
BEZPANSKIE LASY 

| Tym negatywnie brzmiącym tytułem opatrzyła redakcja „Chłopskiej Drogi” 

(nrze z 29 01 84) list czytelnika informujący o zaniedbaniach w pielęgnacji zalesień 

pa wydobyciu kopalin. | 

W naszym kraju oprócz lasów państwowych i chłopskich są też lasy podległe 

innym ministerstwom. W skali kraju zajmują one sporą powierzchnię. Do tej ka- 

tegorii należą obiekty leśne różnych przedsiębiorstw wydobywczych, a w tym 

Przedsiębiorstwa Wydobywczego Kamienia Budowlanego w Pińczowie. O ile więk- 

sze powierzchnie tego typu lasów mają stosunkowo niezły nadzór fachowy, o tyle 

mniejsze nie mają go i są zupełnie zaniedbar.e. 

A oto jaskrawy przykład kompletnej beztroski i marnotrawstwa. Przed czte- 

rema laty Państwowe Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego w Pińczowie do- 

konało zalesienia wyrobiska o powierzchni 17 ha. Powierzchnia ta graniczy bezpo- 

średnio z większym kompleksem bo około 300 ha lasów chłopskich, i oddalona jest 

od zabudowań Pińczowa o około 300 m. Odpowiednie zalesienie tej powierzchni 

wzbogaciłoby peryferie miasta w zieleń. Tereny te, zwane wzgórzami pińczowskimi 

to miejsca spacerów, wycieczek i rekreacji. Ale stało się zupełnie inaczej. Wbrew 

wszelkiej logice i zasadom hodowlanym na całej powierzchin wyrobiska, wybitnie 

suchego i piaszczystego, wysadzono parę tysięcy topoli wysokości od 1,5 do 25 mb. 

Już w pierwszym roku po wysadzeniu do jesieni wyschło 90%, topoli, a w na- 

stępnych latach reszta. Obecnie na całej powierzchni sterczy kilkanaście wyschłych 

topoli. Zmarnowano pracę ludzką przy sadzeniu oraz poniesiono niebagatelne kosz- 

ty zakupu materiału sadzeniowego. Sprawa tym bardziej staje się przykra wobec 

obojętności zakładu co do przyszłości powierzchni tego terenu. Popełnione błędy 

zemściły się bardzo. Zamiast na wyrobisku wysadzić brzozę, akację i częściowo 

modrzew, wysadzono topole. 

Opisana sprawa budzi zainteresowanie wielu mieszkańców Pińczowa. Słyszy się 

głosy, że powierzchnia ta powinna być powtórnie zalesiona odpowiednimi do gleby 

gatunkami drzew. Na tle tej sprawy nasuwa mi się również refleksja rzucająca 

ujemne światło na resort leśnictwa. 

Przed dwoma laty przechodziłem przez opisaną powierzchnię wyrobiska do są- 

siednich lasów chłopskich z komisją w składzie 9 osób. Był wśród nich inspektor 

obwodowy lasów państwowych. Miałem okazję opowiedzieć historię tego niefortun- 

nego zalesienia. Liczyłem aa to, że może ci leśnicy z wysokiego szczebla zaintere- 

sują się tą sprawą. Niestety, powiedział on głośno: „Nas te sprawy nie interesują”. 

Uważam taką odpowiedź za bezmyślną albowiem nawet z uwagi na ochronę Sro- 

dowiska leśnicy mogli interweniować w Zakładzie Kamienia Budowlanego”.


