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Uzytkowanie lasu a intensyfikacja gospodarki leśnej 

Лесопользование и интенсификация лесного хозяйства 

Forest utilization and the intensification of forest economy 

| aiensytikacja gospodarki leśnej, zmierzająca do maksymalizacji ilo- 
Śściowej i jakościowej produkcji masy drzewnej, uwarunkowana jest 

wieloma czynnikami techniczno-technologicznymi, ekonomicznymi i orga- 
nizacyjnymi. 

Jednym z nich jest ilościowa i strukturalna proporcja w poszczególnych 
kategoriach i rodzajach cięć, pozostająca w ścisłej współzależności z cha- 
rakterem bazy surowcowej. 

Czynnik ten wynika z ekonomicznego charakteru drzewostanów jako 
środków produkcji, a które w zasadzie przez cały okres hodowli, tj. od 
momentu założenia do osiągnięcia dojrzałości technicznej, spełniają wza-— 
jemnie współzależne funkcje w formie środków i przedmiotów pracy. 
Z chwilą wejścia drzewostanów w okres użytkowania, od wczesnych za- 
biegów pielęgnacyjnych poczynając, część pobieranej z nich masy drzew- 
nej stanowi produkt gotowy, który w swych parametrach techniczno- 
użytkowych nie zawsze jest zbieżny z określonymi wymaganiami i zapo- 
trzebowaniem społecznym. 

Sytuacja ta jest nieunikniona, albowiem: 
— kryteria pobierania masy w ramach użytkowania przedrębnego 

określają zasady techniczno-hodowlane wynikające z przyrodniczych pod- 
staw produkcji drzewnej, 

— jedynie takie kryteria umożliwiają wyprodukowanie docelowego 
drzewostanu dojrzałego, dostosowanego do wymagań i potrzeb społecz- 
nych. 

Mamy tu zatem do czynienia z zagadnieniami o charakterze sprzężeń 

zwrotnych, o ile bowiem w pierwszej fazie zapotrzebowanie społeczne po- 
winno być korygowane możliwościami produkcyjnymi, o tyle w drugiej 
fazie produkcja leśna kształtowana jest przede wszystkim względami spo- 

łecznymi. W praktyce, rzecz prosta, fazy te nie występują cyklicznie, lecz 

równolegle, co wynika z wielkoobszarowości i zróżnicowanej struktury 

wieku drzewostanów, umożliwiającej ciągłość użytkowania. 

Nieuwzględnianie w dłuższym okresie form użytkowania przedrębnego 

w procesie intensyfikacji gospodarki leśnej przekreśla możliwość uzyskania 
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spodziewanych efektów, niezależnie od stopnia dozowania pozostałych 
czynników. 

Obserwowane w ostatnich latach wzmożone wysiłki organizacyjne, 
techniczno-technologiczne i ekonomiczne wskazują na potrzebę krytycznej 
analizy i weryfikacji dotychczasowych proporcji użytkowania lasu. 

Powszechnie znana i konieczna przez wiele lat, w okresie powojen- 
nym, polityka nadrzędności zaspokajania potrzeb gospodarki narodowej na 
surowiec drzewny w bilansach krajowych, nad rzeczywistymi możliwo- 
ściami produkcyjnymi, powodowała wieloletnie narastanie zaległości 
w tych kategoriach cięć, które dawały drewno mało atrakcyjne z uwagi 
na wymiary i parametry techniczne. 

Sukcesywne łagodzenie bezwzględnej nadrzędności w kierunku opty- 
malizacji względów surowcowych i hodowlanych umożliwiło korzystne 
zmiany w proporcjach użytkowania przedrębnego i rębnego oraz stop- 
niowe odrabianie zaniedbań w cięciach pielęgnacyjnych. 

W dalszym ciągu pozostaje do rozwiązania problem struktury sorty- 
mentowo-gatunkowej w ogólnym rozmiarze użytkowania. Wszystkim bo- 
wiem leśnikom, a zwłaszcza praktykom, znane są jeszcze zbyt jaskrawe 
rozbieżności między obligatoryjnie ustalanym układem sortymentowo- 
gatunkowym a pierwotnymi szacunkami brakarskimi. Uwzględniając na- 
wet zaniżający błąd szacunków i pewną dozę celowej asekuracji przy ich 
sporządzaniu, skala rozbieżności wskazuje, jakim kosztem realizowany jest 
układ sortymentowo-gatunkowy. Cenę tę płacą wyłącznie drzewostany 
w użytkowaniu przedrębnym, bowiem wszelkie „korekty” szacunków bra- 
karskich w użytkowaniu rębnym a zwłaszcza cięciach zrębowych są, rzecz 
prosta, bezcelowe. Jakie za tym kryją się skutki w produkcyjności i stanie 
sanitarnym drzewostanów młodszych i średnich klas wieku — wszyscy 
leśnicy są doskonale zorientowani. 

