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STEFAN GRANICZNY 

O nowych zasadach gospodarowania w Puszczy Białowieskiej 

О новых принципах ведения хозяйства в Беловежокой Пуще 

About new management principles in Białowieża Primeval Forest 

M inister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zatwierdził w styczniu 

1975 r. nowe „Podstawowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej na 

terenach Puszczy Białowieskiej”. Ze względu na szczególne znaczenie tego 

aktu omawiamy pożniej jego tekst. 

Dążenia do ochrony wartości przyrodniczych, materialnych i społeczno- 

naukowych Puszczy mają swą wiekową tradycję (2, 3, 12, 20, 21). 

W okresie międzywojennym 1918—1939 r. działalność tę podejmowało 
wielu zasłużonych ludzi jak: W. Szafer, J. Paczoski J. J. Kar- 

pinski,J.Sztolemann, T. Vetulani,O. Hedemann, W. Nie- 

dzialtkowski, J. Kostyrko, J. Kloska, T. Wltoczewski, 

M. Romanow, W. Stankiewicz (13, 20, 21). 

Po okresie zniszczeń wojennych 1940 do 1945 r. (20, 21), w ramach 
obecnego terytorium Puszczy wznowiono i poszerzono dzialaność naukową 
oraz w zakresie ochrony przyrody, do' której włączyli się liczni inni na- 
ukowcy (13). Jednak okresy silnej eksploatacji Puszczy w czasie rozbio- 
rów do 1897 r. oraz w latach 1915—1918 i 1924—1929, jak i późniejsze 
oraz bieżące zwiększenie nie zawsze właściwie pobieranego etatu rębnego 
doprowadziły do obniżenia zapasu drzewostanów (21). Mimo utworzenia 
w Polsce Ludowej Białowieskiego Parku Narodowego i wydawania za- 
rządzeń modyfikujących gospodarkę w Puszczy doszło do silnej defor- 
macji składu gatunkowego i struktury drzewostanów na dużej powierzchni 
(21), przy słabym jednocześnie stanie odnowienia (6) i pielęgnowania lasu 
i przy wzrastającym sukcesywnie rozmiarze szkód od zwierzyny łownej 
1 żubrów na wolności (9, 10). | 

Przełomowym rokiem podjęcia starań w zakresie odbudowy drzewo- 
stanów Puszczy był dopiero 1958 r. (11, 16, 17, 20, 21, 22). 

Na konferencjach Komitetu Nauk Leśnych PAN oraz grupy posłów 
Sejmowej Komisji Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego jak i na obradach 
Polskiego Towarzystwa Leśnego zaczęto postulować wyodrębnienie Pu- 
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szczy jako obiektu specjalnego w lasach grupy I i proponowano nadanie 
jej odrębnego statutu (mgr W. Sosnowski, prof. dr F. Krzysik, 
mgr M. Czuraj i in.). 

Wśród kolejnych pozytywnych wydarzeń w tym zakresie należy wy- 
mienić: ograniczanie cięć rębnych do wyliczanego etatu i utrzymanie pod- 
wyższonych wieków rębności. 

Kolejne działanie to podjęcie badań ekspertyzowych w latach 1960— 
1962 pod przewodnictwem prof. dra E. Ilmurzyńskiego i przy 
współudziale szerokiego kolektywu naukowców i praktyków zakończone 
opracowaniem regionalnych zasad zagospodarowania (5, 7, 14). W 1965 r 
z inicjatywy Komisji Zagospodarowania Lasu PTL i OZLP w Białym- 
stoku wyznaczono Zarządzeniem nr 18 Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z 16.II1.1965 — Leśnictwo Eksperymentalne Budy, w którym 
rozpoczęto wdrażanie nowych zasad zagospodarowania z uwzględnieniem 
tzw. szczegółowego planowania hodowlanego (1). Podjemuje się również 
dalsze badania. 

Starania o zaliczenie Puszczy Białowieskiej do lasów ochronnych gru- 
py I kontynuowano w latach 1968, 1970 i dalszych (prof. dr J. J. Kar- 
pinski, prof. dr E. Wiecko (20) i in.) przy współudziale komisji proble- 
mowych PTL, tj. Komisji Zagospodarowania Lasu, Komisji Historii Leś- 
nictwa, Komisji Ekonomiki i Urządzania Lasu oraz przy poparciu przez 
Komitet Nauk Leśnych PAN. 

Znamienne było wystąpienie w tej sprawie Zarządu Głównego PTL 
z memoriałem do Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w dniu 
25.IV.1971 r. (18 s. 40; 21 s. 151—152). Po zgłaszanych do IBL wnio- 
skach (8, 9, 10) Instytut Badawczy Leśnictwa przedstawił również swoje 
pozytywne stanowisko Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
w dniu 15 marca 1974 r. (15). 

