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EUGENIUSZ KRYSZTOFIK, TEODOR ZIELIŃSKI 

Zarys dziejów gospodarki leśnej 
od XIX wieku do II Wojny Światowej 

na terenie obecnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

Очерк истории развития лесного хозяйства с ХХ века до П мировой войны 
на территории настоящего Сьентокшиского Нащионального Парка 

Outline of the history of forest management from the XIXth century until the 
World War II on the area of the present Świętokrzyski National Park 

Świętokrzyski Park Narodowy został utworzony na mocy rozporzą- 
dzenia Rady Ministrów z 1 kwietnia 1950 r. Według postanowie- 

nia $ 2 tego rozporządzenia w skład Parku weszły „obszary położone 
w granicach dawnego Nadleśnictwa Św. Katarzyna”. 

Akt ten był uwieńczeniem wieloletnich trudów i zabiegów naszych 
działaczy ochrony przyrody, społeczeństwa oraz leśników, którzy starali 
się zachować krajobraz i bezcenne walory przyrodnicze puszczy jodłowej 
dla przyszłych pokoleń. Utworzenie ŚPN było zarazem hołdem pamięci 
wielkiego syna ziemi świętokrzyskiej — $. Żeromskiego, spełnieniem 
jego woli wyrażonej w poemacie „Puszcza Jodłowa”. 

Obecny areał gruntów ŚPN stanowił w drugiej połowie XVIII w. 
własność duchowieństwa — biskupów krakowskich, klasztoru Benedyk- 
tynów na Św. Krzyżu oraz klasztoru SS. Bernardynek w Św. Katarzynie. 

W 1789 r. na mocy uchwały Sejmu Czteroletniego Skarb Państwa prze- 
jął dobra biskupów krakowskich, w wyniku czego ponad 3 tys. ha lasów 
dzisiejszego Parku zostało upaństwowione i na początku XIX w. weszło 
jako straż Św. Katarzyna, w skład leśnictwa Bodzentyn. W 1819 r. za 
zgodą papieża Piusa VII dobra klasztoru Benedyktynów na Św. Krzyżu 
przeszły na własność państwa. Dla upaństwowionych lasów poklasztor- 
nych został utworzony Urząd Leśny Św. Krzyż, który istniał do 1831 r. 
Po likwidacji urzędu zarząd tymi lasami przejęło państwowe leśnictwo 
Łagów. | 

Po upadku Powstania Styczniowego upaństwowiono ostatnie dobra 
duchowne o powierzchni około 100 ha, należące do klasztoru SS. Bernar- 
dynek w Św. Katarzynie i włączono je do leśnictwa Bodzentyn. W ten 
sposób w drugiej połowie XIX w. cały obszar obecnego Parku Narodo- 
wego znalazł się w administracji państwowych leśnictw Bodzentyn 
i Łagów. | | 
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Po pierwszej wojnie światowej przejęte od okupanta austriackiego 

lasy państwowe dzisiejszego Parku należały do nadleśnictw: Wierzbnik, 

Św. Katarzyna i Łagów. W 1919 r. nadl. Św. Katarzyna przejęło z nadl. 
Łagów uroczysko Św. Krzyż o pow. 1119,4 ha, ur. Dębno o pow. 802,2 ha 
j ur. Serwis o pow. 175,8 ha. Ponadto w 1922 r. do nadl. Św. Katarzyna 
przyłączono z nadl. Łagów — ur. Górę Chełmową o pow. 183,2 ha, będące 

już w tym czasie uznanym prawnie rezerwatem przyrody, a w 1922 r. 

z nadl. Wierzbnik — ur. Wojciechów o pow. 264,5 ha. Dzięki temu do 

1923 r. stan posiadania nadl. Św. Katarzyna powiększył się o 2545,1 ha, 
zamykając w swych granicach cały obszar dzisiejszego Parku Narodo- 

wego. 
Nadmienić należy, że w 1923 r. nadl. Św. Katarzyna posiadało jesz- 

cze w swych granicach obręb Klonów o pow. 3561,3 ha, który dopiero 
od 1929 r. wszedł w skład nowego nadl. Zagnańsk utworzonego z części 

lasów nadl. Św. Katarzyna i Samsonów. Obecny stan posiadania ŚPN 
jest niemal identyczny z obszarem nadl. Św. Katarzyna w 1929 r. 

