutatómunka indul a 
tűz elfojtására leginkább alkalmas kémiai sze
rek kutatására és olyan tűzoltószerkezetek ter
vezésére vonatkozóan, amelyeket mind repülő
gépről, mind a földről lehet alkalmazni. 

A z erdőgazdaságok meteorológiai szolgá
lata is nagy mértékben kiszélesedik, különösen 
időjóslás és a tűzveszélyes időjárásjelentés 
szempontjából. 

Falopások és más erdészeti kihágások ellen 
a minisztérium az állami erdővédelem munká
ját további rendszabályokkal bővíti, emeli az 
erdészek és védkerületvezetők számát, őrjára
tokat épít ki az erdőkben és ellenőrzi azok 
munkáját. 

A z erdő tűzvédelme és a falopások ellen 
való védekezés szorosan kapcsolódik az erdőnek 
a károsítóktól és betegségektől való megvédé
séhez. A minisztérium megalakulásának pilla
natától kezdve az összes erdőterületekre egy
séges rendszert léptetett életbe az erdei káro
sítok és a betegségek megnyilvánulásának jel
zésére és fészkének felszámolására; megkez
dődtek a patológiai vizsgálatok és a sérült 
erdőállományok nagy területén különböző el
járások folytak. 

Meg kell említeni a leghatásosabb eljárást: 
a rovarevő madarak nagytömegű tenyésztését, 
ezt mesterséges fészkek kihelyezésével segí
tették elő. 

Kidolgozták a fenyőerdők legveszedelme
sebb károsítója, az erdeifenyő-szövőlepke elleni 
biológiai eljárást, a petepusztító Telenomus 
fürkészdarázs felhasználásával. Ezt a módszert 
a gyakorlatba is átvitték és a szibériai szövő
lepke ellen használják nagy mértékben. 

A károsítok és a fák betegségei ellen való 
védekezésre számos más módszert dolgoztunk 
ki, ezeket az üzemek számára gyakorlati uta
sítással láttuk el. A z erdőgazdaságokban ki
alakultak a tömeges elsődleges károsítok ellen
őrzésének és leküzdésének a módszerei. 

A sztyeppefásítással kapcsolatban a veté
sek és telepítések védelmére számos utasítást, 
szabályt és rendeletet adtunk ki. 

A z erdővédő eljárások során meg kell álla
pítani és ki kell irtani az állomány legveszé
lyesebb tömeges károsítóit, rendszeresen küz
deni kell ellenük és évről-évre be kell szerezni 
az ellenük használatos ipari mérgeket. 

A szibériai szövőlepke fészkeit légi úton 
való kémiai eljárással és a szövőlepke termé
szetes ellenségeinek felhasználásával pusztítot
ták el. A z alapos pusztító eljáráshoz használt 
új vegyszerek alkalmazásával sikerült az egyes 
területeken a két-három évvel ezelőtt kifejlő
dött legveszedelmesebb károsító; a fenyőállo
mányokat pusztító szövőlepke elterjedésének 
meggátlása. 

A különböző károsítok és a fák betegségé
nek számtalan fészkét kiirtották, mielőtt na-
gyob területet fertőztek volna meg. Észrevehe
tően javult az erdők állapota, mióta tilos az 
erdőben nyáron kérgezetlen fát hagyni. 

A z erdőknek a károsítóktól és betegségek
től való megóvása érdekében a minisztérium 
főfeladatként a következőket állította: 

a) a tömeges károsítok ellen a légi kémiai 
eljárás széleskörű alkalmazása és a földfeletti 
módszerek gépesítése; 



b) Micsurin—Lüszenko haladó biológiai 
elvei alapján a biológiai módszereknek minden 
téren való fejlesztése; 

c) a mag- és gyümölcstermés hatásos vé
delmi eljárásainak kidolgozása és elterjesztése; 

d) a mezővédő fásításokkal kapcsolatosan 
a károsítok és a betegségek elleni új, hatásos 
módszerek kidolgozása; 

e) különleges kísérleti állomások megterem
tésével biológiai, kémiai úton a tudományos 
kutatómunka kiterjesztése a sztyeppe-fásítás 
károsítóira és a fák betegségére vonatkozóan. 

