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Ze statystyki zalesienia Rzeczypospolitej 
polskiej. 

Na podstawie publikacyj Wydziału oświaty pozaszkolnej 

przy M. W. iQ. P. wydawanych w formie tablic poglądo- 

wych jesteśmy w możności dać możliwie jak najdokładniejsze 

cyfry dotyczące zalesienia Rzeczypospolitej polskiej i wycią- 

gnąć na tej podstawie odpowiednie wnioski odnoszące się do 

przypuszczalnej ilości produkcji masy drzewnej i możliwości 

eksportu drewna. Przypuszczamy bowiem, że te bądź co bądź 

daty oficjalne, oparte są na dokładnych cyfrowych zestawie- 

niach, i że zatem wysnute stąd wnioski odpowiadać będą fa- 

ktycznemu stanowi. | 

Stosownie do celu, jaki nam przyświeca, zajmiemy się 

naturalnie wyłącznie tylko stanem użytkowania ziemi. 

Przestrzenie poszczególnych sposobów użytkowania ziemi 

przedstawiają się nam zatem w sposób następujący: . 

W Małopolsce ziemia orna wynosi 3,908.000 ha., łąki 

1 pastwiska 1,615.000 ha,, lasy 2,005.000 ha. — 26.69 suma 

ziemi urodzajnej 7,528.000 ha., nieużytków 273.000 ha., suma 

ogólna całej powierzchni 7,801.000 ha. w tem lasy stano- 

wią 25.70/. : 
"Na Śląsku cieszyńskim mamy ziemi ornej 63.000 ha., tak 

i pastwisk 21.000 ha., lasów 40.000 Ба. — 32:20/,, suma ziemi 
urodzajnej 124.000 ha., do tego nieużytki 6.000 ha., zatem 

cała powierzchnia wynosi 130.000 ha., w lasy uczestniczą су- 

fra 40.000 ha., +. j. 30:8%%.
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Na ; górnym. Śląsku ziemia orna wynosi 614.000 ha, łąki 
i pastwiska 103.000 ha, lasy 325.000 ha +. j. 31.0%%, ogólna 
zatem przestrzeń ziemi urodzajnej wynosi 1,040.000 ha, do 
tego przychodzą nieużytki z powierzchnią 59.000 ha, zatem 
ogólna powierzchnia wynosi 1,099.000 ha, a w tem las ucze- 
stniczy z 29°49/). 

W Wielkopolsce wynosi ziemia orna 1.706.000 ha, taki 

i pastwiska 334.000 ha, lasy 535.000 ha, = 20°89/,, razem su- 
ma ziemi urodzajnej wynosi 2.575.000 ha, do tego doliczyć 

należy nieużytki z powierzchnią 124.000 ha, zatem cata po- 

wierzchnia wynosi 2,699.000 ha, w tem lasy uczestnicza z pro- 
centem 19'8. 

Na Pomorzu mamy ziemi ornej 890.000 ha, łąk i past- 

wisk 270.000 ha, lasów 347.000 ha — 28'00/,, suma ogólna po- 

wierzchni urodzajnej wynosi 1,507.000 ha, do tego doliczyć 

należy nieużytki o powierzchni, 93.000 ha, zatem ogólna po- 

wierzchnia Pomorza wynosi 1,600.000 ha, w tem lasy ucze- 
stniczą z 21:70. 

W b. Królestwie kongresowem wraz z obwodem biało- 

stockim ziemia orna zajmuje powierzchnię 7,620.000 ha, łąki 

i pastwiska 1,968.000 ha, lasy 2,349.000 ha — 19.6%%, suma 

ogólna powierzchni urodzajnej wynosi 11,937.000 ha, do tego 

doliczyć należy nieużytki o powierzchni 762.000 ha, suma za- 

tem ogólna powierzchni całej wynosi 12,699,000 ha, w tem 

zaś uczestniczą lasy z cyfrą 18:50/,. 