Jeszcze w początkach XX w. w Górach Świętokrzyskich istniały 
znaczne obszary naturalnych zespołów leśnych zachowanych niemal 

w stanie pierwotnym. W pierwszej połowie XIX w. tamtejsze lasypań- 

stwowe eksploatowano głównie na potrzeby górnictwa i hutnictwa, wy- 

bierając do tego celu drzewostany położone w okolicach zaludnionych 

i dostępne dla ówczesnych środków transportu. Panujące w tym okresie 

stosunki gospodarczo-leśne ilustruje pismo Komisji Rządowej Przycho- 
dów i Skarbu z dnia 16 lutego 1848 r. dotyczące zatwierdzenia planów 
urządzenia gospodarstwa leśnego Leśnictwa Bodzentyn, w którym czyta- 
my: „(...) górnictwo potrzebne drzewo dla swych fabryk, jak tego są przy- 
kłady, z odleglejszych cięć z powodu droższej ceny dowozu węgli tychże 
nie życzy wyrabiać, żądając go tylko z najbliższych miejsc, co nie jest 
stosowne, bo wziąwszy pod ścisły rachunek koszta wyłożyć się mające 
na uprawy, a wyższą cenę za dowózkę węgla wydatkowaną, możeby się 
korzyść okazała na stronę drugą a tem samem wyjaśniłoby się, że hodo- 
wać drewno w dłuższych kolejach i brać go z odleglejszych miejsc bę- 
dzie dla zakładów korzystniejsze, jak hodować drzewostany w krótszych 
kolejach i ponosić znaczne koszta na uprawy forsowne”. 

W Łysogórach do regularnej eksploatacji wschodniej części Puszczy 
Jodłowej (uroczyska Św. Krzyż i Dębno), przystąpiono w latach osiem- 
dziesiątych XIX w., bezpośrednio po przejęciu lasów świętokrzyskich 
przez administrację rosyjską (1881 r.), zaś w części zachodniej, należącej 
do leśnictwa Św. Katarzyna (uroczysko Łysica) pierwsze cięcia założono 
dopiero w początkach XX w. 

W części Łysogór administrowanej przez leśnictwo Łagów stosowano 
w drzewostanach jodłowych i bukowo-jodłowych rębnię zupełną kuliso- 
wą, o szerokości zrębów i pasów starodrzewu pomiędzy zrębami około 
60 m. Drewno sprzedawano na pniu. Eksploatacją lasu zajmował się na- 
bywca zrębu. Tym sposobem wyrąbano około 20% powierzchni (około 
400 ha) drzewostanów uroczyska Św. Katarzyna i Dębno. 

W latach dwudziestych bieżącego stulecia można było dostrzec w po- 
łudniowej części Łysej Góry (Św. Krzyża) ślady użytkowania lasu spo- 
sobem cięć częściowych. Jest prawdopodobne, że były to cięcia prowadzone 
pod kierunkiem prof. Orłowa, który — według informacji zaczerpnię- 
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tych z akt ówczesnego zarządu lasów — rozpoczął tutaj w 1912 r. do- 
świadczenia nad rębnią stopniową w drzewostanach jodłowych i bukowo- 
jodłowych. 

Na Łysicy, w części Puszczy Jodłowej będącej pod zarządem leśni- 
ctwa Św. Katarzyna, użytkowanie rębne rozpoczęto w pierwszym 10-leciu 
ХХ w. po wybudowaniu drogi leśnej zwanej dziś „Białym Gościńcem”. 
Cięcia zapoczątkowano smugami o szerokości około 30 m, założonymi 
od strony wschodniej oddziału, po jednym w oddziale. Zręby te były pro- 
wadzone od podnóża góry do grzbietu, z zachowaniem kierunku północ 
— południe, na długości miejscami sięgającej 2 km. 