A fahasználat jelentősége az összes erdő
gazdasági eljárások álltalános rendszerében 
igen nagy. A fahasználat befolyásolja az erdő 
vízgyűjtő, mezővédő és talajvédő jellegét, de az 
erdőgazdasági eljárásokat is, mind az erdő
művelés, mind az erdővédelem szempontjából. 
A kitermelés nagysága és a szállítás az alkal
mazott vágásmódtól függ. 

Az erdőgazdaság rendszerében a fakiterme
lést két tényező szabja meg: először is a kiter
melendő fa mennyisége és annak területi meg
oszlása, másodsorban pedig az egyes vidékek 
természeti és gazdasági helyzete. 

A Szovjetunió évi fahasználatát a jelenlegi' 
nek a három-négyszeresére lehet növelni. 

1948 óta fabasználatra több erdő került, 
mint a háború előtti 1940. évben. A fahaszná
lat területi megoszlása az erdőgazdaság szem
pontjából nem kielégítő. A legrövidebb időn 
belül jelentősen szűkül az erdőhasználat az 
erdőben szegény vidékeken és növekszik a fá
ban bőséges területeken. 

A minisztérium a síksági és hegyvidéki 
erdőkre kitermelési szabályzatot dolgozott ki. 
Ezek a szabályzatok a kitermelés olyan rend
szerét biztosítják, amelyek a nemzetgazdaság 
faszükségletének biztosításán kívül, gondos
kodnak az erdők felújulásáról is. 

1949-től a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa 
minden kitermelő számára fahasználati illeté
ket állapított meg. 

A tőár bevezetése növelte a felelősséget a fa 
racionális felhasználása terén és megterem
tette az előfeltételt az új erdőslégek feltárására. 
Ugyanekkor a rendelet az erdőgazdaságra is 
nagy felelősséget hárít a vágásterület pontos 
becslésére vonatkozóan. 

A vágásterület pontos becslése érdekében, 
részint a fatömegek számbavételére, választék
kihozatali táblázatok szükségesek, amelyek a 
legutóbbi tudományos eredményeken alapulnak. 
Sürgős feladatként áll tehát az erdőgazdaság 
előtt az új választék-kihozatali táblázatok felül
vizsgálata és az újak összeállítása. 

A Szovjetunió erdőgazdasági minisztériuma 
a kitermelés gépesítésének lehetővé tétele érde
kében a kitermelők között tartós használatra 
hatalmas fakészlettel rendelkező erdőségeket 
osztott fel. A felosztásnak a használat feletti 
ellenőrzés során tovább kell folytatódnia, mivel 
az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy 
az erdőségeket a kitermelők lassan tárták fel. 

Az erdőgazdaságban hatalmas munkaterü
let a gyérítéssel való erdőápolás és a tisz
títás. A z elmúlt évek alatt ezeknek a vágások
nak a nagysága a kitermelés 1/10 részére rúgott, 
de lehetne még több is. 

A z erdőgazdasági minisztérium feladata 
a gyérítéssel való erdőápolás és a tisztítás 
mennyiségi növelésén kívül azok minőségi javí

tása, ebből a célból a műszaki személyzet kép
zettségének emelése és állandó munkásszemély
zetnek erre a feladatra való beállítása. 

A fenyő gyantázásának területén az erdő
gazdaság előtt az a feladat áll, hogy összeegyez
tesse a gyantatermelő ipart a kitermeléssel. 
Ebből a célból a minisztérium elkészítette 
a gyantatermelés 10 éves tervét, amely véget 
vet az erdőiparban a gyantatermelésre rend
szertelenül kijelölt területek elvonásának. A 
gyantatermelő gazdaságoknak 10 évre meg
határozott területük lesz, melyeken a kiterme
lés a gyantászás után azonnal megtörténhet. 
A pótlólag kijelölt, nyersanyagforrásul szolgáló 
területek lehetővé teszik a gyantatermelés több, 
mint háromszorosára való emelését, A jövőben 
feltétlenül biztosítani kell a gyantatermelésre 
alkalmas területek kihasználását és szigorií 
ellenőrzést kell gyakorolni a fenyőállományok 
gyantatermelése felett. 

