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Zagadnienia polityki leśnej w związku ze strukturą 
ekonomiczną gospodarstwa leśnego. 

Les problémes de la politique forestiére en connexion avec la structure 
économique a’exploitation des foréts. 

(Ciag dalszy). 

Przechodząc z kolei do kwestji zagospodarowania lasów w Pol- 
sce, należy zaznaczyć, że według form władania dzielą się one na nastę- 
pujące grupy: 

1. lasy państwowe, zajmujące 2.361,032 ha czyli 31,9'/o wszystkich 
lasów, 

2. lasy prywatne dużej własności, zajmujące 4,193.337 ha czyli 
46,7'/o wszystkich lasów i 

3. lasy prywatne drobnej własności, zajmujące 1,915.019 ha czyli 
21,4 Jo. 

Podział powyższy oparty na danych Dep. Leśn. z 1923 r. może 
mieć z wyjątkiem ściśle ustalonych cyfr dla lasów państwowych, zna- 
czenie jedynie porównawcze, czego dowodzi choćby to, że Gł. Urz. Stat. 
ustala powierzchnię lasów drobnej własności, przez co rozumiane są 
objekty leśne, należące do gospodarstw o łącznym obszarze wszystkich 
użytków niżej 50ha na 2,265.485 ha czyli 36,56 wszystkich lasów, 
a więc znacznie więcej, niż podaje Ministerstwo Rolnictwa. 

W każdej z wymienionych grup własności, ma miejsce, inne usto- 
sunkowanie się ich właścicieli do biologicznych potrzeb lasu, w zna- 
czeniu jego hodowli, pielęgnowania i użytkowania, co powoduje w kon- 
sekwencji także inne wyniki gospodarcze, pod względem ilości i jakości 
wytwarzanego produktu. Nie miejsce tu na omawianie rozmaitych mo- 
zliwości stosowania takich czy innych systemów gospodarczych, zmie- 
rzających do podniesienia wydajności gleby leśnej, jakie stoją otworem 
przed polskiem leśnictwem wogóle, gdyż wchodziłoby to w zakres ra- 
czej poszczególnych działów leśnictwa, zbyt obszernych, by się niemi 
nawet pobieżnie w niniejszej pracy zajmować. Ponieważ jednak pew- 
nego rodzaju wyrazem prawidłowego gospodarowania, jest prawidłowe 
pozyskiwanie produktu, czyli użytkowanie, więc koniecznem jest w kilku 
słowach omówić to ostatnie. 

Głównym produktem gospodarki leśnej jest drewno. Użytkowanie 
lasu polega więc na ścinaniu drzew różnego wieku i różnych wymiarów, 
w zależności od celu, do jakiego ma wyrobione z nich drewno służyć. 
Była już wzmianka w części, traktującej o specjalnych cechach gospo- 
darstwa leśnego, z jakiemi trudnościami spotykamy się, wobec iden- 
tyczności kapitału produkcyjnego z gotowym produktem - drewnem, 
przy ustalaniu długości okresu produkcji, czyli chwili dojrzałości pro- 
duktu. Rzecz oczywista, że decyduja o tem w pierwszym rzędzie uczci- 
wie zrozumiane względy ekonomiczne, tak w różnych warunkach pro- 
dukcji odmienne. Po zdecydowaniu się jednak na pobieranie użytku 
z drzew pewnych wymiarów, czy wieku, czyli po ustaleniu długości
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okresu produkcji, koniecznem jest przestrzegać jedną zasadę, a mia- 
nowicie, aby wyrąb odpowiadał przyrostowi masy drzewnej w pewnym 
czasokresie, czyli żeby kapitał drzewny, na którym dokonuje się przy- 
rost był wielkością stałą. Zachowanie tego jednego warunku, pobie- 
rania z lasu jedynie przyrostu oraz, co się samo przez się rozumie, 
natychmiastowe odnawianie zrębów, jest dostatecznym, najsurowiej 
oczywiście pojętym sprawdzianem racjonalnej gospodarki leśnej. 

Dla wyjaśnienia, jak odpowiednie stosunki ułożyły się w lasach 
polskich posłużą nam materjały zawarte w książce inż. Barańskiego 
p.t. „Kwestja drzewna w Folsce', w której ustalono całkowity zapas 
drzewny w lasach polskich na miljard m drzewa, roczny zaś doko- 
nujący się na tym kapitale przyrost, dla lasów państwowych па 8,1 
miljona m', dla prywatnych dużej własności na 11,5 miljona m', oraz 
prywatnych drobnej własności na 2 miljony m czyli razem dla lasów 
polskich na 21,6 miljonów m '. Ostatnia cyfra wyrażałaby więc w przy- 
bliżeniu normalną roczną produkcję drewna, produkcję we właściwem 
tego słowa znaczeniu, a więc ilość corocznie nowowytwarzanej, nie zaś 
corocznie rąbanej w lasach masy drzewnej. Równocześnie wielkość 
rzeczywistego wyrębu drewna oblicza inż. Barański dla lat 1925—1925 
przeciętnie na 33,150.000 m', z czego wynikałoby, że rąbaliśmy w okre- 

sie tym, co rocznie O 53'/ więcej, niż pozwalał przyrost. Na podstawie 

obserwacji, można przypuszczać. że tempo wyrębów w ciągu następnego 

6-lecia bynajmniej nie zmalało. 

