
CO W BIESZCZADACH? 

‚›(...) W samych tylko lasach bieszczadzkich pozyskujemy przeciętnie w roku 

ponad pół miliona kubików drewna. I to wciąż za mało. Bo, aby lasy należycie 

oczyścić, należałoby właśnie w Bieszczadach pozyskiwać co najmniej jeszcze poło- 

wę tego. Przeciętny wiek drzewostanu jest stanowczo za wysoki, dochodzi do 73 lat. 
W lasach zaś państwowych Bieszczadów — a jest ich wiele tysięcy hektarów — 
Krośnieńskie pod względem lesistości zajmuje drugie miejsce w kraju, ustępując 
jedynie województwu zielonogórskiemu — najwięcej drzew, bo bez mała 33 pro- 
cent, lczy ponad 100 lat, One najczęściej padają ofiarą wichury. W tym przyapd- 
ku wiatry niejako dopomagają bieszczadzkim leśnikom i drwalom w poprawie 
struktury lasu, jego odmłodzeniu, Naturalnie pod warunkiem, że zostaną szybko 
odtransportowane z lasu. Niestety... 

Złożyło się na to wiele różnych przyczyn. Poczynając od niedostępności wielu 
obszarów leśnych. W tym. liczącym się w skali kraju kompleksie drzew, do prawie 
30 procent terenów (o powierzchni 64 tysięcy hektarów), dostać się nie sposób. 
W rezultacie jak to mówią fachowo leśnicy — uszczupla to roczny etat cięć o jedną 
czwartą. Pozyskuje się zamiast 876 tysięcy metrów sześciennych w roku, tylko 620 
tysięcy. I przypuszczalnie tylko tyle pozyskiwać się będzie jeszcze przez parę lat. 

Realizacja głośnej w swoim czasie uchwały bieszczadzkiej utknęła w pół drogi. 
Zabrakło środków na szereg zaprogramowanych przedsięwzięć. Zabrakło przede 
wszystkim na budowę części zaplanowanych dróg. Chociaż trzeba przyznać, że 
w pierwszych latach iaktycznego realizowania uchwały dróg w bieszczadzkich la- 

„sach jednak przybyło. Wskaźnik ich wzrósł z 0,23 kilometrów na 100 hektarów la- 
sów w 1976 roku, do 0,38 km- na początku tego dziesięciolecia. Jednak tempo ich 
budowy znacznie ostatnio osłabło. Realność docelowego zamierzenia — mocno pod- 
kreślanego w uchwale — to jest poszerzenia sieci dróg leśnych do 2 kilometrów 
na 100 hektarów — jest dość daleka. 

Tymczasem stan sanitarny i zdrowotny bieszczadzkiego drzewostanu ulega stop- 
niowemu pogorszeniu. Huraganowe wiatry w ciągu niecałych 3 lat powaliły drzewa 
o łącznej masie 1,5 miliona kubików. Siłą rzeczy więc wśród pozyskiwanego surow- 
ca drzewnego wiatrołomy stanowiły przeważającą część (ponad 70 procent). I po- 
mimo wysiłków nie udało się ich jeszcze wszystkich wywieźć z lasu. Z po- 
wodu wspomnianej słabej sieci dróg leśnych, ale także i innych — takich 
jak brak robotników, części zamiennych do pił mechanicznych, łańcuchów tnących, 
wreszcie za małej ilości ciągników przystosowanych do zrywki drewna w górach 
i na pogórzu. Przeszkód różnorodnych, którym przeanalizowaniu i sposobom zara- 
dzenia im zostało — 26 września minionego roku — poświęcone w całości Plenum 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krośnie. 