1947-ben hagyta jóvá a kormány az erdő
ben való szénakaszálásról és legeltetésről szóló 
rendeletet. Ez a rendelet szabályozta mind 
a legeltetést, mind a szénakfaszálást. 

A kormány a kolhozok örökös használatára 
kb. 46 millió hektár erdőt adott át, vagyis olyan 
nagy területet, amely fele a nyugateurópai álla
mok erdőterületének. 

A kolhozoknak az erdőket fizetés nélkül 
adták át és az erdőterületeket semmiféle adó 
nem terheli. 

A kolhózerdők teljesjogú birtokosai a 
kolhozok, amelyek erdeikben rendszeres gaz
dálkodást folytatnak. A kolhozok a saját gaz
dasági szükségletükre fát fizetés nélkül vág
hatnak ki erdeikből, de a kolhózista aszerint 
az illeték szerint veheti meg a fát, amely az 
adott területre érvényes, a lefizetett pénzt az 
erdőgazdaság fejlesztésére és igazgatására for
dítják, felesleg esetén a kolhoz oszthatatlan 
alapjába kerül. 

A mezőgazdasági minisztérium szervei a 
kolhózerdők általános igazgatását végzik, az 
erdőgazdasági minisztérium pedig a helyes 
erdőgazdálkodás módját ellenőrzi és ebben a 
vonatkozásban segítségére van a kolhozoknak. 

A z erdőgazdasági minisztérium helyzet
jelentést adott a kolhózerdőkről, összeállította 
ós megerősítette az ezekben az erdőkben folyó 
gazdálkodás vezetésének szabályait, elkészí
tette szervezési utasításukat, a kolhózerdők 
erdőrendezési utasítását, megvizsgálta az er
dők állapotát és végül, az ellenőrzés megterem
tése és az erdőgazdálkodásban való segítség
nyújtás végett a kolhozokban erdőgazdaságo
kat létesített. 

Több kolhozban takarékosan bánnak az 
erdővel, ápolják, terv szerint vágnak, a felújí
tást rendesen végzik. Egyes kolhozokban azon
ban az erdők nincsenek megfelelő állapotban. 
A körzeti végrehajtó bizottságok néha nem ide
jében intézkednek az erdőgazdaságok bejelen
téseire, hogy a kolhózerdőkben visszaélés tör
tént, vagy hiányosan végzik el azt a munkát, 
amit az erdőgazdaságok elvégezni rendeltek. 
Olyan esetekben azonban, amikor az erdőgazda
ságok és az erdőhatóságok rendszeresen ellen
őrzik a kolhózerdöket, akkor az erdők meg
felelő és jó állapotban vannak. 

A kolhózerdők állapotának felülvizsgálata 
során az erdőgazdaságok és az erdőhatóságok 
ne csupán a hibákat fedjék fel, ne csak rendel-



kezeseket adjanak ki, hanem kísérjék figyelem
mel, hogy a rendelkezéseket végrehajtották-e 
és végezzenek rendszeres ellenőrzést. 

A z erdősült vidékek kolhozainak elsőrendű 
feladata a kolhózerdők szükséges védelmének 
megszervezése, az erdők egészséges állapotának 
biztosítása, amely lehetővé teszi a fahasznála-
tot és a melléktermékek kitermelését. A gyéren 
erdősült vidékeken feladat a fátlan erdőterüle
tek beerdősítése, a fiatalosok védelme, a legelte
tés ellen, a gyérítéssel való erdőápolás, amely 
a fahasználat egyik módja. 

A szovjet hatalom az erdőgazdálkodás min
den ágában kezdettől fogva legfontosabb fel
adatának a tudományos kutató munka fejlesz
tését tartotta. 

A Szovjetunió erdőgazdasági minisztériumá
nak megalakulásával és a minisztérium elé állí
tott feladatok teljesítésével a tudományos ku
tató munka méginkább kifejlődött. 