W dalszym ciągu stwierdza wymieniony autor, że dysproporcja 

ta odnosi się prawie wyłącznie do lasów niepaństwowych większej 

własności, gdzie przy rocznym przyroście 11,5 miljona m wyrąbano 
w 1923 r. 22,6 milj. m”, w 1924 r. 16 milj., a w 1925 r. aż 25,5 milj. m, 
przeciętnie 21,4 milj. m, czyli blisko 90/5 ponad dozwolony przyrostem 

etat. 

Odkładając kwestję oświetlenia skutków nadmiernego użytkowa- 

nia naszych lasów na później, zwrócę w tem miejscu uwagę na 

różnicę wielkości przyrostu rocznego z ha, który dla lasów państwo- 

wych wynosi blisko 3 m (8,100.000 : 2,861.032 ha), dla prywatnej dużej 

własności około 2,5m* (11,500.000 : 4,193.337 ha), a dla prywatnych 

drobnej własności zaledwie około 1 m (2,000.000 : 1,915.019 ha). Strata 

więc z powodu złego zagospodarowania 1 niepełnego wykorzystania 

gleby leśnej wynosi w porównaniu z lasami państwowemi, będącemi da- 

leko od ideału zagospodarowania, ponad 2 milj. m w lasach prywat- 

nych dużej własności i około 4 milj. т’ м lasach drobnej własności pry- 

watnej. Jasnem jest z tego, jak dużo pozostawiają do życzenia stosunki 

w lasach prywatnych, co odnosi się szczególnie do lasów drobnej wła- 

sności. Uporządkowanie stanu tych ostatnich nabiera specjalnego zna- 

czenia, jeśli się zważy, że już w 1925 r. zajmowały one 21,4 lo wszyst- 

kich lasów w Polsce, oraz że akcja parcelacyjno-osadnicza ostatnich 

lat spowodowała niedające się ująć cyfrowo, wydatne powiększenie ich 

ilości kosztem większej własności leśnej. Stwierdzony powyżej fakt za- 

niedbania i małej produktywności lasów drobnej własności oraz inny 

znany fakt, że prowadzenie gospodarstwa leśnego opartego na zasa- 

inimum obszaru, róznie 
dach trwałej produkcji, wymaga pewnego m 

w różnych okolicznościach określanego, doprowa 

„SYLWAN* — 1933. Мг 5—6. 

dzają do wniosku, że 
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dalsze wytwarzanie lasów tego typu powinno być uznane za gospo- 
darczo wybitnie szkodliwe. 

Przechodząc do związanego z użytkowaniem odnawiania lasu czyli 
zalesiania zrębów, należy stwierdzić, że sprawa ta przedstawia się za- 
dawalniająco jedynie w odniesieniu do lasów państwowych, w których 
według inż. Barańskiego, prócz natychmiastowego odnawiania zrębów 
bieżących, zalesiono w ciągu ostatnich lat wszystkie zręby wojenne oraz 
t zw. sówkowe na Pomorzu i w Poznańskiem. Co do lasów prywatnych 
to nieliczne, zebrane przez urzędy ochrony lasów a przytoczone przez 
inż. Barańskiego w „„Śwestji drzewnej w Polsce' liczby dowodzą, że 
kwestja zalesień w lasach prywatnych przedstawia się bardzo niepo- 
myślnie. Tak np. w 19250 r. ciążył na właścicielach obowiązek wykonania 
zaległych zalesień na obszarze 97.000 ha, z czego zalesiono tylko 6.000 
hektarów. W 1924 r. ze 120.000ha zaległych zrębów zalesiono tylko 
8.000 ha, podczas gdy nowe wyręby w tym roku wynosiły 29.000 ha. 
Wreszcie w r. 1925 przy 110.000 ha powierzchni zaległych, niezalesio- 
nych zrębów, odnowiono zaledwie 16.000ha a wyrąbano nowych 
54.000 ha. Można przypuszczać, że od czasu kiedy weszło w życie roz- 
porządzenie o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności 
Państwa z dnia 24 czerwca 1927r. sprawa zalesień uległa pewnej, 
acz nieznacznej poprawie. 

Przedstawione wyżej stosunki zarówno co do odziedziczonej już 
po zaborcach małej lesistości Państwa Polskiego, jak następnie co do 
stałego zmniejszania się naszych obszarów leśnych przez często niczem 
nieuzasadnione karczunki, połączone ze zmianą rodzaju użytkowania, 
jak wreszcie co do nadmiernego, wyczerpującego kapitał drzewny użyt- 
kowania lasów, oraz braku troski o odnowienie, co łącznie powoduje 
małą i stale obniżającą się produktywność lasów prywatnych, a jeszcze 
bardziej brak odpowiedniej reakcji na wymienione fakty ze strony spo- 
łeczeństwa, dowodzą, że zagadnienie prawidłowego zagospodarowania 
lasów jest w Polsce albo niedoceniane albo lekceważone. 

