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Memoriał do władz najwyższych © 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

w sprawie aktualnego stanu lasów polskich 
oraz założeń polityki leśnej, 
uchwalony na 82 Zjeździe 

Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie 
' — W stulecie istnienia Towarzystwa 

J ednym ze sprawdzianów trafności i dalekowzroczności polityki gos- 
podarczej państwa jest jego stosunek do lasów i leśnictwa, znaj- 

dujący wyraz w realizowanej przez rząd polityce leśnej. Wynika to ze 
szczególnej roli lasów jako czynnika równowagi ekologicznej środowiska, 
źródła surowca drzewnego i innych płodów lasu oraz elementu piękna 
krajobrazu i obronności kraju. 

Dokonując oceny sytuacji leśnictwa polskiego uczestnicy Zjazdu ma- 
ją pełną świadomość, że proces pogarszania się stanu lasów trwa od dzie- 
Sięcioleci i siega okresu przed powstaniem Polskiej Rzeczypospolitej Lu- 
dowej. Lasy polskie celowo były dewastowane w czasie okupacji, wiele 
ucierpiały w czasie działań wojennych. Odbudowa kraju oraz prowadze- 
nie wielkich budowli sócjalizmu w okresie powojennym wymagały 
wzmożonych wyrębów, ofiar i daniny ze strony lasów. Poza uzasadnio- 
nymi przyczynami: obiektywnymi wystąpiły nieprawidłowości, na które 
zwracano uwagę w wystąpieniach Towarzystwa w latach 1956 oraz 1982 
i które podkreślamy w naszym Memoriale. 

Lasy jako główny składnik środowiska przyrodniczo-geograficznego 
nie spełniają zadowalająco ich właściwych funkcji środowiskowych 1 sa- 

me wymagają ochrony. Około 2/3 powierzchni leśnej jest stale lub okre- 
sowo zagrożone przez szkodliwe owady i chorobotwórcze grzyby, emisje 
przemysłowych zanieczyszczeń powietrza oraz niekorzystne układy czyn- 
ników atmosferycznych. W ostatnich latach nasilają się wyraźnie gra- 
dacje szkodników pierwotnych. Jeżeli w okresie powojennym do 1979 r. 
obejmowały one średnio rocznie 0,3% powierzchni lasów kraju, to w 
1981 r. zwalczanie tylko. jednego gatunku (brudnicy mniszki) prowadzo- 
no na obszarze 21% powierzchni leśnej. Wpływa to destrukcyjnie na po- 
ziom produkcji i strukturę żasobów drzewnych. Doprowadzenie do sta- 
nu równowagi wymagać będzie dużo wysiłku i wielu lat intensywnej 
pracy oraz środków materialnych. 

Na kształtowanie się wielkości zasobów i właściwy układ klas wieku 
ma wpływ przede wszystkim rozmiar użytkowania. W latach 1945—1980 

rozmiar ten wyniósł w lasach polskich około 610 mln m> grubizny, prze- 
kraczając etat (określający prawidłowe możliwości użytkowania) o około 

115 mln m3. Spowodowało to pogorszenie i tak już niekorzystnej struk- 

tury wiekowej drzewostanów, znaczne zmniejszenie wymiarów gruboś- 

ciowych drewna użytkowego oraz ograniczenie potencjalnych możliwości 

produkcyjnych lasu; opóźnia to realizację procesu intensyfikacji pro- 

dukcji. | | | 
| Z nadmiernym użytkowaniem lasu wiąże się regorystyczne przestrze- 

ganie odgórnie ustalonych planów sortymentowych, które zwykle prze- 
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kraczają zatwierdzone plany urządzenia gospodarstwa leśnego. Zmusza 
to administrację terenową do szukania odpowiednich sortymentów 
w drzewostanach Średnich i starszych klas wieku, a zatem do narusza- 
nia zasad zagospodarowania lasu. | 

