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Zagospodarowanie lasów miejskich i drobnych rolników 

miasta Mławy. 

Od jak dawna miasto Mława jest w posiadaniu obecnych lasów, 

tego dokładnie ustalić nie można. Jako początkową datę należy wymie- 

nić pierwszy przywilej erekcyjny m-ta Mławy (Titulo locationis ) na- 

dany przez książąt mazowieckich, Ziemowita, Kazimierza i Włady- 
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sława w roku 1429. Jednakże przywilej ten —- locationis zdaje sie nie 

stanowi okresu założenia miasta na prawie teutonskim i dlatego trudno 

tu coś mówić o obszarze lasu. 

Dopiero opis lustracyjny miasta z roku 1569 podaje, że w r. 1564 

Mława jako miasto posiadała 40 włók magdeburskich. 

Również rejestr pomiarowy miasta Mławy z roku 1776 wymie- 

nia taką samą powierzchnię i wykazuje zarazem las, lecz bez podania 

jego obszaru. Najważniejszym jednak dokumentem jest opis statysty- 

czny miasta, sporządzony w roku 1820 przez dozorcę miast dozorstwa 

II województwa płockiego. Z opisu tego, który informuje nas o stanie 

lasu wynika, że las miejski niegdyś piękny i wartościowy, za rządu 

pruskiego znacznie obszerniejszy, dziś tylko w części zachowany w na- 

stępujących okresach był niszczony: Najpierw za czasów rewolucji 

polskiej w roku 1793/94 przebywające wojska rosyjskie na palenie wę- 

gli, opału i inne potrzeby drzewa używając, do znacznych szkód las 

doprowadziły. Również w czasie tym jako w porze zaburzenia kraju 

i braku administracji okoliczna ludność w dużym stopniu do dewasta- 

cji się przyczyniła. Później w roku 1806/7 las miejski tejże samej klę- 

ski doświadczył przez kwaterujące wojska francuskie. Na ostatek 

w roku 1813/14 wojska rosyjskie najwięcej przez użycie materiałów 

i opału na swe potrzeby las zniszczyły. Również mieszkańcy Mławy 

jak i wsie graniczące z lasem bezkarnie go tępili i w znacznej części 

obrócili w pole. Z zestawienia powyższych wypadków dziejowych wi- 

dzimy przyczyny, dla których las pozbawiony został dochodów. Lasy 

miejskie miasta Mławy po zaprowadzeniu rządu pruskiego uważane 

były nie jako otwarte źródło dochodu kasy ekonomicznej miasta Mławy, 

lecz tylko, jako źródło spodziewanych korzyści. Etatu użytkowania 

ołównego nie wyznaczono. Na utrzymanie służby leśnej przeznaczono 

dochody z defraudacji, które w czasie tym wobec drogiego materiału 

drzewnego były znaczne. Ź tego jedynego źródła opłacano: 

Inspektora lasu . . . . . . . . złp. 60. 

leśniczego Coke ew ee eye) złp. 150. 

Pensje opłacano do roku 1816. W roku 1817 wobec małych do- 
chodów stanowisko inspektora zlikwidowano, a leśniczemu pensję 

zmniejszono do złp. 100. Wobec ogromnego zniszczenia lasu i koniecz- 

ności doprowadzenia go do należytego stanu, Komisja Województwa 

Płockiego, Wydział Dóbr i Lasów Rządowych, delegowała na grunt 

nadleśniczego rządowego z nadleśnictwa Przejmy p-tu pszasnyskiego 

w celu przeprowadzenia zbadania stanu lasów. Ze sprawozdania nad - 

leśniczego z roku 1819 wynika, że ogólny obszar lasu wynosi 55—60 

włók magdeburskich, w czym tylko 3 włóki zalesione. Gleba wszędzie
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piaszczysta z dużą domieszką żwiru, teren pagórkowaty nadający się 