Uproszczona i pobieżna analiza porównawcza planowanego, struktu- 
ralnego rozmiaru pozyskania drewna w latach 1972—1975 w stosunku do 
odnośnych wskaźników z ostatniego 5-lecia (1966/67—1971) wskazuje, iż 
w bilansach drewna nie uwzględniono w dostatecznym stopniu aktualnego 
charakteru bazy surowcowej. W wielkim skrócie bowiem cechuje się ona 
pod względem technicznym deficytem podstawowych sortymentów gru- 
bizny iglastej (drewno tartaczne) przy równoczesnej nadwyżce sortymen- 
tów cieńszych, z papierówką i drewnem kopalniakowym włącznie oraz 
znaczną nadwyżką wszystkich sortymentów drewna liściastego w stosunku 
do struktury zapotrzebowania. 

Niezależnie od tego, wieloletnie zaległości w cięciach pielęgnacyjnych 
i niesprzyjające warunki atmosferyczno-przyrodnicze w ostatnich latach 
spowodowały, że baza surowcowa pozostawia wiele do życzenia pod wzglę- 
dem stanu sanitarnego i odporności biologicznej. 

Kontynuowanie więc zapoczątkowanej, wzmożonej akcji sanitarnego 
uporządkowania drzewostanów i ich struktura wiekowo-gatunkowa deter- 
minują potrzebę zmiany odpowiednich proporcji w układzie sortymen- 
towym. 

Tymczasem w ogólnym rozmiarze pozyskania grubizny w latach 
1972—1975 udział grubizny liściastej wzrasta w stosunku do lat 1966—1971 
zaledwie o 2,3 p, a w poszczególnych podstawowych grupach sortymentów 
w zasadzie pozostaje status quo. I tak: w drewnie tartacznym iglastym, 
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bez zmian, udział w grubiźnie iglastej niespełna 57%, w papierówce igla- 
stej łącznie — niewielki wzrost — o ok. 1,5% — przy jednoczesnym jed- 
nak spadku w zbliżonej wysokości (1,8%) w drewnie kopalniakowym; 
w drewnie tartacznym liściastym spadek o 2,5% i w papierówce liściastej 

bez zmian — udział ok. 19%. 
Proporcje te wskazują, iż gospodarka leśna w najbliższych latach, po- 

dobnie jak i uprzednio, staje w zasadzie przed alternatywą: 

—- dostosowania i ograniczenia pozyskania do możliwości zagospoda- 

rowania poszczególnych sortymentów, a tym samym odstąpienia od po- 

żądanych proporcji w poszczególnych kategoriach użytkowania i rodza- 

jach cięć lub 
— pozyskiwania nadwyżek poszczególnych sortymentów i gatunków 

drewna w ramach pożądanego rozmiaru cięć pielęgnacyjnych oraz ze 

względów techniczno-organizacyjnych w cięciach zrębowych a tym samym 

nagromadzenia nadmiernych zapasów drewna mało atrakcyjnego w struk- 

turze popytu (wymiary, jakość i gatunki) bez perspektyw ich zagospo- 

darowania. 
W dotychczasowej praktyce stosowano w zasadzie I wariant, aczkol- 

wiek i w tym przypadku nie do uniknięcia było nagromadzenie nadmier- 

nych zapasów tzw. sortymentów towarzyszących (np. drewna opałowego). 

Z drugiej strony należy pamiętać, iż wstrzymywanie 1 ograniczanie pozy- 

skania określonych gatunków i sortymentów ma ograniczony zasięg tech- 

niczny i przestrzenno-czasowy, jest więc jedynie przymusowym przej- 

ściowo półśrodkiem. 
Rzecz prosta z punktu widzenia gospodarności 1 racjonalnego rachunku 

ekonomicznego, że alternatywa ta nie może stanowić zasadniczego punktu 

wyjścia do odnośnych przedsięwzięć organizacyjno-gospodarczych. 

