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Ze statystyki zalesienia Rzeczypospolitej 
polskiej. 
(Ciąg dalszy). 

W całej Rzeczypospolitej polskiej, zatem łącznie z Kresami 

wschodniemi mamy 10,257.000 ha lasu. Przyjmijmy jako prze- 
ciętną kolej rębności dla wszystkich lasów lat 80, to w takim 

razie będziemy mieli roczną powierzchnię leśną do użytkowa: 

nia przeznaczoną o powierzchni 127,212 ha. 

Można zrobić zarzut, że 80-letnia kolej rębności jest za 

niska, że obniża sam kapitał a podwyższa roczne użytkowanie. 

Jestem jednak zdania, że dla naszych celów właśnie ta cyfra 

jest odpowiedniejsza, dla udowodnienia czy użytkowania w tym 

wypadku są dopuszczalne czy też nie. 

Dalej, jeżeli masę drzewną na 1 ha, w wieku rębności się 

znajdującą przyjmiemy w wysokości 300 m*, to z powyższej po- 

wierzchni oczekiwać można rok rocznie około 36,000.000 m3 

drewna. 
Drugie obliczenie wykonujemy na podstawie przeciętnego 

przyrostu rocznego w wysokości 35m* na I ha. Zatem w tym 

wypadku masa drzewna rokrocznie stale użytkować się mogąca 

wynosi 10,257.000 okrągło również 36,000.000 m$ zatem obie 
cylry zgadzają się zupełnie. 

Odliczmy obecnie jeszcze Kresy wschodnie. W tym wy- 

padku, przy przyjęciu tych samych cyfr jednostkowych otrzy- 

mamy: roczrią powierzchnię do użytkowania przychodzącą w wy-
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sokości 70.000 ha rocznie, na której znajdować się. powinno 

21,000.000 m$ drewna. 

Jeżeli jednak masę tę obliczyć zechcemy wedle przecię- 

tnego przyrostu rocznego, to otrzymamy około 19,600.000 m $3. 

Przeciętna z tych dwóch cyfr da nam 20,500.000 m* drewna 

rocznie. | 

Mamy zatem do rozporządzenia rocznie następującą masę 

drzewną : 

W całej Polsce 0. | 35,000.000 m3 

W Polsce bez Kresów wschodnich 20,500.000 m$ 

Mając te cyfry normalnego użytkowania lasów, to znaczy, 

że stan lasów się nie zmieni, jeżeli tylko te ilości masy drze- 

wnej będą użytkowane, przystąpimy do następnego pytania: 

Jak wielkie jest własne zapotrzebowanie całej Rzeczypo- 

spolitej ? 

W sprawie zapotrzebowania na głowę mieszkańca od- 

grywa rolę wiele czynników, jak rozwój rodzimego przemysłu, 

zapotrzebowanie w budowlach, etc. a przy drewnie opałowem 

większa lub mniejsza ilość węgla. Z tych wszystkich cyfer 

przyjmujemy jedną przeciętną mianowicie 1 m$ na głowę mie- 

szkańca, z czego 0:60 m? „ wypada na drewno użytkowe a 0'40 m3 

na drewno opałowe. 

W całej Rzeczypospolitej mamy 28,000.000, w Polsce bez 

Kresów wschodnich 24,000.000 mieszkańców. Zatem zapotrze-* 

- bowanie ludności wynosi w całej Rzeczypospolitej 28,000.000 m, 

w Polsce bez Kresów wschodnich 24,000.000 m3, a z tego wypada 

  

na drewno użytkowe . ..  . 16,800.000 тм? 

na drewno opałowe . | | . - 11,200.000 па? 

Razem .  . 268,000.000 m3 

| W Polsce bez Kresów natomiast wypada zapotrzebowanie 

na drewno użytkowe w wysokości . . 14,400.000 m3 
drewno opałowe . . .  9,600.000 m3 

Ponieważ drewno opałowe z wyjątkiem może małych ilo- 

ści w ruchu granicznym zużytkowane bywa w całości u siebie 
w domu, przeto zajmiemy się wyłącznie drewnem użytkowem. 

W powyższych cyfrach rocznej normalnej produkcji dre- 

wna w ilości 35,000.000 m3 i 20,000.000 m3 procent drewna 
użytkowego wynosić może: w całej Polsce ze względu na przy- 

mieszkę drzew liściastych około 700/,, zatem możemy mieć tu 
e
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24.500.000 m3 — w Polsce zaś bez Kresów, z powodu tego, iż 

kresy mają stosunkowo mniejszą, natomiast Polska sama 

bez Kresów większą ilość drzew liściastych około 65% t. j. 

ogółem 13,000.000 m3. Gdy zatem roczne zapotrzebowanie w ca- 

  

łej Polsce w drewnie użytkowem wynosi. . 16,800.000 m3 

a do rozporządzenia mamy . | . 24,500.000 m? 