Gospodarowanie drewnem jest nieracjonalne. Wynika to z wielu przy- 
czyn, nie zawsze zależnych od leśników i drzewiarzy. Jedną z nich jest 
niedostateczna koordynacja rozwoju przemysłu tartacznego i przemysłu 
materiałów płytowych z gospodarstwem leśnym. Wpłynęło to m.in. na 
niewłaściwą lokalizację niektórych zakładów .przemysłowych oraz na ska- 
lę i profil przerobu drewna, które powinny być dostosowane do wielkości 
i struktury baz surowcowych, a także przyczyniło się do niedoinwesto- 
wania leśnictwa i przemysłu tartacznego. 

W bieżącym roku pogorszył się znacznie stan zdrowotny lasów oraz 

wystąpiły klęski huraganowe; łączną masę posuszu, złomów i wywrotów 

pozostających w lasach ocenia się na kilkanaście milionów metrów sześ- 

ciennych. Usunięcie tego drewna nnpotyka jednak na poważne trudności. 

Przedstawiony obraz napawa obawą o przyszłość naszych lasów. Kie- 

rując się troską o ich dobro, Polskie Towarzyswo Leśne apeluje do władz 
naczelnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o podjęcie skutecznych 

działań na skalę potrzeb w zakresie ochrony zasobów leśnych, doskona- 

lenia gospodarki leśnej i drzewnej oraz pełniejszego wykorzystania 

ochronnych i społecznych funkcji lasu. Jest to obowiązkiem współczes- 

ności dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń; obowiązek ten wymaga 

wypracowania długofalowej polityki leśnej państwa. Ze swej strony de- 

klarujemy pomoc i współpracę przy jej opracowywaniu. 
Jednocześnie pragniemy wskazać w naszym wystąpieniu na niektó- 

re zagadnienia wiążące się z formułowaniem celów polityki leśnej oraz 

środków ich realizacji. Ze względu na warunki naszego kraju, przyzna- 

jemy określony priorytet następującym problemom: 1) zwiększaniu od- 
działywania lasu na środowisko geograficzne, 2) wzmaganiu produkcji 

leśnej oraz 3) racjonalnemu wykorzystywaniu leśńych zasobów surow- 

cowych. 
Na tle tak sformułowanych celów polityki leśnej uważamy za sto- 

sowne rozwinięcie następujących kierunków działania: 

1, Zwiększanie oddziaływania lasu na Środowisko geograficzne przez 
dalsze zalesianie i zadrzewianie kraju oraz dokonywanie zmian w ukła- 
dzie funkcji lasu. Za przyjęciem tej tezy przemawia aktualny stan Śro- 
dowiska, przejawiający się erozją i stepowieniem, zagrożeniem lasów 
przez emisje przemysłcwe, zaznaczającym się deficytem wodnym oraz 
koniecznością wykorzystania w większym stopniu zbiorowisk leśnych na 
cele rekreacji, turystyki itp. | 

W daleko idącej perspektywie należy brać pod uwagę proces wyłą- 
czenia spod użytkowania rolniczego gleb najniższej jakości i ich zale- 
sienie, jak i reforestację terenów wokół źródlisk, wzdłuż cieków wod- 
nych, na wododziałach, stokach i skłonach górskich, wydm śródlądowych, 
hałd pogórniczych itp. W działaniach tych chodzi o zapobieganie nega- 
tywnym skutkom skażenia środowiska i przywrócenie piękna krajobra- 
zowi polskiemu. Istotne jest wyznaczenie obszarów i ustalenie okresu, 
na jaki należałoby rozłożyć ich zalesienie, a także zbilansowanie pro- 
dukcji rolnej i wyżywienie ludności z uwzględnieniem postępu w upra- 
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wie roślin i hodowli zwierząt, wzrostu liczby ludności oraz norm kon- 
sumpcji na społecznie racjonalnym poziomie. Wstępna kalkulacja dowo- 
dzi, że dalszy wzrost lesistości jest gospodarczo uzasadniony a Środowis- 
kowo pożądany. 