Osiągnięcie pożądanego modelu kompleksowo pojmowanej gospodarki 

surowcem drzewnym, optymalizującego względy techniczno-hodowlane 

i zagospodarowywanie wyprodukowanej masy drewna nie może ze zrozu- 

miałych względów nastąpić ad hoc. 
Osiągnięcie tego celu jest bowiem zadaniem długoialowym a sukce- 

sywne jego wdrażanie uzależnione jest od wielu czynników organizacyj- 

nych i techniczno-technologicznych, wybiegających w znacznej mierze 

poza branżę a nawet i resort. 
Wdrażanie to uwarunkowane jest w pierwszej kolejności stopniem 

integracji leśnictwa i przemysłu drzewnego przy równoczesnym zabezpie- 

czeniu interesów gospodarki narodowej. 

Sprzyjający układ organizacyjny, w którym produkcja masy drzewnej 

i zaopatrywanie gospodarki narodowej w surowce, półfabrykaty i wyroby 

gotowe pochodzenia drzewnego zlecone jest monopolistycznie jednemu 

resortowi, stwarza dogodne warunki takiej integracji. 

W pierwszej kolejności niezbędne jest ściślejsze dostosowanie zdolno- 

ści przerobowych i profilów produkcyjnych zakładów przemysłu drzew- 

nego do charakteru bazy surowcowej. Szczególne znaczenie odgrywa tu 

przemysł płytowy, celulozowo-papierniczy i oparty na chemicznym prze- 

robie drewna — główni konsumenci drewna średnio- i małowymiarowego. 

W rozbudowie i modernizacji przemysłu drzewnego konieczne jest tech- 

niczno-technologiczne przystosowanie do przerobu drewna gatunków 

liściastych — zarówno wielko- jak 1 średniowymiarowego. Należy bowiem 
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pamiętać, że podaż drewna liściastego, obecnie świadomie wstrzymywana, 
będzie sukcesywnie wzrastać z uwagi na wchodzenie z użytkowaniem 
w drzewostany o znacznej domieszce gatunków liściastych i uprawy plan- 
tacyjne. 

Istotna rola w tym względzie przypada odnośnym placówkom naukowo- 
badawczym, których prace badawcze i wdrożeniowe powinny zmierzać 
do rozwiązań w kierunku maksymalizacji zastosowania drewna liściastego. 

W zagadnieniu optymalizacji gospodarki drewnem opanowanie tech- 
nologii przerobu nie rozwiązuje oczywiście problemu do końca, jest ono 
bowiem tylko środkiem do osiągnięcia finalnego celu — zbieżności zaspo- 
kajania wymagań zapotrzebowania społecznego i zasad racjonalnej gospo- 
darki leśnej. 

Podobnie jak w każdej dziedzinie tak i w tym zakresie należy pamiętać 
o możliwościach kształtowania popytu przez umiejętne wykorzystywanie 
zasad działania mechanizmu rynkowego. Wydaje się, że w tej dziedzinie 
istnieją jeszcze znaczne rezerwy organizacyjno-ekonomiczne, albowiem 
dotychczasowy system cen, charakteryzujący się zwłaszcza w podaży su- 
rowcowej daleko idącym usztywnieniem, nieuzasadnionym tradycjonaliz- 
mem i brakiem substytucjonalnej relatywności, ma niewiele wspólnego 
z funkcją czynnika kształtującego strukturę popytu. 

Zasygnalizowane w skrócie problemy w zakresie użytkowania lasu 
i gospodarki drewnem są od dawna przedmiotem szczególnego zaintereso- 
wania odpowiednich jednostek badawczych, gospodarczych i organizacyj- 
nych resortu, czego efektem są sukcesywne osiągnięcia. Wydaje się jed- 
nak, iż do wyznaczonego celu zmierza się zbyt wolnymi krokami. 

W procesie intensyfikacji produkcji leśnej wszystkie jej czynniki mu- 
szą być harmonijnie uwzględniane i proporcjonalnie aktywizowane, 
w przeciwnym bowiem przypadku zaniedbania bądź stagnacja na jednym 
odcinku zniweczy koncentrację sił i środków w pozostałych kierunkach. 

Odbiegając nieco od tematu i koncentrując się na zagadnieniu gospo- 
darki drewnem w jednostkach organizacyjnych lasów państwowych, warto 
podkreślić, iż na tym odcinku wiele aktualnych rozwiązań organizacyj- 
nych, technicznych i ekonomicznych jest w kolizji z zasadami racjonal- 
nego gospodarowania. 