Na kresach wschodnich mamy ziemi ornej 4,658.000 ha, 

łąk i pastwisk 2,055.000 ha, lasów 4,658.000 ha, — 40:9%,; 
suma ziemi urodzajnej wynosi zatem 11,371.000 ha, do tego 

doliczyć należy nieużytki o powierzchni 2,329.000 ha, zatem 

cała powierzchnia wynosi 13,700. 000 ha, a w tem lasy ucze- 

stniczą z 349/. 
Jeżeli zatem uwzględnimy całą powierzchnię, a więc 

i nieużytki, to pod względem wysokości procentu zalesienia 
usławić możemy następujący szereg: 

Kresy wschodnie z cyfrą 34'00/, Śląsk cieszyński z cyfrą 
30'80/,, Śląsk górny z cyfrą 29:40/,, Małopolska z cyfrą 25:70/, 

Pomorze z 21'7*/,, Wielkopolska z 198%, w końcu b. Króle- 
stwo kongresowe z 18:50%/,. 

Z tego wynika, że najlepiej zalesione są kresy wschodnie, 

najgorzej b. Królestwo kongresowe z Białostockiem, który to
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obwód cyfrę ogólną zalesienia Królestwa podnosi, czyli stosu- 
nek procentowy zalesienia Królestwa jest jeszcze gorszy. 

Jeśli natomiast odciągniemy powierzchnię nieużytków, to 
da się ustawić następujący szereg: 

Kresy wschodnie z cyfrą 40.00/5, Śląsk cieszyźski z cyfrą 
32:20/,, Śląsk Górny z cyfrą 31.00%/,, Małopolska z cyfrą 26:69, 
Pomorze z cyfrą 23'00/, Wielkopolska z cyfrą 20:80, w końcu 
b. Królestwo Kongresowe z cyfrą 19.69. 

Porównawszy oba szeregi przychodzi się do przekonania, 
że niema w nich zmiany i że najlepiej zalesione są Kresy 
wschodnie, najgorzej b. Królestwo Kongresowe. 

- Nadmienić musimy jeszcze, że powyższem zestawieniem 
nie objęte zostały części Orawy i Spiża, które przypadły Pol- 
sce, ani też Ziemia Wileńska, gdyż dopiero obecnie zapadła 
decyzja co do jej przynależności. 

Jeżeli te wszystkie cyfry do siebie dodamy, to otrzy- 
mamy następujące zestawienie ostateczne: 

Ziemi urodzajnej mamy: 

  

ziemi ornej . . 19,459.000 ha — 540%, 
łąk i pastwisk 6,366.000 „ — 176% 
lasów  . | 10,257.000 „ — 284% 

suma ziemi urodzajnej . | 36,082.000 ha, do tego doli- 
czyć należy nieużytki . | 3,596.080 ha, zatem suma 
ogólna powierzchni wynosi . 39,678.000 ha, a w tej cyfrze 
uczestniczą lasy z 25'80/,, role z cyfrą 49'00/, łąki i pastwiska 
z cyfrą 16'39/,, nieużytki zaś z cyfrą 8'9%%,. 

Jeżeli z powyższych cyfr ziemi urodzajnej odejmiemy 

powierzchnie kresów wschodnich,, to procent zalesienia pozo- 

stałych części Rzeczypospolitej spada na 22:60/,, ziemi rolnej 

podnosi się do cyfry 59:80, łąk i pastwisk zaś pozostaje w tej 

samej wysokości t. j.-17:60/ę. Jeżeli jednak uwzględnimy jesz- 

cze nadto nieużytki, to przyjdziemy do następujących cyfr: 

Ziemia rolna 57:0%%, łąki i pastwiska 16:60, lasy 216%, 
nieużytki 4:80/, — razem .100-00/,. | 

Z powyższych cytr wynikają następujące rezultaty osta- 
teczne : 

Rzeczpospolita polska posiada na całej swej powierzchni, 

jednakże z wyłączeniem Spiża, Orawy i Ziemi Wileńskiej : 
"Lasów, jeżeli nie uwzględnimy nieużytków . „.- 28°49/, 

jeżeli zaś nieużytki uwzgłędnimy tylko. | 25:80/, 9
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Jeżeli jednak wyłączymy cyfry odnoszące się do Kre- 
sów wschodnich, to powyższa cyfra w pierwszym wypadku 

spadnie do. 22:60 

w drugim wypadku do . 21°69/, 

Ponieważ Kresy wschodnie należą do Polski i dalej do 

niej należeć będą, przeto w następnych naszych wynurzeniach 

będziemy je uwzględniać w całej pełni, t. j. razem z nieuży- 

tkami, zatem cyfrę 28'40/,, gdzie zaś tego trzeba będzie to cy- 

frę 2580/,, t. j. przedstawiającą procent zalesienia w odniesie- 

niu wyłącznie tylko do ziemi urodzajnej. 