A minisztérium szervezetébe tartozó tudo
mányos személyzet jelentős része résztvesz 
a hatalmas sztálini természetátalakító terv 
megvalósításában. 

A z erdőgazdasági minisztérium megalaku
lása és a feladatok nagysága a szakszemélyzet 
növelését kívánják meg. A sztálini természet
átalakító terv teljesítésének új feladatai a mi
nisztériumtól azt követelik, hogy alaposan 
vizsgálja felül az erdőgazdasági szakszemélyzet 
oktatásának és továbbképzésének ügyét. 

Ennek a hatalmas tervnek a végrehajtásá
hoz nagyszámú új szakember beállítása szüksé
ges az erdőgazdaság gépesítése és a sztyeppe
fásítás vonalán. 

A Szovjetunió erdőgazdasági minisztériumá
nak megalakulása óta az erdészeti techniku
mok száma 12-ről 22-re emelkedett, 44 újabb 
kétéves erdésziskola nyílt meg, amelyeken az 
alsóbb képzettségű erdészek és technikusok ok
tatása történik. Az erdőgazdaság gyakorlati 
szakemberei számára, szakmai képzettségük 
emelése céljából, 1948-ban 15 állandóan működő 
6 hónapos tanfolyam nyílt meg. 

A z erdőgazdaság vezető kádereinek kikép
zése az 1948-ban megnyílt felsőfokú 2 hónapos 
erdészeti tanfolyamokon történik. 

A z erdészeti dolgozók oktatásának, tovább
képzésének kiterjesztésére és megjavítására 
a minisztérium megtette a szükséges intézkedé
seket. 

1949-ben megkezdődött két erdészeti techni
kumon a technikus-mechanikus mérnökök ki
egészítő kiképzése, az alsóbb képzettségű tech
nikus-mechanikusoknak a kiképzése pedig 
a négy erdészeti iskolán folyik. 

1949-ben az erdészeti technikumokon a 
tanulók száma növekedett, a folyó évben 2597 
hallgatót vettek fel, megalakult a magánúton 
végzendő szövetségi erdészeti technikum 
(Hrenovaja, Voronyezsi terület), amely éven
kint 500 hallgatót vesz fel. 

A felsőoktatás minisztériumának közben
jöttével a folyó évben 3 főiskolán háromhóna
pos tanfolyamok indultak, amelyeken erdő
mérnökök és technikusok fejlesztik tovább 
tudásukat a mezővédő fásítások és az erdő
gazdaság gépesítése tárgykörében. Ezeknek a 
tanfolyamoknak az évi befogadóképessége 450 
ember. 

Megtörtént a tantervek és tananyag felül
vizsgálata, a talajjavítás és a sztyeppefásítás 
tananyagának kibővítése, a Lüszenkó-féle fész
kes vetési eljárás tanítása. 

A Leninről elnevezett Szövetségi Mező
gazdasági Tudományos Akadémia augusztusi 
határozatának megfelelően, megkezdődött az 
erdőbiológiai tudományág oktatásának átszer
vezése. 

A felsőbb képzettségű szakembereknek az 
erdőgazdaság gépesítése és a fásítás útján való 
talajjavítás terén való kiképzésének biztosítása 
érdekében a kievi és brjanszki erdőgazdasági 
intézetekben talajjavító karok, a Kirovról el
nevezett leningrádi erdőtechnikai akadémián, 
a kievi és voronyezsi erdőgazdasági intézetek
ben pedig erdőtechnikai karok alakultak. 

Jelentősen kifejlődött az általános képzett
ségű szakszemélyzet oktatásának és tovább
képzésének ügye. A tömegesen kiképzettek 
száma 1949-ben 200%-kal haladta meg az 1947. 
éviét. 

Bár a tanintézetek és a tanulók száma nö
vekedett, még sincs kellő számú kiképzett szak
emberünk. 

A káderek kiképzésének további fejlődése 
érdekében az 1950. évre tanépületek és kórhá
zak építését vették tervbe, azonkívül minden 
technikumot és erdészeti iskolát traktorokkal 
és gépkocsikkal, modern erdőgazdasági gépek
kel és szerszámokkal az erdőtelepítő állomá
sok részére megállapított típusfelszerelésekkel 
kell ellátni. 