tylko do zalesienia sosną. Skład drzewostanów, jak to ustalił po pień- 

kach i podszyciu, stanowi w 8 częściach sosna, w 1 części dąb i w 1 czę- 

ści leszczyna, chrusty i jałowiec. Panującym gatunkiem jest sosna. Dwie 

włóki stanowi drzewostan sosnowy karłowaty o wysokości 8—12 stóp, 

a co do grubości, to może być porównany z tykami do chmielu, okrą- 

elakami i żerdziowiną. Jedna włóka zarosła jest sosną o, wysokości 

1—3 stóp, małej wartości hodowlanej, bowiem zniszczona została przez 

wypas bydła. Reszta powierzchni zarosła jest chrustem leszczynowym, 

jałowcem i w małej ilości młodą sosną i dębiną. Co się tyczy dochodów 

z lasu, to według oświadczenia burmistrza złp. 60 było w roku poprze- 

dnim ze sprzedaży gałęzi i pniaków i złp. 24 z wydzierżawionego polo- 

wania. Zrębów zakładać nie można, gdyż las miejski w starodrzew nie 

obfituje. 

W sprawie granic lasu nadleśniczy opisuje, że jedna włóka zwana 

Piekiełko jest od 26 lat w posiadaniu dziedzica prywatnej wsi Piekiełko 

inie ma żadnych widoków, aby kiedy z powrotem do miasta należała. 

Mając na uwadze doprowadzenie lasu do dobrego stopnia zagospoda- 

rowania nadmienia, że za wyjątkiem 3 włók, resztę należałoby całko- 

wicie odnowić sosną. Zalesienie naturalne z powodu dużej odległości 

tych terenów od drzewostanów, małej ilości nasienników, zachwaszczo- 

nej i twardej gleby nie da się uskutecznić. Chcąc zasiać całą przestrzen 

pozbawioną drzewostanów, nie podobna dokonać tego od razu z po- 

wodu dużych kosztów. Należałoby najpierw dwa razy orać, później 

dwa razy włóczyć, a to wobec twardej gleby i obfitości kamieni. Zapro- 

ponowano obywatelom miasta Mławy, aby podjęli się zasiania swym 

kosztem pod ustanowionym nadzorem w ten sposób, że powierzchnia 

ta oddana im będzie bezpłatnie na dwa lata pod zasiew żyta a później 

zasiana zostanie szyszkami. Na projekt ten nikt się nie zgodził. Nie 

było zatem innego sposobu, jak las zamknąć i nie pozwolić na wypas 

owiec i bydła. Taki stan opuszczenia lasu trwał bardzo długo. Dopiero 

w roku 1839 przystąpiono do pomiaru całego obszaru lasu, który му- 

kazał 13 włók miary nowopolskiej tj. ca 228 ha *) w czym 7/; część sta- 

nowiły drzewostany rębne. W roku 18504 miasto nie mogąc odnowić 

dużych obszarów leśnych wobec braku środków finansowych, wystąpiło 

za pośrednictwem naczelnika powiatu mławskiego do generała majora 

gubernatora cywilnego w Płocku z wnioskiem o sprzedaż lasu. Rząd 

gubernialny wniosek odrzucił, zakazując jednocześnie niszczenia lasu, 

a grunty pod lasem polecił utrzymać w trwałej uprawie leśnej. Decyzję 
  

1) Pomiar ten jest nieścisły , gdyż nie obejmuje wszystkich lasów miej- 
skich. | 
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swą urząd gubernialny uzasadniał tym, że teren ten zapewne musi być 

wydmą piaszczystą, która przy lada powiewie wiatru zionęłaby lotnym 

piaskiem i obróciłaby przyległe grunty uprawne w nieużytki. W dniu 

27. IX. 1857 r. wydane zostały postanowienia Rady Administracyjnej 

w sprawie zaprowadzenia nadzoru nad lasami miejskimi w Królestwie. 

Postanowienia te wyszły na skutek nadmiernego i nieoględnego użytko- 

wania, pociągającego za sobą nadmierną dewastację drzewostanów. 

W niedługim czasie wydano ostateczne rozporządzenie Komisji 

Rządowej Spraw Wewnętrznych w dniu 10 lipca 1860 r. Nr 12022- 

20332 w sprawie urządzania lasów miejskich. 

