
Z PRASY 

O KOSZALIŃSKICH LASACH 

Interesujące rozważania T. Perzyńskiego „W lasach koszalińskich potrzebne 
inwestycje” zamieścił 26 lutego br. „Ilustrowany Kurier Polski”. 

„W kraju mamy 8486 tys. ha lasów — czytamy na wstępie — w województwie 
koszalińskim obszar ich przekracza 692 tysiące ha i — trzeba to podkreślić — obszar 
ten rośnie. Gdy w 1955 r. powierzchnia lasów państwowych wynosiła tu 556 tys. ha, 
to już w roku ubiegłym wyniosła 692 tys. ha. A są możliwości dalszego zalesiania 
terenów nie przydatnych dla rolnictwa”. 

Z zagospodarowaniem tej masy nie ma kłopotów (...) gorzej jest z racjonalnym 
wykorzystaniem tzw. drobnicy, tj. drewna poniżej 7 cm grubości (...) Z wyliczeń 
OZLP wynika, że uzyskiwać można na potrzeby przemysłu drzewnego od 300 do 
400 tys. m sześc. drobnicy przemysłowej. Właściwe wykorzystanie tej masy drewna 
uratowałoby wiele drzew, które z konieczności wchodzą w tzw. wiek rębny. Drzewo- 
stan w klasie VII, tj. liczący od 120—140 lat zajmuje tu zaledwie 1 proc. powierzchni 
(..) zaś w klasie VI (100—120 lat) — jedynie 3 proc. powierzchni. Nie lepiej przed- 
stawia się sprawa z drzewostanem w wieku 80—100 lat. Pozostało go zaledwie 10 proc. 
zalesionej powierzchni”. 

„Dlaczego więc przemysł drzewny — rzuca pytanie autor artykułu — nie re- 
flektuje na ową drobnicę, gdy w lwiej części wykorzystuje grube drewno na płyty 
wiórowe? . 

„Bo (...) przystosować owe 225—300 tys. m sześc. do potrzeb przemysłu nie można 

rękami samych pracowników. Do tego potrzeba maszyn, baza OZLP musi być bar- 

dziej zmechanizowana (...)”. 
„Faktem jest — czytamy w zakończeniu — że o maszyny sprowadzane z importu 

jest trudno. Z drugiej jednak strony znacznie trudniej o piękny stary las, spełniający 

nie tylko funkcje magazynu surowca drzewnego dla kraju. Ubocznie daje on mi- 

liony złotych zysku ze zwierzyny łownej, jeszcze więcej z runa leśnego. O walorach 

zdrowotnych i rekreacyjnych nie wspomnę, gdyż są one znane ogółowi wystarcza- 

jąco dobrze. Z tych też względów należy zrobić wszystko, by ograniczając zręby do 

klas rzeczywiście będących w wieku rębnym, położyć zdecydowany nacisk na zago- 

spodarowanie przez lasy państwowe i przemysł drzewny drobnicy, wyposażając po- 

zyskujących drewno w odpowiednie maszyny i właściwy transport”.