Kwestję, o ile fakty te są usprawiedliwione małą, zmniejszoną 
jeszcze wskutek zniszczeń wojennych rentownością gospodarstw leś- 
nych, a ile są wynikiem niewłaściwego ustosunkowania się do lasów ich 
właścicieli, zostawimy tymczasem na boku. Jest to o tyle obojętne, że 
jeśli się stanie na stanowisku, że istnienie dobrze zagospodarowanych 
lasów, w pewnej ilości jest dla normalnego rozwoju państwa konieczne. 
to wszelkie względy nie wyłączając interesów właścicieli lasów prywat- 
nych, powinny być podporządkowane pojętemu w ten sposób dobru 
ogólnemu, przyczem rzeczą państwa jest znaleźć środki, by wydane 
w interesie ochrony lasów przepisy były w pełni respektowane. Skoro 
uznaje się za rzecz słuszną ingerencję państwa w takie dziedziny, gdzie 
ewentualne szkody, wynikłe z niewłaściwej działalności obywateli, ogra- 
niczają się do jednostek i są możliwe do naprawienia we względnie 
niedługim czasie, to ingerencję państwa w sprawy leśnictwa w znacze- 
niu zmuszenia właścicieli do prawidłowego zagospodarowania lasów 
ze względu na specjalną strukturę gospodarstwa leśnego uznać należy, 
za konieczność. 

Kwestja właściwego i skutecznego uporządkowania tych spraw 
polega z jednej strony na stworzeniu pomyślnych warunków dla roz-
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woju produkcji leśnej wogóle, a z drugiej wchodzi w zakres znowelizo- 
wania obowiązującego ustawodawstwa leśnego. Obydwa te zagadnienia 
omówię szczegółowo w dalszej części. Narazie zastanowię się nad 
tem, czy wogóle i dlaczego konieczne jest z jednej strony oszczędne go- 
spodarowanie przez państwo w lasach własnych, a z drugiej czem jest 
uzasadniona ścisła ingerencja państwa w sprawy leśnictwa prywat- 
nego. Przemawiają za tem bez wątpienia specjalne właściwości gospo- 
darstwa leśnego, jak długotrwałość okresu produkcyjnego, identycz - 
ność kapitału i produktu, trudności jakie napotykamy przy uintensyw- 
nieniu gospodarstwa leśnego w znaczeniu niemożności powiększenia 
ilości produktu ponad pewne granice w pewnym okresie czasu i inne 
wyżej omówione specjalne cechy gospodarstwa leśnego. Wszystko to 
jednak ma znaczenie tylko o tyle, o ile i jaką wartość przedstawia wy- 
twarzany przez gospodarstwo leśne produkt i to nie tyle z punktu wi- 
dzenia producenta, ile w znaczeniu niezbędnego dla potrzeb ogólno- 
gospodarczych kraju surowca, czyli jak ewentualny niedobór drewna 
odbiłby się, że pominiemy inne ujemne skutki zniszczenia lasów, wyni- 
kające z ich znaczenia klimatycznego, zdrowotnego 1 strategicznego, na 
życiu ekonomicznem państwa. 

Drewno odgrywa w życiu gospodarczem każdego kraju ogromną 

rolę, a miarą jego zapotrzebowania jest spożycie, które w rozmaitych 

częściach świata różnie się przedstawia, co stoi w dużej mierze w zwią- 

zku z bliższem lub dalszem położeniem od równika czyli ciepłotą. We- 

dług cytowanych przez inż. Barańskiego obliczeń Hipolita Gliwica 

w dziele p. t. „Podstawy Ekonomiki Światowej, Sprawa Surowców" 

w Europie wypada przeciętnie rocznie do konsumcji 1m' drewna na 

jednego mieszkańca. Biorąc pod uwagę ludność Europy, wynoszącą 

około 466 milj. oraz obliczony przez tegoż autora roczny przyrost dla 

lasów europejskich na 632 milj. m, wydawałoby się, że sprawa ta 

przedstawia się dla Europy dość korzystnie, gdyż porównanie wymie- 

nionych cyfr dowodziłoby, że Europa oszczędza corocznie ponad 152 

milj. m* drzewa, którego nie jest w stanie skonsumować. Szerzej pojęty 

eksport drzewa na rynki pozaeuropejskie jest nie do pomyślenia, ze 

względu na małą zdolność transportową drzewa, przez co rozumie Się 

jego, w stosunku do kosztów przewozu, względnie niską wartość. Nadto 

eksport w szerszym zakresie nie miałby widoków także i z tej racji, 

że wszystkie pozostałe części świata pokrywają tymczasem swe zapo- 

trzebowanie pod tym względem z własnych wyrębów, często, jak to wy- 

kazaliśmy dla Polski, nieliczących się z zasadą trwałości użytkowania 

t. j. przekraczających przyrost. Znany jest między innemi fakt, że dys- 

proporcja wyrębów i przyrostu dosięga nieprawdopodobnych wprost 

rozmiarów w Ameryce Północnej, gdzie wyrąb sześciokrotnie prze- 

wyższa przyrost. Podobne stosunki panują w innych częściach a; 

z czego wynika, że ewentualny nadmiar drzewa europejskiego nape - 
kałby na duże trudności w znalezieniu odpowiednich rynków z ytu 

i musiatby ulec zmarnowaniu względnie niedostatecznemu ZuZzyCc1U. 