W tym czasie OZLP w Białymstoku opracował przy współudziale miej- 
scowych oddziałów PTL i SITLiD kilka wariantów statutu Puszczy Bia- 
łowieskiej recenzowanych przez szerokie grono naukowców (10). 

W staramiach o nadanie Puszczy statutu współuczestniczyli przez parę 
lat naukowcy placówek badawczych w Białowieży, jak np. doc. dr 
J. B. Faliński, społeczeństwo, prasa, telewizja. 

W końcowych etapach odbywały się narady w NZLP, np. w dniu 
28.V.1974 r. pod przewodnictwem ówczesnego I Zastępcy Naczelnego Dy- 
rektora Lasów Państwowych dra inż. B. Mikstackiego, a w Bia- 
łymstoku przy poparciu tej sprawy przez I Sekretarza KW PZPR 1 Prze- 
wodniczącego WRN — mgra inż. Zdzisława Kurowskiego oraz Wo- 
jewody Białostockiego dra Zygmunta Sprychy (23). 

Słowa koleżeńskiego uznania należy skierować do wielu leśników bia- 
łostockich na ręce Dyrektora OZLP mgra inż. R. Fi lipowicza oraz 
Zastępcy Dyrektora mgra inż. W. Sosnowskiego jak też do wszyst- 
kich, którzy przyczynili się do pomyślnego zakończenia wieloletnich sta- 
rań o wyodrębnienie gospodarcze Puszczy Białowieskiej. | 

W obecnej chwili staje się najistotniejszym wprowadzenie w życie 
ustaleń omawianego zarządzenia z dnia 30 stycznia 1975 r. W niniejszym 
artykule możliwe jest tylko omówienie ustaleń najistotniejszych oraz wy- 
magających interpretacji. Ustalenia te zmierzają zasadniczo w dwu kie- 
runkach, a mianowicie ku wzmożeniu działalności w zakresie ochrony 
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przyrody oraz w kierunku najbardziej dla Puszczy odpowiedniego spo- 
sobu zagospodarowania lasu. 

Bardzo istotne są postulaty zmierzające do utrzymania urozmaiconego, 
naturalnego składu gatunkowego i często wielopiętrowej, różnowiekowej 
struktury drzewostanów oraz do zachowania naturalnych stosunków wod- 
nych i glebotwórczych. Istotne jest też utrzymanie względnej równowagi 
w biocenozie w zrozumieniu m. in. wpływu fauny na florę leśną (np. wpły- 
wu zwierzyny na stan odnowień i drzewostanów). 

Uregulowanie wielu tych spraw pozostawia się powoływanej, w razie 
potrzeby rozszerzonej o udział naukowców i czynników zawodowo-spo- 
iecznych, Komisji Techniczno-Gospodarczej. Jest to jedno z zasadniczych 
ustaleń, ponieważ tylko taki organ, działający permanentnie na terenie 
Puszczy może kontrolować i korygować działalność gospodarczą i nauko- 
wo-społeczną na jej obszarze. 

W Puszczy Białowieskiej ma obowiązywać zasada, że użytkowanie 
rębne będzie się odbywać ściśle według szczegółowych planów cięć, co 
należy rozumieć, że wyklucza się w niej możliwość odgórnego planowania 
sortymentów i przekraczanie wyliczanych etatów. Przewiduje się wyli- 
czanie etatu rębnego na podstawie 3 ostatnich klas wieku, tj. drzewosta- 
nów przeszłorębnych, rębnych i bliskorębnych. Przy niedoborze drzewo- 
stanów bliskorębnych umożliwia to skorygowanie etatu i doprowadzenie 
do korzystniejszego ustosunkowania wieku drzewostanów. 

Przyjmuje się obowiązujący, wyższy niż uprzednio wiek rębności, mo- 
dyfikowany dla Niektórych gatunków przez Komisję Techniczno-Gospo- 
darczą. | 

Sam sposób obliczania etatu może w mym zrozumieniu również ule- 
gać modyfikacji w zależności od ustaleń jakie zapadną w nowelizowanych 
dla całego kraju Zasadach hodowlanych i Instrukcji urządzania lasu. 