Zręby te zalesiono na pewnych odcinkach, prawdopodobnie w celu 
uzupełnienia słabo rozwiniętego lub zniszczonego podrostu jodłowego, 
świerkiem nieznanego pochodzenia. Dziś jeszcze można je łatwo zlokali- 
zować, gdyż od sąsiednich drzewostanów, pochodzących z naturalnego 
odnowienia, odróżniają się znacznym udziałem świerka w swym skła- 
dzie. Udział świerka w tych drzewostanach z roku na rok maleje z po- 
wodu szybko postępującego procesu wydzielania się drzew tego gatunku 
w drzewostanach świerkowo-jodłowych. » 

W okresie I wojny światowej, począwszy od 1915 r., lasy ŚPN zna- 
lazty się pod okupacją Austro-Węgier. Wybudowano wówczas przy stacji 
kolejowej w Zagnańsku pięciotrakowy tartak, a w 1916 r. przeprowa- 
dzono na teren Parku kolejkę wąskotorową przez Dolinę Wilkowską, pla- 
nując budować ją qalej — u podnóża Łysicy w kierunku Słupi Nowej, 
w celu eksploatowania bogactw leśnych nagromadzonych w Puszczy Jo- 
dłowej. 

W listopadzie 1918 r., w wyniku przegranej wojny, austriackie wła- 
dze okupacyjne ustąpiły z Polski. Kolejkę doprowadzono tylko do skraju 
Puszczy, do dzisiejszego przystanku Bodzentyn. Dzięki temu Puszcza 
Jodłowa w stanie dość dobrze zachowanym przeszła pod polską admini- 
strację leśną. 

W 1920 r. nadl. Św. Katarzyna otrzymało prowizoryczne plany urzą- 
dzenia gospodarstwa leśnego, według których miało gospodarować do 
czasu opracowania planów definitywnego urządzenia. 

W celu umożliwienia eksploatacji Puszczy Jodłowej kontynuowano 
budowę kolejki leśnej. W latach 1922—1924 przedłużono ją o 12 km do 
Św. Krzyża. Do 1925 r. przeciągnięto jej boczne odgałęzienie od „Słup- 
skiej Mijanki” w stronę Św. Katarzyny, aż do skraju pól poza polanę 
Św. Franciszka, zaś trasą u podnóża Łysicy, po Białym Gościńcu, dopro- 

 wadzono ją do linii głównej Zagnańsk — Św. Krzyż (Baszowice) w miej- 
scu nazwanym przez budowniczych kolejki „Trójkątem”. 

W dniu 16 czerwca 1922 r. na podstawie 10-letniej umowy eksploata- 
cję drzewostanów i kolejki przejęła na warunkach koncesji prywatna 
spółka — Szeptycki, Fussmann i Co. 

Silnemu użytkowaniu uległy przede wszystkim drzewostany Doliny 
Czarnej Wody, położone w sąsiedztwie kolejki. W miarę przedłużania 
trasy kolejki w kierunku Św. Krzyża eksploatowano dalsze partie drze- 
wostanów na Łysicy. Eksploatacja trwała prawie przez cały rok bez 
przerwy, choć umowa przewidywała pozyskanie i wywóz drewna w okre- 
sie od października do maja. 

W okresie od 1921—1925 r. pozyskano w nadl. Św. Katarzyna, skła- 
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Tabela 1 

Pozyskanie drewna w latach 1921—1925 w nadl. Św. Katarzyna 
  

  

  

  

  

Użytkowanie 

rębne | między- Razem Rok rębne przygodne m? 

ha 113 m3 m$ 

1922 64,3 17 785 11 567 7 464 36 816 

1922 48,9 24 032 213 6 599 30 844 

1923 69,0 33 085 6 429 40 364 79 578 

1924 126,6 61 995 3 789 39 224 75 008 

1925 127, 28 088 655 29 525 58 258 

Razem 435,8 154 985 22 353 103 175 280 514 

dającego się wówczas z obrębów Klonów i Św. Katarzyna, o powierz- 
chni leśnej 8340,3 ha, masy drewna przedstawione w tabeli 1. 

Z. przytoczonych liczb wynika, że roczny rozmiar pozyskania drewna 
wynosił w tym okresie ponad 56 tys. m3 w stanie wyrobionym, czyli 
6,8 m z ha powierzchni leśnej. 