Na skutek wymienionych wyżej postanowień, miasto ostatecznie 

zmuszone zostało do wyrzeczenia się sprzedaży lasu 1 do zagospodaro- 

wania go w myśl zasad racjonalnej gospodarki leśnej. Tak więc roz- 

porządzeniem z dnia 10 lipca 1860 roku uregulowano ostatecznie 

sprawę zagospodarowania wszystkich lasów miejskich na terenie ca- 

łego Królestwa, natomiast pominięto zupełnie zagadnienie urządzenia . 

lasów drobnej własności, przedstawiających wówczas dużą wartość na- 

rodową. Jakkolwiek postanowienia te dotyczyły tylko lasów miejskich, 

tym nie mniej jednak starano się podporządkować im wszystkie lasy 

stanowiące własność mieszkańców miast w Królestwie. Na skutek jed- 

nak stosowania tych przepisów do lasów drobnych właścicieli działek 

leśnych w miastach, natrafiano na nieprzyzwyciężony opór ze strony 

tych mieszkańców, raz ze względu na brak podstawy prawnej, jak 

również i na nieufność właścicieli w stosunku do władz zaborczych. 

Lasy drobnej własności wiejskiej pominięto zupełnie. Jak dalece zale- 

żało władzom zaborczym na zagospodarowaniu lasów drobnej wła- 

sności miejskiej, pomimo stawianego z ich strony oporu i braku od- 

powiednich przepisów prawnych niech posłuży następujący fakt. 
W czasie urządzenia lasów miejskich mieszkańcy miasta Mławy wy- 

stąpili z reklamacją, w której stwierdzają, że las mieszczański leżący 

po prawej stronie szosy jadąc do Unieszk nie jest własnością miasta. 

lecz podzielony na działy należy do poszczególnych mieszkańców, któ- 

rzy na wprost tego lasu mają własne grunty orńe. Zatem las ten, jako 

własność prywatna nie podlega przepisom rozporządzenia Komisji 

Rządowej Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 1860 r. Jakkolwiek 

naczelnik powiatu wyjaśnił mieszkańcom, że urządzenie lasów miej- 

skich nie jest bynajmniej sprawą przejęcia lasów prywatnych na skarb 

Królestwa, a tylko Komisja Rządowa pragnie ochrony i zagospodaro- 

wania ich, mieszkańcy miasta Mławy z wywodami tymi niegodzili się 

1 domagali się przedstawienia ich skargi do urzędu gubernialnego. 

Rząd gubernialny oświadczył, że mieszkańcy m-ta Mławy nie- 

słusznie opierają się zamierzeniom Komisji Rządowej i mimo oporu,
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wzięcie lasów tak gminnych , jak i do ogółu mieszkańców należących 