Blizsza jednak analiza podanej przez Gliwica cyfry rocznego przy- 

rostu dla lasów europejskich, pozwala odnosić się do niej z dużą re- 

zerwą. Za mocno przesadzoną uważa Ja także inż. Barański w „„westji 

. « „nei przewagi przyrostu lasów eu- 
drzewnej w Polsce', który fakt pozornej I 5 .
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ropejskich nad konsumcją tłumaczy niewyzyskaniem lasów w Rosji 
Sow., które zajmują więcej niż połowę, gdyż 58/6 wszystkich lasów 
europejskich. Trzeba przyznać, że Rosja z 58% lasów Europy i 65% 
lasów Azji, co daje w sumie, w jej granicach 922 miljonów ha obszarów 
leśnych, jest istotnie i niewątpliwie najpotężniejszym rezerwoarem, do- 
tąd jeszcze niezupełnie zbadanych bogactw leśnych w świecie, oraz 
ze ma ona nieograniczone możliwości do rozwoju swej produkcji leśnej. 
Stoi to jednak w ścisłym związku z uprzedniem rozwiązaniem kwestji 
transportowej, co będzie możliwe dopiero po wydatnem podniesieniu się 
ceny drewna na szerszych europejskich rynkach zbytu. O ile bowiem 
o wytworach wszelkich innych gałęzi produkcji, można powiedzieć, że 
wędrują same po zdobycie rynków zbytu dla siebie, o tyle w gospodar- 
stwie leśnem regułą jest, że najpierw następuje wzrost ceny na oddalo- 
nym rynku, a potem dopiero mogą brać w dostawie drzewa na ten ry- 
nek także kraje więcej oddalone. Zjawisko to należy przypisać głównie 
wspominanej już niewielkiej zdolności transportowej drzewa. W każ- 
dym razie można sobie wyobrazić, że uruchomienie drogich środków 
transportowych dla umożliwienia eksploatacji lasów rosyjskich, będzie 
możliwe, ze względu na duże odległości i związane z tem koszty, 
dopiero po znacznem jeśli nie kilkakrotnem podniesieniu się ceny 
drewna na rynkach europejskich. W dzisiejszych warunkach, które 
przypuszczalnie wpłyną zresztą na znaczną zwyżkę cen na drzewo, 
niedostateczną jednak, by umożliwić eksploatację lasów rosyjskich, 
owe Ogromne rezerwoary pozostaną jeszcze na dłuższy okres czasu bez 
znaczenia dla konsumcji. Tem samem nie można mówić o ich przyroście, 
we właściwem znaczeniu tego słowa, gdyż przyrost ten, podobnie jak 
we wszystkich lasach o charakterze pierwotnym, nie jest użytkowany, 
a marnuje się w lesie, czyli praktycznie równa się zeru. 

Po odliczeniu więc nieposiadającego praktycznego znaczenia 
przyrostu w większości lasów głęboko rosyjskich, kwestja drewna dla 
Europy przybiera zgoła inny wyraz. Okazuje się bowiem, że nietylko 
nie rozporządzamy żadnym absolutnie nadmiarem drzewa, w znącze- 
niu zaoszczędzonego przyrostu, ale podobnie jak wszystkie inne części 
świata, w państwach, gdzie użytkowanie lasów ma już miejsce, pokry- 
wamy swoje zapotrzebowanie tylko przez datujące się już od dłuższego 
czasu uszczuplanie kapitału drzewnego, z tem, że sprawa dewastacji 
lasów, o czem już wspominaliśmy, przedstawia się w poszczególnych 
państwach europejskich bardzo niejednolicie. 

Stwierdzenie powyższych o tyle niewymagających specjalnych do- 
wodzeń, z własnych obserwacyj znanych każdemu faktów, doprowadza 
do wcale niewesołych wniosków. Inż. Barański ocenia w „„Kwestji 
drzewnej w Polsce" grożące światu z powodu niedoboru drzewa nie- 
bezpieczeństwo w następujących słowach: „Jeżeli w światowej gospo- 
darce leśnej nic się nie zmieni, to przez lata najbliższe spożycie będzie 
znajdować jeszcze swe pełne pokrycie, przez dalsze realizowanie ka- 
pitału drzewnego. Z biegiem lat, przy ustawicznym wzroście spożycia 
i spadku przyrostu, wyręby coraz bardziej nabierać będą charakteru 
likwidacji zapasu drzewnego, aż dopóki to staczanie się po równi po- 
chyłej nie znajdzie swego kresu w znalezieniu się w zupełnej próżni, 
przez całkowity brak drzewostanów rębnych. Wtedy nastąpi nagły
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1 w skutkach swych tembardziej doniosły kryzys ekonomiczny, nieza- 
leżnie od innych ujemnych skutków niszczenia lasów, wvnikających 
z ich znaczenia ochronnego i klimatycznego”. Jak się później przeko- 
namy Polska znajduje się z wielu częściowo omówionych powodów 
w położeniu nawet gorszem pod tym względem od reszty Europy. 