Od 1923 r. wzrósł poważnie rozmiar pozyskania drewna, co w pewnej 
mierze było następstwem rozbudowy kolejki leśnej. W tym czasie dały 
się już zaobserwować niepokojące objawy towarzyszące nadmiernie in- 
tensywnej eksploatacji lasów. W latach 1922—1924 wybuchła gradacja 
zwójek jodłowych, które znalazły pomyślne warunki rozwoju w drzewo- 
stanach o zwarciu rozluźnionym, osłabionych przez wyrąb drzew naj- 
dorodniejszych. W 1923 r. w przerzedzonych drzewostanach wyrządził 
poważne szkody huragan. Fakty te znajdują odbicie w liczbach charak- 
teryzujących ilość pozyskanych użytków przygodnych, która wyniosła 
w latach 1923—1925 ponad 50% ogólnej masy użytków głównych. 

W tych okolicznościach, powołana przez władze państwowe Tymcza- 
sowa Państwowa Komisja Ochrony Przyrody, zaniepokojona intensywną 
eksploatacją puszczy jodłowej, uznała za sprawę pilną — wystąpienie 
o ochronę prawną jeszcze dobrze zachowanych partii lasu pierwotnego 
w Łysogórach i w wyniku usilnych zabiegów uzyskała zgodę na utworze- 
nie z nich rezerwatów ścisłych. W 1922 r. komisyjnie określono granice 
drzewostanów wymagających ochrony. | 

Utworzenie rezerwatów ścisłych w Łysogórach i przyłączenie do nadl. 
Sw. Katarzyna w 1922 r. rezerwatu modrzewiowego na Chełmowej Gó- 
rze uważać należy za pierwsze kroki na drodze realizacji idei ŚPN. 

W latach 1924—1926 przeprowadzono w nadl. Św. Katarzyna defini- 
tywne urządzanie lasu. Lasy nadleśnictwa podzielono na dwa obręby — 
Św. Katarzyna o pow. 5725,2 ha i Klonów o pow. 3561,3 ha. Obręb Św. 
Katarzyna obejmował wschodnią część nadleśnictwa, odpowiadającą ści- 
śle granicom SPN. Wyodrębnione do 1926 r. rezerwaty w całości zna- 
lazły się na obszarze nadl. Św. Katarzyna. 

W 1932 r., dzięki staraniom Józefa Kostyrki prowadzącego spra- 
wy ochrony przyrody w Instytucie Badawczym Lasów Państwowych pod . 
dano ochronie częściowej drzewostany o charakterze naturalnym, przy- 
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Tabela 2 
Zestawienie zapasu drzewostanów według inwenetaryzacji 

dokonanej w latach 1924—1926 w obr. Św. Katarzyna 
  

Pow. leśna Zapas w m3 
  Nazwa rezerwatu 

  

  

  

  

w ha ogólny ° па 1 ha 

Góra Chełmowa | 163,1 28 603 175 
Św. Krzyż 193,9 106 389 554 
Łysica 108,5 39 455 364 
Lasy gospodarcze 4993,0 1 693 909 339 

Ogółem 5458,5 1868 352 344 

legające do rezerwatów ścisłych w partiach grzbietowych Lysogow oraz 
położone na południowym stoku Góry Miejskiej w otoczeniu malowni- 
czej wychodni skał dewońskich (tab. 3). 

Tabela 3 
Wykaz rezerwatów utworzonych do 1932 r. w nadl. Św. Katarzyna 

Powierzchnia leśna 

  

  

Nazwa rezerwatu Rodzaj ochrony 
w ha 

Góra Chełmowa | Ścisły 163,56 
Św. Krzyż Ścisły 193,32 
Łysica Ścisły 108,13 
Miejska Góra częściowy 51,34 
Lysogory czesciowy 774,14 

Razem 1290,49 ha 

(w tym ścisłych 465,01 ha) 

Oprócz tego w granicach rezerwatów znalazła się powierzchnia 
39,36 ha tzw. „nieużytków ”, do których zaliczono. w planach urządzenia 
gospodarstwa leśnego drogi leśne, wychodnie skał i gołoborza. 