Ważną rolę w regulowaniu stosunków fizjocenotycznych powinny 
spełniać lasy o przewadze funkcji ochronnych i społecznych. Najwięk- 
sza dynamika przyrostu zaznaczy się w kategorii lasów ochronnych z tzw. 
motywów przyrodniczych. Konieczne jest również uwzględnienie potrze- 
by zwiększenia powierzchni lasów wchodzących w skład parków naro- 
dowych i rezerwatów przyrody oraz ich stref ochronnych z uwagi na 
wzrastające funkcje ogólnospołeczne i naukowo-badawcze oraz rolę la- 
sów w tworzeniu rezerw materiału genetycznego roślin i zwierząt. 

2. Wzmaganie produkcji leśnej przez odbudowę zasobów drzewnych 
na pniu, rozwijając różne formy intensyfikacji, w zależności od warun- 
ków przyrodniczolesnych. Przejawiaé się one mogą w następujących 
kierunkach: | 

a) kierunek naturalny, którego celem będzie kształtowanie zbioro- 
wisk wielofunkcyjnych, tzn. produkcyjnych, ochronnych i społecznych, 
ekologicznie trwałych i zdrowych, zapewniających ciągłą produkcję mak- 
symalnych ilości drewna dobrej jakości i w pożądanych sortymentach. 

b) kierunek plantacyjny, którego celem będzie kształtowanie na gle- 
bach zdegradowanych i zniekształconych sztucznych zbiorowisk leśnych 
spełniających funkcje produkcyjne i mających równocześnie zadanie 
przygotowania odpowiednich warunków przyszłym leśnym zbiorowiskom 
wpółnaturalnym. 

c) kierunek kształtowania zbiorowisk następczych, przymusowo tworzo- 
nych na obszarach, na którym czynnikiem wyznaczającym rozwój lasów 
będzie szkodliwe oddziaływanie przemysłu; będą to lasy spełniające 
w ograniczonym zakresie funkcje ochronne i społeczne oraz w niewiel- 
kim funkcje produkcyjne. 

Biorąc pod uwagę przewidywane zmiany w strukturze podstawowych 
kategorii powierzchni leśnej okaże się, że zaledwie na połowie docelowej 
powierzchni lasów będziemy mogli tworzyć lub utrzymywać drzewosta- 
ny odpowiednie do warunków siedliska, a gdzie to będzie możliwe — 
wzbogacone przez sprowadzone u nas gatunki drzew obcego pochodzenia. 
Pozostałe kierunki produkcji będą przedsięwzięciem kosztownym, wy- 
magać będą bowiem zabieżów agrotechnicznych i aglomeracyjnych w ce- 
lu utrzymania zbiorowisk leśnych. Należy przy tym stopniowo i konsek- 
wentnie usuwąć przyczyny zagrożenia lasów przez emisje przemysłowe, 
ponieważ problem szkód wywołanych przez ten czynnik jest u nas tech- 
nicznie rozwiązywalny, a w wielu krajach rozwiązany. 

Dość istotne znaczenie w regulowaniu stosunków fizjocenotycznych 
w krajobrazie spełniają zadrzewienia. Intensyfikacja tej formy produkcji 
przez nasycenie krajobrazu drzewami i krzewami wzdłuż dróg, cieków 
wodnych czy na miedzach śródpolnych nie uszczupli zasobów gruntów 
ornych. Będzie ona jednak miała dodatkowy wpływ na Środowisko 
i wzmocni produkcyjność jego podstawowych komponentów. Stanowić 
będzie również poważną pozycję w bilansie drewna, szczególnie jeśli 
chodzi o zaspokojenie potrzeb przemysłu celulozowo-papierniczego. 
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Nakłady związane ze zwiększeniem lesistości kraju i jego zadrzewie- 
niem oraz intensyfikacją produkcji leśnej będą zrównoważone korzyś- 
ciami, jakie wnoszą lasy do Środowiska tworzonego przez człowieka. 
Wskaźnik funkcji środowiskowych i wypoczynkowych lasu, obliczony 
dla naszego kraju na zasadzie rachunku substytucji, wskazuje, że war- 
tość pozaprodukcyjnych funkcji lasu jest kilkakrotnie większa niż jego 
wartość produkcyjna. 