Niebezpieczeństwo niedoboru drzewnego bywa przez niektórych 
ekonomistów lekceważone. Uważają oni, że przy stale wzrastającym 
rozwoju techniki możemy być spokojni o przyszłość, gdyż znajdą się 
sposoby na zastąpienie drzewa artykułami zastępczemi, do jakich już 
dziś istotnie można zaliczyć węgiel, żelazo , beton i t. p. Przesądzać 
tej sprawy, ani w kierunku pozytywnym, ani negatywnym oczywiście 
nie można, niemniej usprawiedliwianie dewastacji lasów możliwością 
wyparcia drzewa przez materjały zastępcze, będzie uzasadnione do- 
piero po opatentowaniu odpowiednich wynalazków, które nadto będą 
musiały odnosić się nietylko do drewna jako niezbędnego surowca, 
ale także samego lasu, jako regulatora klimatu, zdrowia, a często i jako 
jednego z czynników ochrony granic Państwa. 

W dzisiejszych warunkach, nie negując bynajmniej oczywistego 
iaktu wypierania drewna z niektórych dziedzin przez środki zastępcze, 
obserwujemy jednocześnie powstawanie coraz to nowych możliwości 
użytkowania drewna, że wymienimy tylko wzrastające ostatnio w nie- 
bywałem tempie zapotrzebowanie drewna na fabrykację celulozy i pa- 
pieru. Nie można też przejść do porządku nad wzrostem zapotrzebo- 
wania drewna, w związku ze stałym przyrostem ludności i zwiększającą 
się coraz bardziej gęstością zaludnienia. W konsekwencji tego można 
stwierdzić fakt nie wypierania, a przeciwnie stałego wzrostu spożycia 

drewna wyrażające się według inż. Barańskiego dla poszczególnych 
krajów w stosunku od 1,4 (Niemcy) do 2/5 (Włochy) rocznie. Prze- 
ciętny odsetek wzrostu spożycia drewna na świecie ma wynosić 1,457, 
czyli, że co lat 50 spożycie drewna się podwaja. 

Dla odparcia twierdzenia, że spożycie drewna może być w miarę 
wzrostu cywilizacji stopniowo ograniczone, powołuje się inz. Barański 
na przykład Anglji i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
i stwierdza, że Anglja, nie posiadając już prawie własnych lasów, zmu- 

szona jest sprowadzać drewno w takich rozmiarach, które czynią z niej 

najpoważniejszego importera rynków drzewnych Europy, gdyż mimo 

bardzo wysokiego stopnia kultury i stosowania wszelkich możliwych 

środków zastępczych, spożycie tylko samego drewna użytkowego w An- 

glji wynosiło w 1913 r. 0,38'm' na głowę i było tylko trochę nizsze od 
przeciętnego poziomu europejskiego. Jeszcze wymowniejszy jest przy- 

kład Stanów Zjednoczonych, gdzie technika stanęła na szczycie swego 

rozkwitu, równocześnie zaś z tem spożycie drewna jest tam pięciokrot- 

nie wyższe, niż w Europie. Dwa powyższe przykłady dowodzą, że na- 

dzieje na wyparcie drewna przez artykuły zastępcze są tymczasem 

zupełnie nieuzasadnione. | 

A teraz rozpatrzymy jak się przedstawia konsumcja drewna 

w Polsce. Wspominaliśmy już, że roczny przyrost masy drzewnej ży 
cowany jest dla lasów polskich na 21,6 mil). m , oraz, że г ozmilar uzy 
kowania przekracza przyrost średnio o 53 Jo, gdyż rąbiemy anieniu 
zamiast dozwolonych 21,6 milj., aż 33,150.000m. Przy zaludnieniu
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Polski wynoszącem ponad 30 miljonów ludności, musielibyśmy w wy- 
padku absolutnej ścisłości, podanej przez Gliwica cyfry, co do prze- 
ciętnego konsumowania przez jednego mieszkańca Europy 1m drewna, 
cierpieć już obecnie przy normalnem użytkowaniu, czyli pobieraniu 
z naszych lasów jedynie corocznego przyrostu, na niedobór drzewa 
w wysokości około 10 milj. m. Trzeba przyznać, że takie postawienie 
sprawy nie jest zbyt dalekie od prawdy, choć zdają się temu przeczyć 
aktualnie wyjątkowo niskie ceny na drewno oraz niewielki popyt na 
nie zagranicą. Tłumaczy się to z jednej strony wygórowanem przyję - 
ciem przez Gliwica przeciętnej konsumcji drewna w Europie w wyso- 
kości aż 1 m na głowę, z drugiej pauperyzację kraju, w związku z czem 
konsumcja drewna w Polsce jest chwilowo znacznie mniejsza od śred- 
niej europejskiej, a wreszcie nadmiernemi, przekraczającemi średnio 
o 50 roczny przyrost wyrębami, co powoduje coroczne rzucanie na 
rynek około 10 milj. m drewna więcej, niż pozwala na to racjonalna 
gospodarka. 