Chronione lasy w pasmie Łysogór na mapach opracowanych po 
1932 r. otrzymały awansem wspólną nazwę geograficzną „Park Narodo- 
wy im. Stefana Żeromskiego — Puszcza Jodłowa”, chociaż do tytułu 
parku narodowego wtedy jeszcze nie miały prawa. 

Opracowane plany na okres gospodarczy 1926/1927 — 1935/1936 
w dziale hodowli lasu przewidywały, między innymi, zalesienie znacz- 
nych powierzchni halizn, które powstały wskutek masowego wypasu 
bydła przed i w czasie I wojny, na nie zalesionych przez długie lata po- 
wierzchniach zrębów i nieużytków. Ambitnej postawie ówczesnych leśni- 
ków zawdzięczać należy, że plan ten został zrealizowany pomimo trud- 
ności w przełamaniu oporu ludności przyzwyczajonej do korzystania 
z pastwisk na państwowych gruntach leśnych. 

Użytkowanie rębne tylko w dwóch pierwszych latach dziesięciolecia 
1926—1936 odbywało się zgodnie z planem. Wskutek klęski mrozowej, 
jaka nawiedziła kraj w styczniu i lutym 1929 r., gdy spadek tempera- 
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Tabela 4 

Porównanie planowanego oraz wykonanego użytkowania lasu 

w okresie 1926/1927 — 1935/1936 w nadl. Św. Katarzyna 
  

  

  

  

Użytki 

rębne | miedzyrebne | przygodne | razem 

w korze 
—_——— m? grub. 
bez kory 

Plan 433 819 12 503 6 000 452 322 

Wykonanie 314 985 13 053 241 220 569 258 

tury dochodził do —41?C, a następnie szkód wtórnych od owadów, do 

1935 r. w gospodarstwie jodłowym usuwano przeważnie drzewa chore 

i obumierające. 
Wykazana w tabeli 4 masa drewna pozyskanego w lasach gospodar- 

czych (poza rezerwatami) częściowo w warunkach gorączkowej eksplo- 
atacji chorych drzewostanów — przy tym w okresie światowego kryzysu 
gospodarczego, w rzeczywistości odpowiada co najmniej o 30% wyższej 
masie drzewnej mierzonej na pniu. Tyle bowiem prawdopodobnie wy- 
niosły straty na wyróbce, w postaci palonych w lesie ze względów sani- 
tarnych kory i gałęzi oraz pozostawianych przy pniu odpadów nie znaj- 
dujących nabywcy. 

Z porównania wyników inwentaryzacji zapasu drzewnego w latach 
1926 i 1936 sądzić można, że masa drewna wyrąbana w lasach gospodar- 
czych nadl. Św. Katarzyna w tych tragicznych dla jodłowych lasów 
świętokrzyskich okolicznościach odpowiada ubytkowi zapasu grubizny na 
pniu w wysokości około 750 tys. m3. 

Na powierzchni rezerwatów ścisłych Św. Krzyż i Łysica, jak sądzić 
można z porównania zapasów drzewnych oszacowanych na pniu w 1924 
i 1933 r., ubytek masy drzewnej wynosił w tym okresie 64255 ms, tj. 
około 40% masy zainwentaryzowanej w obu tych rezerwatach w 1924 r. 

W ogólnym bilansie przyrostu i ubytku masy drzewnej w okresie 
1926—1936 r. inwentaryzacja drzewostanowa wykonana w 1936 r. wy- 
kazuje na powierzchni leśnej 4157,95 ha lasów gospodarczych nadl. Św. 
Katarzyna zapas 539 803 m3 grubizny w korze na pniu, co stanowi prze- 
ciętnie 130 m3 na 1 ha. W porównaniu z zapasem 336 m3 na 1 ha, stwier- 
dzonym w lasach gospodarczych nadl. Św. Katarzyna w 1926 r., oznacza to 
katastrofalny spadek zamożności drzewostanów, dający wyobrażenie 
o rozmiarach klęski, jaka dotknęła Nadleśnictwo w tym okresie. 