w administrację przeprowadzone być może, nie tylko na korzyść rządu, 

lecz i dla dobra kasy miejskiej, której lasy miejskie są własnością oraz 

wszystkich mieszkańców. W zamierzeniu tym tytułu 1 praw własności 

niczyjej Się nie ścieśnia. Komisja rządowa dozwala korzystać z lasów 

o tyle, o ile zasady gospodarstwa leśnego na to zezwalają. Chociażby 

i tak było, co nie jest usprawiedliwione, że część lasu na mieście Mła- 

wie włók 22 mg 10 obejmująca nie do gminy należy lecz do poszcze- 

seólnych właścicieli — to właściciele ci mogą tylko, jak to się z doświad- 

czenia tylokrotnie okazało, przykładać się do zniszczenia, a nie do utrzy- 

mania lasów w należytym porządku. A chociażby, który miał jak naj- 

lepsze zamiary w stosunku do swego kawałka lasu, siły jego, jako po- 

jedyńczego na to nie pozwolą. Słuszna zatem była troskliwość rządu, 

kiedy łącząc takie lasy w jedną całość wprowadza w nich ład, porządek 

i zaśady najlepszego zagospodarowania, przynoszące nie tylko korzyści 

na dziś ale i przyszłym pokoleniom. W myśl więc dobrego administro- 

wania lasami Komisja Rządowa zezwoliła na utworzenie w miastach 

lasy posiadających — Komitetów leśnych złożonych z samych miesz- 

kańców bez współudziału jakich badź urzędników miejskich czy admi- 

nistracyjnych.Zadaniem tych Komitetów było nie tylko radzić nad do- 

brym utrzymaniem i rozszerzaniem lasów, ale czynić projekty odnośnie 

sposobu użytkowania, podziału drzewa pomiędzy poszczególnych wła- 

ścicieli działek leśnych na zasadzie zatwierdzonych przez Komisję 

Rządową cięć rocznych oraz przydziału odpowiednich części lasu dla 

wypasu bydła. Komitety leśne powołane zostały do życia przez Komi - 

sję rządową w 1860 roku. W Mławie utworzono komitet dopiero w gru- 

dniu 1865 r. składający się z 9-iu osób. Okres czasu, jaki upłynął od 

chwili powołania do życia komitetów aż do zorganizowania go w Mła- 

wie, był niewątpliwie długi, lecz usprawiedliwiony powstaniem 1863 r. 

oraz wielkim uporem właścicieli działek leśnych, podejrzewających rząd 

o ścieśnienie ich praw własności. Jak długo i w jakim stopniu czynny 

był Komitet, trudno jest coś konkretnego powiedzieć wobec braku ja- 

kichkolwiek dowodów. Na podstawie obecnego stanu lasu i rozmów 

przeprowadzonych z miejscowymi właścicielami lasu, należy stwier 

dzić, że użytkowanie prowadzone było od wypadku do wypadku 1 w gra- 

'nicach najpilniejszych potrzeb gospodarczych poszczególnych właści- 

cieli działek leśnych. Komitet prawdopodobnie żadnej roli nie odgry- 

wał, jak poza tą, że istniał tylko teoretycznie. Winę za brak czynności 

komitetów ponoszą bezwzględnie ówczesne władze. Była to w zasadzie 

idea piękna, która w owym czasie tak powszechnie przyjęła się na za- 

chodzie, co prawda nie pod postacią komitetów, lecz w formie związ- 

ków, stowarzyszeń, bądź spółek leśnych. Ten brak formy organizacyj-
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nej i dziś dla naszych lasów drobnej własności był powodem częstych 

moich rozmyślań, które zmusiły mnie do poszukiwań historycznych 

w tym kierunku, by na ich podstawie wysnuć swoje wnioski. Stan dzi- 

siejszy lasów mieszkańców Mławy jest niżej średniego. Siedliska sta- 

nowiące niegdyś Ii II klasę bonitacji dla sosny zdegradowane zostały 

na skutek bezplanowego indywidualnego użytkowania, podkrzesywa- 

nia, wypasu bydła i grabienia ściółki do klasy IV i III. Przeciętne za- 

Urzewienie wynosi 0,55. 

  

Halizn i zrębów . . . . . . . . . . . .  25ha 

I kl. wieku (1—20 lat) o zwarciu 0,6. . . . . 68, 

_IV kl. wieku (61—80 lat) o zadrzew. 0,5. . . . 37, 

Płazowin o zadrzew. 0,3—0,4 . . . . . . . 125,, 

Razem . . 250ha 

(raniczący z powyższym lasem las miasta Mławy, jakkowiek 

również niszczony, lecz od roku 1860 już urządzony zachował do dziś 

dobrą swoją strukturę. Za wyjatkiem niewielkich powierzchni stano- 
wiących III 1 IV kl. bonit. dla sosny, a będących następstwem rabunko- 
wej gospodarki niemieckich wojsk okupacyjnych w latach 1915—1918 
większość powierzchni jest I i II kl. bonit. Las ten zagospodarowany 

jest według planu gospodarstwa leśnego z koleją rębności 70 lat i z ro- 

cznym etatem użytkowania głównego 4 ha. 

Ustosunkowanie się klas wieku jest następujące: 

  

Zrębów и 4,49 ha 

I kl. w. (1—20 lat) . . . . . . 174,58 ,, 

[I kl. w. (21—40 lat). . . . . . 6280 ,, 

[II kl. w. (41—60 lat) . . . . . 103,18 ,, 

IV kl. w. (61 i wyżej lat) . . . . 34,24 ,, 

Razem pow. produkcyjnej leśnej . 379,29 ha 

Dróg, linii i innych użytków . . . 27,05 ,, 

Ogółem . . 406,34 ha 

Przeciętne zadrzewienie wynosi 0,8. 