Zatem pozostaje nadmiar . | .  7,700.000 m? 

powiedzmy okrągło 8,000.000 m3, który ewentualnie może być 

na zewnątrz eksportowany. 

Natomiast zapotrzebowanie Polski bez Kresów wschodnich 

wynosi: 14,400.000 m$ a ponieważ normalna produkcja drewna 

użytkowego wynosi tylko 13,000.000 m*%, przeto brakuje nam 

nawet około 1,500.000 m3, które ewentualnie z Kresów dostar- 

czone być muszą. Gdybyśmy przyjęli nawet tak, iż pro- 

dukcja normalna wynosi tyle, co obecne zapotrzebowanie, to 

również nie mamy tu nie do eksportu. Jeżeli zatem z Polski 

bez Kresów eksportujemy, — to eksportujemy albo zaoszczę- 

dzenia w przydziale prawidłowym, z powodu niewykorzystania 

w czasach wojennych albo zużywamy kapitał tkwiący w lesie. 

Biorąc Polskę jako całość razem z Kresami wschodniemi, mo- 

żemy eksportować po za granicę kraju 6 do 8 miljonów w prze- 

cięciu 7 miljonów m3. Teraz nasuwa się nam pytanie, w jakiej 

formie drewno to ma być za granice kraju eksportowane. 

Chyba dwu zdań tu być nie może, że nie w stanie krągłym 

lecz co najmniej w stanie przerobionym jako półfabrykaty, 

a nawet zupełne fabrykaty t. j. deski, bale, podkłady ete. 

Z powyższej ilości 7,000.000 m* drewna użytkowego krągłego, 

mogącego być ewentualnie eksportowanem, można uzyskać 

około 4,000.000 m3 drewna tartego to jest około 230.000 wago- 

nów rocznie. Ponieważ w 1-szem półroczu 1921 wywieźliśmy 

tylko 720.000 m3 materjałów fabrycznych, przeto wywiezlismy 

ledwie 1/5 część tego, cośmy wywieźć mogli. 

Obliczmy wartość tego materjału tak krągłego jak 1 prze 

robionego loco wagon stacji kolejowej najbliższej do miejsca 

produkcji. | | 

Wartość owych 7,000.000 m$ surowca (w stanie krągłym) 

loco wagon przyjąć można w obecnej chwili, uwzględniając, 

że znajduje się tam także dębina i inne drewno szlachetne, da- 

lej odległości od miejsca głównego rynku zbytu, którem są gra-
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nica niemiecka i miasto Gdańsk w wysokości 8.000 Mp. za. 
I m*, czyli za całą ilość 56 miljardów Mp. 

Jeżeli ten surowiec przerobimy na materjał tarty, to ko- 
szta wyróbki jego wyniosą maksymalnie 3.000 Mp. za 1 m3 su- 
rowca czyli za całą ilość 21.000,000.000 Mp. Z tej masy suro- 
wca otrzymamy 4,000.000 m$ materjału tartego, którego war- 
tość przyjąć możemy przeciętnie w wysokości 22.000 Mp. za 
1 m*, czyli otrzymamy za całą ilość 4,000.000 m% x 22.000 — 88. 
miljardów. | 

Produkując zatem u siebie w domu zyskujemy 88. miljar- 
dów — 56 — 21 miljardów = 11 miljardów Mp. rokrocznie, 
czyli podwyższamy wartość każdego m$ drewna w stanie krą- 
głym na pniu o 1.500 Mp. 

Są to naturalnie cyfry przybliżone, jednak dają one obraz, 
jaką wartość przedstawia przemysł leśny wykonywany u sie- 
bie w domu. Jeżeli bowiem z powyższej kwoty 8.000 Mp. jako 
wartość 1 m* loco wagon przyjmiemy przeciętnie 4.000 Mp. jako. 
koszta produkcji i dostawy do wagonu, wraz z załadowaniem, 
to zysk 1500 Mp. równa się mniej więcej 40%/, podwyższeniu 
wartości drewna na pniu. 

Z powyższych cyfr można wysnuć następujące ostate- 
czne wnioski: 

1) Polska w obecnych swych granicach może w tej chwili 
eksportować pewną ilość materjałów drzewnych, która wynosi 
około 7 miljonów metrów kubicznych drewna użytkowego tak 
miękkiego jak i twardego. 

2) Eksportując drewno powinna je wywozić wyłącznie 
tylko w stanie przerobionym, przynajmniej jako półfabrykaty, 
jeżeli już nie jako zupełne fabrykaty. 

3) Wartość eksportu w formie półfabrykatów, wynosi 
około 90 miljardów, z której to kwoty wypada wedle obecnych 
cen na koszta produkcji około 50 miljardów, a około 40 mil-. 
jardów ma wartość drewno na pniu. | 

4) Drewno opatowe jest wytacznie tylko u siebie w domu 
zuzytkowywane. 

  

 