Dostrzeżone latem 1929 r. masowe obumieranie jodły nakazywało 
podjęcie odnowienia lasu na skalę dotychczas nieznaną w miejscowych 
warunkach przyrodniczych, w których drzewostany z panującą jodłą, 
normalnie łatwo odnawiające się z samosiewu, zajmowały prawie 75% 
powierzchni leśnej. Do odnowienia lasu można było przystąpić na dobre 
po usunięciu drzew zniszczonych przez mrozy i owady, po uprzątnięciu 
zrębu oraz przygotowaniu odpowiedniej ilości materiału nasiennego i sa- 
dzonkowego, tj. dopiero od roku 1931 a nawet 1932 (tab. 5). 

Pomimo wysiłków ówczesnych leśników w ciągu pięciu wiosennych 
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Tabela $ 

Prace odnowieniowe lasu wykonane w latach 1932—1936 

w nadl. Św. Katarzyna 

  

Pow. zredukowana 

  

  

Rok gospodarczy Pow. zalesienia w ha 
poprawek w ha 

1931/1932 213,25 45,39 

1932/1933 159,43 48,67 

1933/1934 106,31 28,11 

1934/1935 103,83 16,62 

1935/1936 67,74 3,78 

Razem 650,56 142,57 

sezonów 1932—1936 nie udało się zalesić halizn oraz uzupełnić luk i prze- 
rzedzeń w podrostach jodłowych, jakie powstały w wyniku klęski 1929 
roku i lat następnych. 

Oprócz trudności w zdobyciu właściwych gatunków i proweniencji 
nasion oraz w wyhodowaniu odpowiedniej ilości materiału sadzonkowego, 
na przeszkodzie w rozwinięciu prac odnowieniowych stanęło zjawisko 
podniesienia się poziomu wód gruntowych. Zmusiło to znowu do pro- 
wadzenia na szeroką skalę prac melioracyjnych w postaci rowów odwad- 
niających, co w miejscowych warunkach przewagi gruntów kamienistych 
i ilastych nie było rzeczą łatwą. 

Klęska obumierania jodły najsilniej dotknęła partie drzewostanów 
w Dolinie Czarnej Wody i Dolinie Wilkowskiej, na południowym stoku 
Góry Miejskiej i Psarskiej oraz stosunkowo nisko położonego (239 — 
209 m n. p. m.) uroczyska Serwis. 

Na tych obszarach przeważają siedliska typu lasu mieszanego, wa- 
riantu wyżynowego, którym w miejscowych warunkach środowiska geo- 
graficznego odpowiadają drzewostany jodłowe oraz mieszane, złożone 
głównie z sosny, jodły i dębu, miejscami z udziałem lipy drobnolistnej, 
brzozy i osiki. 

Do odnowienia lasu na powierzchniach otwartych używano zasadni- 
czo gatunków rodzimych, występujących w naturalnych zbiorowiskach 
leśnych w analogicznych warunkach siedliska: sosny, dębu, świerka, rza- 
dziej buka. Akcję zalesieniową wykorzystano do wprowadzenia na szer- 
szą skalę modrzewia polskiego, który — poza Górą Chełmową — zacho- 
wał się w lasach głównego kompleksu tylko w postaci szczątkowej, do- 
słownie w ilości kilkunastu a może kilkudziesięciu egzemplarzy. Do ho- 
dowli modrzewia używano nasion pochodzących z nadl. Skarżysko, 
z drzew uznawanych powszechnie za cenny ekotyp tego gatunku, cha- 
rakteryzujący się wysokimi zaletami hodowlanymi i dobrą jakością tech- 
niczną drewna. 

Dąb i sosnę wprowadzono na otwartych powierzchniach, często w po- 
staci dużych płatów jednogatunkowych upraw, modrzew i świerk trak- 
towano przeważnie jako gatunki domieszkowe. 

Za błąd z punktu widzenia ochrony przyrody uważać należy wpro- 
wadzenie do „puszczy jodłowej” — zresztą w niezbyt dużej ilości — 
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jedlicy, dębu czerwonego, sosny Weymutha, robinii akacjowej oraz mo- 
drzewia europejskiego. Błąd ten w dużej mierze naprawiła sama przy- 

roda, likwidując niemal doszczętnie potomstwo modrzewia europejskie- 
go, robinii i dębu czerwonego, które nie znalazły odpowiednich dla siebie 
warunków w środowisku drzewostanów złożonych z ekspansywnych 
i prężnych gatunków rodzimych. Pozostałe gatunki obce, jak sosna Wey- 
mutha i jedlica — znoszące lepiej tutejsze warunki środowiska są tylk 

czasowo tolerowane przez obecnych gospodarzy, jako materiał do badań 
i obserwacji. 