Jednym z nich jest odwieczny problem organizacji dostaw surowca 
drzewnego do odbiorców, którego rozwiązanie utrudnia kolizja interesów 
na styku producent—konsument. Dotychczasowa praktyka wykazuje, że 
próby rozwiązania tego problemu pod kątem widzenia preferowania inte- 
resów jednej lub drugiej strony pozostają w każdym przypadku rozbieżne 
ze względami społecznymi i szerzej pojmowanym rachunkiem ekonomicz- 
mym w układzie gospodarki leśno-przemysłowo-drzewnej. A zatem punk- 
tem wyjścia wytyczającym kierunki rozwiązań powinna być płaszczyzna 
ekonomiczna uwzględniająca optymalne utrzymanie nominalnej wartości 

użytkowej surowca od pozyskania do przerobu i minimalizująca koszty 

obrotu drewnem (transport, składowanie, finansowanie zapasów). W roz- 

wiązaniach tych, rzecz prosta, nie mogą być pominięte specyficzne wa- 

runki gospodarki leśnej, wynikające z przesłanek przyrodniczych, techno- 

logicznych i organizacyjno-technicznych, determinujących nieuniknioną 

dozę sezonowości w procesie pozyskania a nawet i transportu drewna. 
Podporządkowane powyższym względom roczne i okresowe harmono- 
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_ gramy pozyskania i dostaw surowca drzewnego nie mogą być operatywnie 
i samowolnie zmieniane na niższych szczeblach organizacyjnych. Element 
dyscypliny organizacyjnej w zakresie pozyskania i dostaw drewna ma 
szczególne znaczenie w warunkach wielkoobszarowości i rozczłonkowania 
administracyjnego gospodarki leśnej. 

Znamiennym i zarazem negatywnym przykładem następstw braku 
synchronizacji między okresowymi planami pozyskania i dostaw drewna 
jest rok 1971, w którym to jednostki leśne, wykorzystując optymalnie 
sprzyjające warunki atmosieryczne i organizacyjne, przekroczyły plano- 
wane zadanie I kwartału o 28,6% bez równoległych możliwości przyspie- 
szenia spedycji drewna. Sytuacja ta spowodowała w efekcie całoroczne 
perturbacje organizacyjne i znaczne straty gospodarcze. 

Przy usprawieniach gospodarki drewnem należałoby również poddać 
analizie funkcjonalność dotychczasowych bodźców ekonomicznych pod 
kątem widzenia szerszego uwzględniania celów gospodarczych — np. sprze- 
daży drewna a nie jego pozyskania. 

Bardzo istotnym czynnikiem w gospodarce drewnem są zasady sorty- 
mentacji i manipulacji. Wydaje się, że i na tym odcinku jest wiele do 
zrobienia. Niezależnie bowiem od wcale niebagatelnych aspektów forma- 
listyczno-pracochłonnych obecny system maksymalizacji wartościowej bez 
ścisłego powiązania z możliwościami zbytu przynosi, zamiast spodziewa- 
nych efektów ekonomicznych, straty gospodarcze. W racjonalnej gospo- 
darce drewnem zasady sortymentacji powinny opierać się na optymali- 
zacji uwzględniającej zarówno wartość jak i społeczną użyteczność pro- 
duktów. 

Poruszone tu niektóre aspekty gospodarki drewnem wymagają szyb- 

kich usprawnień i rozwiązań organizacyjnych, albowiem między innymi 
i one są powodem wielu nieprawidłowości ilustrowanych rozmiarem strat. 

Odcinkowe, ale zarazem reprezentatywne (7 okręgowych zarządów lasów 

państwowych), badania Banku Rolnego stwierdzają wysokie straty z ty- 

tułu deprecjacji drewna w 1971 r. Kwotę tych strat należy odpowiednio 

zwiększyć skutkami finansowymi wynikającymi z decyzji kierownictwa 

resortu o 10% bonifikatach za dostawy drewna tartacznego iglastego 
w IV kwartale, pozyskanego przed 1.X.1971 r. 

Uwzględniając nawet fakt, iż 1971 r. nie jest w pełni reprezentatyw- 

nym wykładnikiem stanu gospodarki drewnem, straty tego rzędu wska- 

zują potrzebę skutecznego przeciwdziałania zarówno w interesie branży 

jak i ze względów społecznych. 
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