Celem porównania lesistości Polski z innemi państwami 

musimy posługiwać się datami statystycznemi, pochodzącemi 

jeszcze z czasów przedwojennych. Daty te przedstawiają się 

następująco : 
Lesistość Obszar lasu w ha na 

w 0% głowę mieszkańca. 

Finlandia . | | . 460% . | . 6:40 

Szwecja . . | | „9560,  . | „ 3°87 

Austrja dawna. . 825,  . | ‚ 0:37 

Z tego wypadało na samą Austrję 350/, (z powodu Bośni) 

na Węgry 280/, tu najważniejszy był Siedmiogród. 

Bułgarja . | | . 316% .  . | . 0°70 
Sebja .  .  . .  . 814, .  .  .  . 052 
Rosja europejska . . 858,  . 5. 140 

Niemcy . | | . 259, . | | „ 0:22 

Norwegja . | | . 228, | . 2°93 

Szwajcarja . . 219,  . | „ 0:24 

Rumunja . | 210, 0:48 

Z powyższych cyfr wynika zatem, że Rzeczpospolita pol- 

ska ze swoim procentem zalesienia stoi na 10. miejscu tego 

szeregu t. j. między Szwajcarją a Rumunią. 

Następstwem wojny światowej są bardzo wielkie zmia- 
ny w układzie terytorjalnym pojedyńczych państw w Eu- 
ropie i o ile odnośne daty są nam już znane, chcemy je 

podać, uwzględniając i te państwa, które żadnych: zmian nie 

doznały, a mianowicie Rumunja 25%, na głowę 0:44 ha, 
Ukraina posiąda lasów 5,675.000 ha, jest krajem bardzo słabo 
zalesionym, Finlandja 460/,, Niemcy 270, Czecho-Słowacja 32'5'y,, 
Austrja około 320/,, Bułgarja 30%. 

Są zatem znaczne różriice.
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W obu powyższych wypadkach wynika z tych cyfr, że 

Rzeczpospolita polska nie należy do krajów nader lesistych, że 

lesistość ta, o której się tyle mówi i pisze, jest w tej mierze, 

jak powiadają, fikcją, że jakkolwiek nie należy ona do kra- 

jów słabo zalesionych, to zalesienie jej stoi mniej więcej na po- 

graniczu między dostateczną a niedostateczną ilością lasów. 

Odciągnijmy jednak Kresy wschodnie z ich bardzo zna- 

czną cyfrą zalesienia, to przyjdziemy do rezultatów odmien- 

nych, a dła lesistości kraju nieprzyjemnych. Polska należałaby 

w tym wypadku do krajów słabo zalesionych. 

Wedle ekonomistów niemieckich miary w oznaczeniu 

dostatecznej lub niedostatecznej lesistości pewnego kraju szu- 

kać należy w przeciętnej przestrzeni wyrażonej w hektarach 

a wypadającej na głowę mieszkanca. 

Prof. Enders z Monachium ustanawia tę cyfrę na 0'30 ha 

na głowę mieszkańca i powiada, że dany kraj, o ile posiada 

powyższą lub wyższą cyfrę przeciętną, należy do krajów dre- 

wno eksportujących, o ile zaś mniej, należy do krajów dre- 

wno importujących. 

Wedle ostatnich obliczeń ludności posiadamy okrągło 28 

miljonów mieszkańców. Ponieważ zatem mamy w całej Polsce 

okrągło 10,257.000 ha, przeto na głowę mieszkańca wypada 0'37 ha. 

Zatem na tej podstawie się opierając możemy powiedzieć, 

że należymy do krajów drewno eksportujących, zastrzegając 

się jednak, że cyfry, jakie nam do tych obliczeń posłużyły, są 

cyframi, na których polegać możemy. Zastrzeżenie to jest po- 

trzebne z tego powodu, że dotychczas twierdziliśmy, że nale- 

żymy do krajów drewno importujących i to we formie fabry- 

katów gotowych, a nawet piszący te słowa dał kilkakrotnie 

wyraz temu zapatrywaniu. (С. 4. п.). 

  

 