Jeżeli jednak wyeliminuje się rabunkową gospodarkę, jaką od 
kilkunastu lat prowadzimy, która powodując z jednej strony stałe 
zmniejszanie się samych obszarów leśnych, a z drugiej, jeśli chodzi 
o nadmierne wyręby, uszczuplanie zapasu drzewnego czyli tego kapi- 
tału, na którym dokonuje się przyrost, spowodowałaby w końcu w nie- 
długim czasie zanik produkcji leśnej w lasach prywatnych wogóle, to 
dochodzi się do przeświadczenia, że nasza normalna produkcja leśna. 
wyrażająca się w wynoszącym 21,6 milj. m przyroście rocznym, po- 
zwala tylko na nieznaczny, według obliczeń inż. Barańskiego nieprze- 
kraczający 1,5 milj. m rocznie eksport. 

Dla poparcia tych wyników cytuje inż. Barański w „Kwestii 
drzewnej w Polsce', ustalony przez siebie na podstawie rozmaitych 
źródłowych badań i materjałów statystycznych bilans drzewny Polski 
za rok 1925/26 co do wyrębu i rok 1926 co do konsumcji, wychodząc 
ze słusznego założenia, że wyrąb jako czynność chronologicznie wcze- 
śniejszą, można porównać tylko z konsumcją roku następnego. Odpo- 
wiednie tabele bilansu ustalają: 

a) Normalny przyrost drzewa na 21,600.000 m, w czem 
11,369.000 m użytkowego i 10,231.000 m* opałowego. 

b) Wyrąb drewna w. 1925/26r. na 39,600.634 m”, w czem 
20,895.386 m użytkowego i 18,705.000 m* opałowego. 

c) Spożycie drewna użytkowego w 1926r. na 18,688.945 m”, 
z czego przypada 9,740.000 т’ па zapotrzebowanie krajowe, 
4,868.720m na wywóz w stanie przerobionym, oraz 4,080.225 m* na 
wywóz w stanie okrągłym. 

d) Spożycie drewna opałowego w 1926 r. na 12,690.000 m”, z czego 
przypada 12,450.000 m na zapotrzebowanie krajowe, oraz 240.000 me 
na wywóz. 

W ostatniej wreszcie tabeli uzgadnia autor produkcję z kon- 
sumcją cyfrą 39,600.634 m, nie znajdując jednak pokrycia dla 
2,206.441 m drewna użytkowego i 6,015.248 m” opałowego, co tłumaczy 
powodowanym zwiększonemi wyrębami wzrostem remanentów oraz 
trudnościami, jakie napotyka ścisłe uzgodnienie obu stron bilansu przy 
obliczeniach, opartych na tak niepewnych podstawach, jak oszacowanie 
wyrębów i spożycia drewna.
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Na podstawie streszczonych wyżej tabel dochodzi inż. Barański do 
następujących słusznych konkluzyj: 

1. że wewnętrzne spożycie drewna w Polsce jest dla drewna użyt- 
kowego tylko o 1,5 milj. m mniejsze od normalnej produkcji czyli przy- 
rostu lasów polskich, w związku z czem wywóz drewna nie powinien 
przekraczać owej różnicy 15 milj. m, zamiast dotychczasowego wYv- 
wozu średnio Эт]. m rocznie: 

2. że w związku ze stwierdzoną dla całego szeregu dziedzin życia 

gospodarczego, wyrażną tendencją do zwiększenia zapotrzebowania, 
istniejąca jeszcze obecnie nieznaczna nadwyżka produkcji nad spoży- 
ciem wewnętrznem może w bardzo niedalekiej przyszłości zmaleć do 
zera, a nawet postawić nas przed koniecznością importu materjałów 

drzewnych. 

Niebezpieczeństwo niedoboru drzewa w Polsce staje się zagadnie- 

niem szczególniej palacem, jeśli się zważy rozliczne trudności i kłopoty, 

na jakie naraziłby Państwo ewentualny import materjałów drzewnych. 

Przedewszystkiem w związku z notowanem na całym świecie nad- 

miernem użytkowaniem lasów, należy się poważnie liczyć z tą możli- 

wością, że żadne z państw nie będzie w stanie produkować więcej, niż 

samo potrzebuje, czyli że nawet te państwa europejskie, które jeszcze 

dziś mają charakter eksporterów, zamienią się jedynie w samowystar- 

czalne. Taka ewentualność istnieje dla wszystkich państw europejskich 

z wyjątkiem Rosji, która dopiero wtenczas przy zmniejszonej podaży 

i ogromnym popycie na drewno, będzie w stanie zacząć eksploatację 

swych ogromnych bogactw leśnych na Syberji. Łatwo sobie jednak wy- 

obrazić, ile sprowadzone w takich warunkach drzewo rosyjskie, bę- 

dzie kosztować, skoro się uwzględni koszta dalekiego transportu oraz 

prawie monopolowy charakter, jaki po zniszczeniu lasów reszty ekspor- 

tujących państw Europy, z wyjątkiem może Szwecji 1 Finlandji, drewno 

rosyjskie osiągnie. 