Rövid időn belül kiadásra kerül az erdé
szeti technikumok tanterve szerint minden tan
tárgy tankönyve, a főiskolák hálózata kiterjed, 
pl 1950-ben a habarovi vidékre, 1951-ben pedig 
Sztálingrádban nyílik erdészeti technikum 
ezeknek az intézeteknek a befogadóképessége 
összesen 3000 fő lesz. 

1949 végén kell a sztálingrádi területen a 
traktor-brigádvezetők és traktoristák kikép
zése és átképzése céljából műszaki iskolát szer
vezni. 

1950-től a felsőfokú erdészeti tanfolyamo
kon szervezik meg az erdőgazdaságok, erdőtele
pítő állomások igazgatóinak és helyetteseiknek 
szakmai továbbképzését. 

Munkaszervezés terén a minisztérium meg
alakulása óta jelentős munkát végzett. 

Egységes normát állapítottunk meg az 
erdőtelepítésre, talajjavításra, parkosításra, 
tűzvédelmi és erdővédelmi munkákra. Idő-
méréses normát vezettünk be a gépesített mun
kának azokba az alapvető ágaiba, amelyeket az 
erdőtelepítő állomások végeznek. Átvizsgáltuk 
a légi felvételezéshez, a tervező-kutató munká
hoz ós faanyagból készült gyártmányok előállí
tásához szükséges normarendszert. 

A z erdőgazdaságokban, erdészetekben és 
erdőtelepítő állomásokon a különböző mun
kákra megállapított normák felülvizsgálata 
folyik műszaki számítások és időméréses meg
figyelések alapján, azok pontosságának és mű
szaki megalapozottságának rögzítése céljából. 

Az erdőtenyésztési munkák minőségének 
emelése céljából kidolgozták és a gyakorlatban 
is alkalmazzák a prémiumos bérfizetési rend
szert, amelyet a munkások ós a műszaki szak
személyzet a csemeték megeredése és a telepíté
sek egészséges volta után kap. 



A z •erdőtelepítő állomások traktor-brigád
jainak munkásai számára prémiumot állapítot
tunk meg, amelyet pénz- és természetbeni járan
dóságukon felül kapnak. Ezenkívül a traktoris-

ták számára a normatúlteljesítés esetén a fizetés 
progresszív akkord-rendszerét állapítottuk meg, 
az erdőtelepítő állomások élenjáró dolgozóinak 
és szakembereinek pedig az üzemi terv teljesí
tése és túlteljesítése után prémiumot fizetünk. 

A z erdőgazdaságban dolgozó állandó mun
kások, az erdőtelepítő állomások élenjáró dolgo
zói és szakemberei túlórateljesítés esetén szá
zalékos bérpótlékot kapnak. 

A z élenjáró üzemek kezdeményezésére ki
alakult az erdőgazdaságok szövetségi munka
versenye, amely kialakulása óta 1949-ben — 
a sztálini természetátalakító terv teljesítésének 
első évében — érte el a legmagasabb fokot és az 
erdőgazdaság dolgozói . ennek folyamán a 
munka termelékenységét magasabbra emelték. 

A z erdőgazdaságok munkaversenyén kívül 
kialakult a minisztérium által kidolgozott fel
tételek alapján az erdőtelepítő állomások és az 
állami csemetekertek munkaversenye is. A z 
egyéni verseny fejlesztése érdekében a vezető 
szakmák munkásai számára kidolgoztuk a 
munkaverseny-feltételeket. 

A minisztérium aktív segítséget nyújt az 
1949. elején kibontakozott komszomolrnozga-
lomnak, amely a sztálini természetátalakító 
terv sikeres teljesítését tűzte ki célul. 

A munkaversenyek kibontakozása, a 
munka- és bérkérdések területén kiadott intéz
kedések jelentősen emelték az üzemi terv telje
sítése során a munka mérőszámait, növekedett 
a sztahanovista munkások száma, akik túltelje
sítették a normát, 1949-ben több lett azoknak az 
erdőgazdaságoknak a száma, amelyek helye
zettjei és győztesei lettek a szövetségi munka
versenynek. 

