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népgazdaságunk második ötéves terve irányelveinek kialakításában. A Magyar Szoci
alista Munkáspárt Központi Bizottsága által kiadott tézisekkel részletesen foglalko
zott és észrevételeit, javaslatait a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szö
vetségén keresztül az illetékes párt-és kormányszervekhez eljuttatta. Az így kialakí
tott irányelvek alapján dolgozták ki Erdőgazdaságaink a második ötéves időszakra 
szóló tervjavaslataikat. 

Ezeknek a tervjavaslatoknak bírálatával az Egyesület továbbra is segítséget kíván 
nyújtani a végleges tervek összeállításához, hogy azok a tényleges adottságok mara
déktalan hasznosításával minél jobban szolgálják az ipar nyersanyagellátásának javí
tását, biztosítsák a mezőgazdaság számára a korszerű nagyüzemi gazdálkodás anyagi 
feltételeit, javítsák külkereskedelmi mérlegünket, növeljék anyag-, deviza- és egyéb 
tartalékainkat és járuljanak hozzá a szocializmus gyorsabb építéséhez. Ebben a szel
lemben helyezte az elnökség az Egyesület 1960. évi vándorgyűlésének középpontjába a 
Középsomogyi Áll. Erdőgazdaság második ötéves tervjavaslatának nyilvános vitáját. 
A vita számos olyan szempontot vetett felszínre, amelyek a középsomogyi viszonyokon 
túlmenően országosan is hasznosíthatók és segítséget nyújthatnak valamennyi erdő
gazdaság részére a saját javaslatainak bírálatához, a végleges tervek eredményes 
összeállításához. A vándorgyűlés határozata értelmében felhívja ezért az Hnökség, 
az erdőgazdaságok dolgozóit, hogy ezeket az elgondolásokat tanulmányozzák és viszo
nyaiknak megfelelően hasznosítsák. 

Megállapítható mindenekelőtt, hogy az erdőgazdasági termelés fejlesztése érdeké
ben szükséges intézkedésekről 1954. évben hozott minisztertanácsi határozat végrehaj
tása rendkívül nagy jelentőségű eredményeket hozott, az abban lefektetett irányelvek 
j áltozatlanul időszerűek és így a jövőben is irányt mutatnak. 

A tervszerű gazdálkodás alapjának továbbra is az erdőgazdasági üzemtervet 
kell tekinteni. Meg kell gyorsítani ezért az erdőrendezési munkát és mielőbb el kell 
érnünk, hogy az üzemterület egészére korszerű üzemtervek álljanak rendelkezésünkre. 
Az erdőrendezés munkájában érvényesíteni kell az eddigi tapasztalatokat, a korszerű 
erdőnevelési elvek érvényesülését. Különösen a túlzott óvatossággal megszabott elő
használati fatömeg és területelőírások hatnak gyakran fékezőleg. Bátran, de meggon
doltan, a növedékveszteség legnagyobb mértékű megelőzése sorrendjében kell u 
rontott állományok lecserélését megtervezni. 

A fahasználat megtervezésében a népgazdaságnak faanyaggal való egyre fokozódó 
mértékű ellátását kell biztosítani. A kitermelésnek az irányelvekben megszabott 
6—7%-os emelését elsősorban a gyengébb minőségű sarjerdők és főleg a cserállomá
nyok besorolásával kell elérni. Az összes kitermelésen belül fokozni kell a szerfakiho-
zatalt. Ennek egyik eredményes módszere a fagyártmánytermelés fokozása, szükséges 
azonban, hogy egyes élenjáró erdőgazdaságok tapasztalatait a többiek is átvegyék és 
ezzel a termelés gazdaságosságát megteremtsék. Fokozni kell a fakitermelés gépesíté
sét. Erre nemcsak a gépek számának emelése nyújt módot, de igen sok múlik a gépi 
munka megszervezésén is. A Mátrai Erdőgazdaság figyelemre méltó eredményeket ért 
el a gépegységre eső teljesítmény fokozásában a gépeknek közvetlenül az erdészetek
hez való kihelyezésével, a kitermelésnek tíz hónapra való kinyújtásával és a súlypon
tos erdészetekben a gépi munkáért felelős harmadik műszaki előadó alkalmazásával. 
Ezeknek a tapaszlalatoknak átvétele országos javulást idézhet elő a fakitermelési 
munka gépesítésében. 

A jövőbeni erdőgazdálkodásunk alapját új erdők telepítésével, fásítások létesíté
sével és nem utolsó sorban az erdőnevelés és felújítás szakszerű végrehajtásával kell 
biztosítani. Az új telepítésekben fontos szerepet kell biztosítani a nyaraknak és ezen 
belül is elsősorban a nemesnyáraknak. Minden arra alkalmas termőhelyen, mindott, 
ahol a kellő talajelőkészítés, ápolás biztosítható, nemesnyárat kell telepíteni. Fokozott 
gondot kell fordítani a telepítések talajelőkészítésére, a telepítési anyag gondos meg>-
válogatására, mert elsősorban ez a záloga a telepítés eredményességének. Különös 
figyelmet kell fordítani a fásítások megvédésére. Erdőművelési munkánk eredményes
ségének és gazdaságosságának fokozása érdekében bátrabban kell a gépi munkát 
igénybe venni. A mélyszántó ekéket, ültető gépeket, traktoros kultivátorokat egyes 
erdőgazdaságok igen eredményesen használják, országosan általános használatukat 
mielőbb el kell érnünk. Az erdőnevelés terén a fejlesztési határozat alapján minden 



erdőgazdaságban gyökeres fordulatot sikerült elérnünk. A „V-fás" állományneveiést 
azonban az eddigi tapasztalataink folytonos érvényesítésével tovább kell fejlesztenünk. 
A felújítások során törekedni kell a természetes felújítás további elterjesztésére. 
Tudatosan törekedni kell ebben a csoportosság elérésére. Jó segítséget nyújt ehhez a 
Mecseki Erdőgazdaságban bevezetett eljárás, amely szerint a tervezett csoportok köze
pét hántott karóval jelölik meg. Az alátelepíiéses felújítás esetén célszerű a hektáron
kénti 8—10 ezres csemeteszám felemelése, ugyancsak csoportos kivitele, de múlhatat
lanul szükséges a kellő időben való felszabadítás is. A felújítás időtartama csak ott 
nyújtható el, ahol ez nem vezet az újulat kárára, s az elnyújtás nem csak éves, de táv
lati szempontból is kedvező. 