3. Racjonalne wykorzystywanie leśnych zasobów surowcowych, -uwz- 
ględniając różne formy organizacji produkcji, nowoczesne techniki i tech- 
nologić oraz inicjowanie wdrożeń: 

a) W zakładach pierwiastkowego przerobu drewna dostosowywanie 
stopnia koncentracji przerobu i jego profilu do wielkości oraz struktury 
leśnych baz surowcowych w ośrodkach o większej koncentracji surowca 
stwarzanie możliwości i kompleksowego przerobu drewna. Należy dążyć 
do Ściślejszych związków integracyjnych między leśnictwem a przemys- 
łem przerobu drewna i stabilnego ich rozwoju. 

b) Kompleks celulozowo-papierniczy cechują trudne warunki poboru 
wody i odprowadzania Ścieków; ograniczają one swobodę lokalizacji no- 
wych zakładów oraz rozbudowę istniejących. Poza tym przemysł ten 
charakteryzuje się znaczną kapitałochłonnością wytwarzania, со przy 
obecnych ograniczeniach inwestycyjnych zmniejsza dynamikę jego roz- 
woju. Tym niemniej, ze względu na wielką presję potrzeb społecznych 
w zakresie zużycia papieru, uważamy za konieczne podjęcie intensyw- 
nych działań zmierzających do rozwoju tej produkcji i do przełamania 
obecnych ograniczeń. 

c) W kompleksie meblarskim istnieją możliwości wzrostu produkcji 
ze względu na rozbudowaną bazę tworzyw drzewnych oraz szansę zin- 
tensyfikowania postępu techniczno-organizacyjnego. Musi to nastąpić 
także przez podniesienie poziomu wzornictwa, nowoczesne rozwiązania 

konstrukcyjno-technologiczne oraz wprowadzenie specjalizacji. Koniecz- 

ne jest doskonalenie integracji technologicznej przemysłu meblarskiego 
z przemysłem materiałów płytowych i przemysłem chemicznym. 

Na zakończenie podkreślamy, że szczególne cechy produkcji leśnej, 
jak również ścisłe więzi kooperacyjne, jakie istnieją pomiędzy komplek- 
sami: leśno-drzewnym, meblarskim i celulozowo-papierniczym, uzasad- 
niają potrzebę koordynacji w ramach tego działu gospodarki narodowej 
oraz jego rozwoju i działalności. 

Przedstawiając niniejszy Memoriał Polskie Towarzystwo Leśne daje 
wyraz swym poglądem, że sprawy lasów, leśnictwa i drzewnictwa — 
znajdując zrozumienie ze strony Sejmu, rządu i władz politycznych sta- 
ną się przedmiotem ich szczególnej troski. 
Warszawa, 24 września 1982 r. 

Memoriał otrzymali: 
Komisja Sejmowa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Minister Leśnic- 
twa i Przemysłu Drzewnego, Polska Akademia Nauk (Prezes i V Wy- 
dział), Naczelny Zarząd Lasów Państwowych, Komitet Centralny PZPR, 
Naczelny Komitet ZSL, Centralny Komitet SD, SIILiD, Liga Ochrony 

Przyrody, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Polskie Towarzystwo Glebo- 
znawcze, Oddziały i Komisje PTL. ej 7 и... 
Warszawa, 24 IX 1982 r. . (|||. |. Polskie Towarzystwo Leśne 
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