Reasumując wszystko, co dotąd na ten temat zostało powiedziane 

i mając na uwadze specjalną strukturę gospodarstwa leśnego, wyra- 

żającą się w takich omówionych wyżej cechach, jak: a 

a) przestrzenność gospodarstwa leśnego, w znaczeniu uzależnie- 

nia produkcji leśnej od rozporządzania dostatecznie dużemi obszarami, 

b) przewaga w wyjątkowo długotrwałym okresie produkcji czyn- 

nika przyrody, przy prawie niedostrzegalnym udziale pracy, co po- 

woduje ograniczone możliwości, co do podniesienia intensywności 

w leśnictwie, zarówno w sensie przyspieszenia dojrzewania produkcji. 

jak i powiększenia ilości wytwarzanych produktów, 

c) identyczność kapitału produkcyjnego — zapasu drzewnego 

z gotowym produktem — drewnem i tkwiącego w tem dla kapitału 

produkcyjnego niebezpieczeństwa, | 

dochodzimy do przekonania, że regeneracja raz zniszczonego lub 

nadwyrężonego kapitału drzewnego wymaga dziesiątek lat, przez które 

pobieranie użytku musi być zmniejszone lub staje SIę zupełnie nie- 

możliwe, a co pociąga za sobą takie konsekwencje, jak import drzewa 

i uzależnienie się od obcych rynków 1 obcych państw, przyczem mat 

- konieczność sprowadzania drzewa 
zdolność transportowa drzewa czyni 

z obcych rynków specjalnie niedogodną.
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Streszczając dalsze rozważania i mając na uwadze: 
a) niski stopień lesistości wszystkich państw europejskich 

a w szerszej perspektywie także wszystkich części świata, w związku 
z czem już obecnie światowe zapotrzebowanie na materjały drzewne 
znajduje swe pokrycie jedynie przez nadmierne użytkowanie, prowa- 
dzące do zupełnego zrujnowania kapitału drzewnego, 

b) wynikającą z powyższego konieczność ustosunkowania się do 
kwestji produkcji leśnej przynajmniej w sensie samowystarczalności, 

c) mniejszą od średniej europejskiej lesistość Polski, co powoduje, 
że nasza produkcja normalna ledwo wystarcza na pokrycie własnej 
konsumcji, chwilowo z nieznaczną nadwyżką na eksport, 

dochodzimy do logicznej konkluzji, że od grożącej nam w niedłu- 
gim czasie z powodu niedoboru drzewa katastrofy gospodarczej i uza- 
leżnienia się pod tym względem od państw obcych, może nas uchronić 
jedynie natychmiastowy powrót do racjonalnej gospodarki leśnej, 
w znaczeniu uniemożliwienia dalszych zbędnych wylesień, użytkowania 
jedynie przyrostu oraz natychmiastowego odnawiania zrębów. 

Skoro w dalszym ciągu zgodzimy się, że dotychczasowe stosunki 
w leśnictwie kryją w sobie niedoceniane a poważne niebezpieczeństwo 
dla naszej przyszłości, nie tylko pod względem gospodarczym, ale 
także klimatycznym, strategicznym i zdrowotnym, to musimy przede- 
wszystkiem ustalić żródła i powody chorobliwego stanu, a następnie 
pomyśleć o wyszukaniu środków zaradczych. 

Jak to jest widoczne z naszych dotychczasowych rozważań, lasy 
państwowe mają wszelkie warunki dla pomyślnego rozwoju, a nawet 
wzmożenia swej wytwórczości. Większość poruszonych wyżej zarzu- 
tów, co do nieodpowiedniego zagospodarowania odnosi się do lasów 
prywatnych. Trzeba przyznać, że lasy prywatne były dotąd traktowane 
przez Państwo do pewnego stopnia po macoszemu. W ciągu 13-tu lat 
istnienia Państwa Polskiego, zrobiono wszystko, by wytworzyć atmo- 
sferę jak najmniej przyjazną dla rozwoju lasów prywatnych. Z jednej 
strony, wydając w 1920r. ustawę o upaństwowieniu lasów prywat- 
nych, kazano żyć właścicielom lasów pod stałą grożbą utraty swej 
własności, co przez jednego z wybitnych leśników zostało słusznie po- 
równane, do wypuszczenia skazanego na śmierć zbrodniarza na wol- 
ność z tem, że przy najbliższej okazji zostanie schwytany i powieszony. 
Paralela jest niezbyt stylowa, ale trafna. Bo czyż można się dziwić 
właścicielom, że żyjąc przez kilka lat pod grożbą wywłaszczenia, 
wszystko jedno za odszkodowaniem czy bez, starali się wszelkiemi do- 
zwolonemi 1 niedozwolonemi sposobami wyciągać ze swych tylko chwi- 
lowo, jak im się zdawało, lasów maximum korzyści. Pomijamy w tej 
chwili kwestję, jak takie ryczałtowe załatwienie sprawy lasów prywat- 
nych, jak ich upaństwowienie, odbiłoby się na interesach Państwa 
wogóle. Być może, że w niektórych wypadkach, a mianowicie w sto- 
sunku do lasów beznadziejnie źle zagospodarowanych, upaństwowienie 
będzie jedynem wyjściem. Na tem miejscu pragniemy tylko stwierdzić, 
jak wielkim błędem było wydawanie ustawy sejmowej, co do której 
wobec braku odpowiednich funduszów na wykup, było z góry wiadomo, 
że nie zostanie wykonana. 