Nie spisywać na straty. Taka konkluzja przyświecała bez mała wszystkim wy- 
stąpieniom wspomnianego plenarnego posiedzenia. Poświęconego poprawieniu wy- 
korzystania wielkiego leśnego bogactwa. Wielkiego, gdyż zajmujące prawie połowę 
powierzchni województwa lasy, zasobne są w 48 milionów kubików drewna. Różno- 
rakiego: z przewagą buka, którego tutejsze siedliska zaliczane są do największych 
w kraju, potem jodły z domieszkami świerka, modrzewia, jawora. 
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Fachowcy — drzewiarze, wybrzydzają trochę na ten skład ubolewając, że sta- 
nowczo za mało w nim gatunków najbardziej chodliwych, na światowych rynkach; 
to jest sosny czy dębu. Stąd bierze się potem — wyjaśniają — słaba ekonomiczność 
dostaw tarcicy, powstałej w wyniku przeróbki tego surowca. Stąd — mamy rów- 
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nież w Krośnieńskiem znacznie niższy, od średniej krajowej, już nie mówiąc o wo 
jewództwach północnych, wskaźnik eksportu wyrobów przemysłu drzewnego. Ten 
przemysł gorzej niż jnne branże radzi sobie w warunkach reformy. 

Nie wnikając teraz, ile racji jest w opiniach i utyskiwaniach na złą jakość biesz- 
czadzkiego drewna, trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że abstrahując od jego walo- 
rów i niedostatków, wciąż jeszcze nie nauczyliśmy się doceniać je. Nie umiemy 
go wykorzystywać na miejscu, po gospodarsku, chociaż przetwórstwo przemysłowe 
drewna — w ostatnim dziesięcioleciu — w Bieszczadach zwielokrotniło: się. Ponad 
400 tysięcy kubików przerabiają, z różnym szczęściem, zakłady województwa, w tym 
powstałe w wyniku urzeczywistniania rządowej uchwały o aktywizacji Bieszcza- 
dów, w Ustianowej. Na pewno więc osiągnięciem jest, że wywozi się obecnie, do 
odległych nieraz regionów kraju, nie dwie trzecie pozyskiwanego drewna, jak to 
miało miejsce jeszcze w 1976 roku, ale tylko jedną czwartą jego części. I tego nikt 
rozsądnie myślący nie neguje. W Bieszczadach i na Podkarpaciu w spożytkowaniu 
drewna zrobiono w minionej dekadzie siedmiomilowy krok. Taka jest zgodna Opi- 
nia resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego, potwierdzona przez przewoźników su- 
rowca, tj. PKS i PKP (..) Szkoda, że za siedmiomilowym krokiem w dziedzine po- 
większenia przetwórstwa drzewnego w Bieszczadach (pozostawiając na marginesie 
kwestię jego opłacalności), nie poszły inne kroki — drobniejsze. Codzienne wyni- 
kające ze spożytkowania drewna przez miejscową ludność. Na różne cele: od opału 
poczynając, na szeroko rozumianym budownictwie kończąc. Spożytkowania, przy- 
znajemy szczerze, bardzo w Krośnieńskim znikomego. Sprzedaż drewna z tzw. puli 
rynkowej dla ludności, jest tutaj wielokrotnie mniejsza niż w innych regionach 
kraju np. w Białostockiem, Bydgoskiem, Włocławskiem. Wynosi zaledwie 30 tys. 
kubików rocznie, co stanowi 5 proc. (!) pozyskanej w tym województwie masy. 

Nie tylko więc nie mamy w Bieszczadach i na Podkarpaciu ładnych, drewnia- 
nych domków, które coraz częściej podnoszą walory krajobrazowe północnych czy 
północno-wschodnich krańców Polski, ale nawet altanki ogrodowe częściej są tu 
wznoszone z pustaków niż z drewna. Węgiel ma zdecydowane pierwszeństwo jako 
opał w piecach. I to nawet w piecach służb leśnych czy taboru przemysłu drzew- 
nego, które z 620 tysięcy kubików drewna pozyskiwanego co roku w Bieszczadach, 
spożytkowują śmiesznie małą ilość — 10 tysięcy m sześc. a więc zaledwie 1,6 pro- 
cent (!!!). Takie odwrócenie się od drewna tam właśnie, gdzie o nie najłatwiej 
potwierdza tezę, że ogromny skarb województwa wciąż jeszcze traktowany jest po 
macoszemu. W rezlutacie wciąż zbyt dużo cennego surowca marnuje się i to nie 
tylko w niedostępnych ostępach, ale i na szlakach, gdzie wiodą już drogi. Depre- 
cjonuje się leżąc zbyt długo, bądź wywożony w strony dalekie naraża gospodarkę 
na znaczne koszty. W większości niepotrzebne. („Nowiny”, nr z 9 02 84).