Az erdőgazdálkodás belterjességének fokozása igen nagy kívánalmakat támaszt a 
feltárással szemben. A tervezéshez támpontot nyújtanak a regionális feltárási tervek, 
de a kivitelezést nagyrészt az erdőgazdaságoknak maguknak kell vállalniok. A feltá
rás fokozásában igen nagy jelentőségű a stabilizációs útépítés elterjesztése, llymódon 
viszonylag hsvés költséggel, rövid idő alatt, főleg helyi anyagok felhasználásával és 
kevés munkaerő alkalmazásával nagy területek feltárása válik lehetségessé. 

A belterjesség fokozásának azonban nem csak anyagi, de személyi feltételei is 
vannak. Erdőgazdaságainknak mindent el kell követniök az állandó szakmunkásgárda 
kialakítására. Különösen szükségesek a jól képzelt gépkezelők. Komplex brigádokat 
kell létrehozni a különböző munkák elvégzésére, de ezekből a gépkezelőket ki kell 
emelni. Állandóan emelni kell valamennyi erdőgazdasági dolgozó szaktudását. Elő 
kell segíteni, hogy minél többen vehessenek részt szervezett oktatásban. Be kell 
indítani nálunk is a mérnöktovábbképzést. Lakások építésével és egyéb szociális 
juttatásokkal biztosítani kell, hogy a dolgozók szakmai tudásukat gondtalanul haszno
sítsák a termelésben. 

A népgazdaság második ötéves tervének egyik legfontosabb feladata a mezőgaz
daság szocialista átszervezésének meggyorsítása és közeli befejezése. Az erdőgazdaság 
dolgozói eddig is megtették ezzel szembeni kötelességüket és nagy mértékben segítet
ték elő a mozgalom fejlődését Egyik lényeges feladat e téren az istállók felépítéséhez 
szükséges faanyagnak jó minőségben, gyors leszállítása. Célszerű volna pwzgaj'mat 
indítani az anyagnak minél jobb minőségben határidő előtti leszállítására. 

Az egyesület kaposvári vándorgyűlésének több mint, háromszáz részvevője egyön
tetűen megállapította, hogy az Egyesület négyezer erdészeti dolgozót magábanfoglaló 
tagsága az MSZMP VII. kongresszusának határozataival egyetért, a feladatokat reáli
saknak tartja és egészséges optimizmussal készül azok teljesítésére. Több területen, 
így például a fakitermelésben lehetőséget lát a célkitűzésben foglalt színvonal feleme
lésére. Felkéri ezért az Állami Erdőgazdaságokat és azok minden dolgozóját, hogy 
legjobb tudásukkal vegyenek részt a második ötéves terv részletes kidolgozásában, 
majd végrehajtásában és ezzel járuljanak hozzá népünk anyagi és kulturális színvo
nala további állandó növeléséhez. 

Tanulmányi kirándulás 
A vándorgyűlés t köve tő napon a rész tvevők tanulmányi kirándulást tettek a 

K ö z é p s o m o g y i Á l l . Erdőgazdaság zselicségi erdőtájába. A z e lőadásokban elhangzottak 
után ez a bejárás igen érdekes és élvezetes szakmai é lménynek ígérkezett. A z idős 
ezüs thársas-bükkösökben tett séta ezt a várakozást k é s ő b b teljes mér tékben kielé
gítette. 

A z Erdőgazdaság e lsőnek is a kardosfai erdészet zselickislaki kerületében meg
épített rakodón mutatta b e az a lkalmazot t háromfé le útstabilizár-iós el járástechnoló
giáját, a felhasznált anyagokat és a hozzá va ló gépeket , szerszámokat. A bemutatott 
rövid mintaszakaszokból az e lkészül tük után eltelt idő rövidsége és kismértékű hasz
nálatuk miatt még következtetést levonni n e m nagyon lehet. A kohósalakalapú sza
kasz azonban, amelyen a kirándulás résztvevői az erdőt elérték, igen jól bírja a for
galmat és látszólag bevál t ja a hozzá fűzött reményeket . A szakemberek érdeklődéssel 
szemlél ték a bemutatot t gépeket , de hasznos lett vo lna azokat működés közben is 
látni. 

A bejárás útvonala ezután 80 év körüli ezüsthársas-bükkösben folytatódott. K ü l ö 
nösen az ezüsthárs r emek növekedése , kifogástalan törzsképzése ragadta meg a f igyel
met . A bükk tapasztalt növekedése a hektáronként elért 400 m 3 körüli élőfakészlet a 
löszön kialakult mély erdőtalaj k iváló tulajdonsága és a kielégítő csapadékviszonyok 
mellett várható volt . Erősen hiányolta a szakember szeme ezekben a gyönyörű á l lomá
nyokban a céltudatos nevelőmunkát . I lyenkor tűnik szembe legélesebben, hogy mi lyen 