Na niedostateczne pielęgnowanie upraw i młodników w latach trzy- 
dziestych wskazuje dzisiejszy stan drzewostanów, w wieku około 40 lat, 
które obecnie jeszcze pomimo starannego przeprowadzenia w nich po 
drugiej wojnie światowej szeregu zabiegów pielęgnacyjnych, wykazują 
gorszą jakość strzał, nienajlepszą strukturę oraz znaczną domieszkę ga- 
tunków lekkonasiennych, głównie osiki i brzozy z samosiewu. 

Według inwentaryzacji przeprowadzonej w nadl. Św. Katarzyna, po- 
wierzchnia zrębów, halizn i płazowin, wymagających odnowienia (poza 
rezerwatami) wynosiła 459,94 ha na ogólną powierzchnię lasów gospo- 
darczych 4157,95 ha, co stanowiło ponad 11% ich obszaru. 

Udział drzewostanów jodłowych od V—IX kl. w. określony w 1925 r. 
w całym Nadleśnictwie na 2656,1 ha, spadł w 1936 r. do 842,06 ha, ule- 
gając zmniejszeniu o 1814,04 ha. 

Odpowiednio do stanu lasu etat roczny użytków rębnych na 10-lecie 
od 1936/1937 do 1945/1946 został przyjęty w lasach gospodarczych (o po- 
wierzchni leśnej 4157,95 ha) w wysokości 100 743 m3 i 25956 m3 użyt- 
ków międzyrębnych, łącznie — 126 699 m3 grubizny bez 'kory i strat na 
wyróbce, co odpowiada 152 tys. m*% grubizny w korze na pniu. Z przy- 
toczonych liczb wynika, że roczny rozmiar użytkowania głównego wy- 
nosił w tym okresie 3,7 m3 grubizny brutto z ha pow. leśnej. W porów- 
naniu z rozmiarem użytkowania głównego ustalonym па 10-есе 
1926/1927 — 1935/1936 — w wysokości 515 474 m3 grubizny brutto z po- 
wierzchni leśnej 4993,0 ha, czyli 10,3 m3 grubizny w korze z ha rocznie, 
etat wypośrodkowany na 10-lecie 1936—1946 stanowił zaledwie 36% pla- 
nowanego na okres poprzedni. 

Z. gospodarki leśnej w 10-leciu rozpoczętym rokiem gospodarczym 
1936/1937 i obejmującym również lata wojny nie mamy udokumentowa- 
nych materiałów sprawozdawczych. Jest rzeczą pewną, że w pierwszych 
trzech latach tego okresu, tj. do wybuchu II wojny światowej nie prze- 
kraczano norm użytkowania ustalonych planem urządzenia gospodarstwa 
leśnego. Stosunkowo niski rozmiar pozyskania drewna pozwalał perso- 
nelowi Nadleśnictwa poświęcać więcej czasu sprawom odnowienia i pie- 
lęgnowania lasu oraz ochronie rezerwatów. | 

Zapowiadało się, że Nadleśnictwo, mając do dyspozycji personel tech- 
niczny zdyscyplinowany, obowiązkowy, sprawny, o wysokich kwalifika- 
cjach zawodowych i dużym doświadczeniu, wyniesionym z okresu inten- 
sywnego zwalczania klęsk elementarnych, oraz licznych robotników leś- 
nych, dobrze przygotowanych do pracy w miejscowych warunkach tere- 
nowych, potrafi dokonać dzieła odbudowy zdewastowanych łasów w krót- 
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kim czasie i w sposób właściwy. Nadszedł jednak pamiętny rok 1939 
i nowy kataklizm wojenny odsunął na długie lata realizację planów 
przedwojennych gospodarzy nadl. Św. Katarzyna. 
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