W ślad za powyższym zasadniczym błędem idą pomniejsze, jak 
ustawa o daninie lasowej, która na lasy prywatne z wyraźżnem uprzy-
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wilejowaniem państwowych zepchnęła cały ciężar odbudowy kraju, 
progresja w podatkach i daninach, która o ile być może jest słuszna 
w odniesieniu do wszelkich innych form produkcji, o tyle okazała sie 
zgubna dla lasów, jako posiadających przy zupełnie odmiennej struk- 
turze ekonomicznej, ogromne znaczenie gospodarcze dla państwa, po- 
tęgujące się jeszcze takiemi nieuchwytnemi materjalnie walorami, jak 
względy klimatyczne i strategiczne. Jeszcze gorzej odbiła się na stanie 
lasów prywatnych ustawa o wymiarze podatku spadkowego od lasu, 
który sam jeden byłby w stanie pozbawić nas w ciągu życia kilku po- 
koleń wszystkich lasów prywatnych. Jeżeli bowiem uwzględnimy, że 
każdy z objektów leśnych zmienia w ciągu 100 lat tylko dwa razy 
właściciela, że każda taka zmiana pociąga za sobą, w zależności od 
wielkości objektu, konieczność zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, 
Średnio tylko 20 /o wartości lasu, że sumę tę jest niemożliwem uzyskać 
z normalnych dochodów, że tem samem koniecznem jest zezwalać na 
wyręby nadzwyczajne, najczęściej pod pokrywką wylesień dla parce- 
lacji, to jasnem się staje, że każdorazowe odziedziczenie lasu kryje 
w sobie grożbę dewastacji otrzymanego w spadku objektu. Można 
wprawdzie postawić tę sprawę i w ten sposób, że jest rzeczą władz 
ochrony lasów ustosunkowywać się negatywnie do tendencji dewastacji 
lasów w takich wypadkach, niemniej z drugiej strony wiadomo, ze wy- 
konanie pewnego konkretnego przepisu prawa jest możliwe tylko o tyle. 
o ile brzmienie ostatniego jest zgodne z postulatami praktycznego życia. 

Skoro się objektywnie zważy powyższe momenty oraz Так 
zniszczeń wojennych, dokonanych w większości lasów niektórych wo- 

jewództw, zarówno w sensie uszczuplenia zapasu drzewnego, jak po- 
zbawienia wielu z nich tego nieznacznego, a jednak koniecznego dla 
prowadzenia gospodarstwa leśnego kapitału inwestycyjnego, Jakim są 
zabudowania gospodarcze i urządzenia administracyjne, to staje się 
zrozumiałem, że stwierdzone w poprzednich ustępach, pozbawione 

troski o przyszłość gospodarowanie w lasach prywatnych nie może 

być uważane jedynie za wynik niewłaściwego ustosunkowania się do 

lasu jego właścicieli. Nie negując więc bynajmniej spotykanej często 

złej woli u niektórych właścicieli pod względem odnoszenia się do 

swych lasów, trzeba mieć także na uwadze, że dotychczasowe warunki 

dla rozwoju lasów prywatnych były wysoce niekorzystne. © = 

W związku z tem wydaje się nakazem chwili poddać rewizji 

normy prawne, z zakresu opodatkowania lasów, pod kątem dostoso- 

wania wysokości podatków do mniejszej od innych torm produkcji 

rentowności lasów. Równocześnie należałoby rozważyć możliwości 
jeśli nie całkowitego zniesienia to przynajmniej zmiany sposobu do 

tychczasowego ściągania podatku spadkowego. W razie gdyby względy 
fiskalne nie pozwoliły na całkowite zniesienie tego ostatniego, to pozo- 

stałoby jako jedyne wyjście pobierać go w naturze przez dołączenie 

pewnego odsetka powierzchni leśnej wraz z drzewostanami do lasów 

państwowych, przynajmniej w tych wypadkach, gdzie lasy ра ом “ 
graniczą lub leżą w sąsiedztwie obciążonych podatkiem m ow p 

objektów leśnych. W innych wypadkach koniecznemby było podate 

spadkowy co najmniej znacznie zmniejszyć i rozkładać na taki okres, 

by właściciel był w stanie spłacać go w ciągu doża z nor- 

malnych dochodów. 
  

 