Ezek röviden azok az eredmények, melye
ket az erdőgazdasági minisztérium megalaku
lása óta elért. 

* # # 

A z eltelt idő alatt a szovjet erdőgazdálko
dás elfoglalta meghatározott helyét a nemzet
gazdaság rendszerében, pontosan kialakultak 
feladatai és azok teljesítésének útjai. 

Ennek ellenére a végzett munka még távol
ról sem biztosítja azoknak az igényeknek telje
sítését, amelyeket a Párt és a Kormányzat a 
nemzetgazdaság mai fejlődési szakaszán meg
állapított. 

Előttünk még hatalmas feladatok állanak. 
De bizonyosak vagyunk benne, hogy a mi

nisztérium szervezetéhez tartozó munkások, 
alkalmazottak és a műszaki szakszemélyzet 
baráti összefogásában, a kolhóz-parasztságnak 

és az ország dolgozóinak tevékeny részvételé
vel, a Párt és a Kormányzat által az erdőgaz
daság elé kitűzött feladatokat teljesíteni fogjuk. 
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L'économie forestiere de l'U.K.S.S. au 32 eme 

anniversaire de to Grandé Révolution d'Oktobre. —-
A partir du 26 oetobre 1927 les riches des forets de 
l'U.K.S.S. — d'une étendue totale d'un milliárd d'hecta-
res environ — servent au bien-étre du peuple. Les 
derniéres 32 années ont <eu des succes trés importants 
dans le domaine du dévelopament de l'éooiiomie fores
tiere. L'établissement de la carte des régions foTestiers 
a été suivi par l'orrganiisation d'une éeonomie fores
tiere sys'tématique. Par son décret du 4 avril 1947, la 
Présideruce du Conseil Supérieur de l'U.R.S.S. a eréé 
enfin le Ministére des Foréts — en vue de l'unification 
die la direction de radiministration forestiere. L'exécu-
tion indépendante des affaires a rendű possible l'obten-
tion des résultats rapidament croissantes dans le domai
ne de la sylviculture, de l'aménagement et de l'exploi-
tatiiom des foréts; l'auteur reproduit en détail les données 
y eoiicernan't, exprJmées en ohiífres. La déclsion du 
20 oetobre 1948 — S U T l'initiative de M. Stalin, concer-, 
nant la oréation des boiseiments protecteurs contre le 
vent — a mis en marche l'une des plus importantes 
entreprises humainea de l'histoire, laquelle surmontera 
le sécherease dévastatriee des régions steppeuses. Les 
préparatifa y néeessaires et les réglements de la sylvi
culture — en unifiant hamionieusement la matiére avec 
la machine et l'homime — forment une unité tellement 
parfaite, qu'une telle unité rne peut étre réalisée que 
par une société socialiste. 

The Forestry of the USSR on the 32nd Anniversery 
of the Great October Révolution. — Since the 26th 
October of 1917 the forests of the U S S R — amounting 
to l.OOO.OfiO.OOO hectars — are managed for the benefit 
of the people. The 32 years passed haive brought enor-
mous results in development of forestry. The work has 
begun with the mapping of wooded areas amd it was 
followed by organization of systematic management. 
Finally — aocording to the decision of the Highest 
Council of the U S S R (issued on the 4th Ap.ril of 1947) 
to create a cammon basis for all forestry enaetments 
— a separate Department of Forestry was established. 

In consequenoe of thiat a surprislng development of 
süiviculture, forest organiization and utiMzation etarted 
on, the suocessrvely increas'.ing data of which are d'is-
cvjssed in detail by the author. The Shelter-Belt L a w 
(20th Oct. 1948) — initiated by iStalin — is the frame 
of one of the greatest humán undertakings ever made 
in the history which will surmount the wasting 
draiught of the steppe. The teohnieal prepianations and 
silvicultural methods required for this gigantic work 
— a well planned eombination of matériái, madhines 
and manpower — foirm snch a perfeet unity, which 
can be materialized only hy soeialism. 