Postuluje się rozszerzenie liczby gospodarstw o lasy o znaczeniu tu- 
rystycznym oraz tzw. wysokoprodukcyjne i in. Wskazuje się też potrzebę 
wydzielenia w Puszczy lasów wodochronnych. Specyfikacja lasów uwzględ- 
nia potrzebę przebudowy lekkonasiennych i zniekształconych, przebudo- 
wywanych drzewostanów niskoprodukcyjnych. Zaleca się równocześnie 
szersze stosowanie rębni tzw. udoskonalonych ze szczegółowym planowa- 
niem hodowlanym. Wszystko to nakłada na Komisję Techniczno-Gospo- 
darczą szeroki zakres obowiązków. 

Zwiększenie areału lasów ochronnych, rezerwatów i liczby pomników 
przyrody postulowane w zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego skłania do przeanalizowania tych spraw. Zmusza to wszystko 
najpierw do ustalenia kryteriów wyróżniających i ewentualnego zrewido- 
wania dotychczasowych. Obecnie doc. dr hab. A. Sokołowski z IBL 
współpracuje w tym zakresie z OZLP w Białymstoku. 

Wydaje się również niezbędne zmodyfikowanie dla Puszczy metod 
urządzania lasu. Dotyczy to m. in. sposobów obliczania etatu w okolicz- 
nościach specjalnych. Trzeba bowiem mieć możliwość w umotywowanych 
okolicznościach pozostawiania w cięciach uprzątających części drzew nie 
tylko pomnikowych, ale i cieńszych nadających się do dalszej hodowli 
l urozmaicenia struktury, a nie przeszkadzających rozwojowi odnowień. 
Obecnie OZLP zainicjował korygowanie planów cięć. | 

Zarządzenie zobowiązuje również do właściwego, niekolizyjnego dla 
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produkcji drzewostanów ustawienia gospodarki łowieckiej i hodowli żu- 
brów w ilości do 230 sztuk na wolności. 

Całość poruszonych zadań wymaga, prowadzenia w Puszczy szerzej 
rozwiniętych badań naukowych i jednoczesnej mobilizacji Instytutu Ba- 
dawczego Leśnictwa i in. instytucji w tym zakresie. 

Bardzo istotną jest też sprawa organizacji odpowiednio kierowanej 
turystyki w Puszczy. 

W miarę rosnących zadań zaznacza się coraz większe zapotrzebowanie 
na siłę roboczą i personel wykwalifikowany, które można utrzymać dla 
pracy w lesie tylko przez poprawę warunków bytowo-socjalnych. 

Wzmożenie obowiązków, nasilenie nowych prac i potrzeb inwestycyj- 
nych może pociągnąć za sobą konieczność różnorakich szkoleń i stopniową 
reorganizację zarządzania. Jednak i w tym kierunku, jak to wykazało do- 
świadczenie, nie zabraknie gospodarzom i czynnikom współdziałającym 
nieodzownej energii i inicjatywy. | 
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Z LITERATURY 
Tadeusz Marszałek — EFEKTY 
I EFEKTYWNOŚĆ GOSPO- 
DARKI LEŚNEJ. PWRiL 1975, 
str. 168, cena 35 zł 

Praca ' profesora . Szkoły 
Głównej (Gospodarstwa Wiej- 
skiego — Akademii Rolniczej 
w Warszawie Tadeusza Marszał- 
ka zawiera następujące rozdzia- 
ły: Miejsce lasów w strukturze 
użytkowania ziemi, Funkcje 
współczesnego gospodarstwa 
leśnego, Las jako element sił 
wytwórczych gospodanstwa le- 
śnego, Charakterystyka  pro- 
cesu produkcji leśnej, Efekty 
gospodarki leśnej, Efektywność 
gospodarki leśnej. W najobszer- 
niejszych rozdziałach — przed- 
ostatnim oraz ostatnim zajęto 
się: klasyfikacją efektów gospo- 
darowania, hierarchiczną struk- 
turą celów i efektów gospoda- 
rowamia, efektami produkcyjny- 
mi leśnictwa według obowiązu-   

jących metod obrachunku, efek- 
tami produkcyjnymi leśnictwa 
według eksperymentalnych me- 
tod obrachunku, efektami w za- 
kresie infrastrukturalnych uży- 
teczności lasu; w rozdziale ostat- 
nim — pojęciem efektywności 
gospodarowania, wskaźnikami 
efektywności gospodarowania, 
podstawami kształtowania 
efektywności gospodarowania, 
czynnikami względnie stałymi 
wpływającymi na efektywność 
gospodarki leśnej, wpływem 
składu gatunkowego drzewosta- 
nów na efektywność gospodarki 
leśnej, efektywnością niektórych 
technologii odnowienia lasu, 
ekonomiczną efektywnością cięć 
pielęgnacyjnych, efektywnością 
zabiegów ochronnych oraz efek- 
tywnością niektórych rodzajów 
rębni. 

d.c. na stronie następnej   
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