Z zestawienia tych dwóch jednostek gospodarczych widzimy, jak 
wielki wpływ na stan ich ma odpowiedni dozór i urządzenie. Przy- 
wiązując niezmiernie wielkie znaczenie do zagospodarowania lasów 
prywatnych, winniśmy otoczyć szczególną opieką wszystkie lasy drob- 
nej własności, będące obecnie w opłakanym stanie, bo graniczące pra- 
wie z nieużytkami. Tych lasów, których w całej Rzplitej mamy około 
1 miliona ha, pozostawić samym sobie nie wolno. Winny być one za- 
gospodarowane jako całość według planów gospodarstw leśnych, a nie
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użytkowane i prowadzone indywidualnie. Zgłaszanie wyrębów przez 

poszczególnych gospodarzy w myśl art. 9 rozporządzenia Prezydenta 

Rzplitej z dnia 24. VI. 1927 r. (Dz. U. R.P. Nr 111, poz. 9352 z roku 

1932) nie może dziś stanowić o racjonalnym zagospodarowaniu tych 

lasów. Należałoby je wszystkie od podstaw urządzić i powołać w dro- 

dze ustawodawczej komisje leśne gromadzkie. 

Komisje te miałyby za zadanie: 

1. Wykonywanie bezpośredniego nadzoru nad lasami. 

Zgłaszanie wniosków do władz w sprawie organizowania gospo- 

darstw leśnych. 

3. Niedopuszczanie do niszczenia przez nadmierne wyrębv, zamie- 

nianie zrębów na pola uprawne, wypas bydła, grabienie szko- 

dliwe ściółki itp. 

4. Powiększanie terenów leśnych przez zalesienie nieużytków. 

5. Zakładanie szkółek leśnych na terenach gromady. 

6. Sporządzanie i nadsyłanie do Wydziału Powiatowego wykazów 

zapotrzebowanych sadzonek przez właścicieli lasu i nieużytków. 

7. Zgłaszanie wniosków w sprawie przydziału narzędzi do sadze- 

nia ewentualnie materiału do grodzenia płotów ochronnych na 

wydmach. | 

Komisje leśne mogą być już powoływane, a plany sporzadzane 

wszędzie tam, gdzie gromady będą chętne, gdzie przeprowadzona jest 

akcja zalesień nieużytków na większych i łącznych obszarach oraz 

odzie zalesienia nieużytków zostały już przeprowadzone. 

bO
 

_ О ile chodzi o zgłaszanie wyrębów indywidualnych, to należałoby 

je w poszczególnych wypadkach uwzględniać, aż do czasu, gdy drze- 

wostany osiągna taki stan, że będzie można w planie gospodarczym 

zaprojektować cięcia roczne oparte na zasadach racjonalnej gospo- 

darki. Uwzględnienie tych wyrębów. będzie okresem przejściowym da- 

jącym nam możność praktycznego przystosowania się do istotnych 

i niezbędnych potrzeb indywidualnego właściciela działki leśnej, a za- 

razem potrzebą zwiazania go z całokształtem zagospodarowania całego 

obiektu gromady bądź kilku gromad, które zgodzą się na wspólny plan 

bądź wspólną komisję. 

Komisje leśne gromadzkie uważam za lepszą formę organiza- 

cyjną od spółek, gdyż do tych ostatnich wieś podchodzi nieufnie i z re- 

zerwą. Twierdzenie powyższe opieram na własnej obserwacji w tere- 

nie, gdzie bez wyjątku wszystkie wsie samorzutnie wychodzą ze wszel- 

kiego rodzaju wspólnot. Wprowadzenie takiej formy organizacyjnej 

w teren wymagać będzie uprzednio dużego wysiłku pracy, propa- 

gandy 1 uświadomienia ludności. Dlatego też w pracy tej nikogo z nas
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leśników nie powinno zabraknąć. Udział w niej winni wziąć również 
studenci wydziałów leśnych szkół akademickich, poświęcając częśc 
czasu wakacyjnego. Winny być przyznane i subwencje państwowe na 
najniezbędniejsze wydatki, jak kupno lamp projekcyjnych, przeźroczy 
i prowizorycznych ekranów, żeby można było przez urządzenie pogada - 
nek 1 pokazów w terenie zainteresować wieś tym zagadnieniem i za- 

chęcić ją do pracy w tym kierunku. 

  

 


