
LASY W ZSRR 

„Trudno sobie wyobrazić las równy swą wielkością dwudziestu pięciu obsza- 
rom Polski. Albo trzykrotnie większy niż Argentyna. Czy też prawie tak duży, jak 
Brazylia — największy kraj w Ameryce Południowej i jeden z największych krajów 
świata. 

A przecież taka jest właśnie w sumie powierzchnia lasów w Związku Ra- 
dzieckim. Dokładnie: 768900000 hektarów, czyli prawie 7,7 mln kilometrów kwa- 
dratowych, co stanowi ponad trzecią część całego obszaru ZSRR” — tak zaczyna 
się interesujący artykuł o lasach w ZSRR pióra Kazimierza Kozuba, zatytuło- 
wany „Im dalej w las”, zamieszczony w „Dzienniku Ludowym” 17 kwietnia 1975 r. 

Oto dalsze fragmenty: 

„Dopiero gdy leci się samolotem z Moskwy na wschód i gdy przekracza się 
Ural — w pogodny dzień można to zobaczyć na własne oczy. Jak wzrokiem sięg- 

nąć — ciągnie się jeden wielki las. Nawet miasta wyglądają w tym krajobrazie, 

jak drobne przedmioty porzucone wśród bezkresu drzew. Widok nie ulega zmianie 

ani po godzinie, ani po czterech godzinach lotu samolotem odrzutowym. 

Skoro o widokach z samolotu mowa: w europejskiej zwłaszcza oraz środkowo- 

azjatyckiej części Związku Radzieckiego rzucają się w oczy regularne pasy leśne, 

posadzone wyraźnie ręką ludzką. Ciągną się one wzdłuż większych rzek, jezior, 
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kanałów, sztucznych zbiorników wodnych, a także w sąsiedztwie pustyń i stepów... 
Takie pasy leśne w ZSRR mają łączną długość 11000 km, zajmując obszar 
130 000 ha. 

W porównaniu z całym bezmiarem leśnym jest ich więc stosunkowo niewiele, 
ale ich znaczenie jest ogromne. Wieloletnie doświadczenia dowiodły przede wszyst- 
kim, że bardzo skutecznie hamują one inwazję pustynnych piasków i biednego 
stepu, które to procesy od stuleci zamieniły w pustkowie ogromne połacie ziemi. 
Ale nie tylko. Kołchozy i sowchozy, które otoczyły takimi pasami swoje ziemie 
uprawne — zbierają przeciętnie od 2 do 4 kwintali z hektara zboża więcej, niż ich 
sąsiedzi, którzy tego nie uczynili. Zbiory siana są również wyższe o 4 q, a zbiory 
buraków cukrowych — o 60 q. Nic dziwnego, że zakładanie nowych pasów leśnych 
prowadzi się wyjątkowo intensywnie.” 

„Ale las, to oczywiście przede wszystkim ogromny magazyn drewna — cennego 
surowca, którego wartość z każdym rokiem rośnie. Już w minionym stuleciach 
drewno było wielkim bogactwem Rosji i jednym z głównych artykułów ekspor- 
towych. We współczesnych czasach już wprawdzie nie drewno jest atutem Związku 
Radzieckiego na rynkach światowych, ale stanowi ono nadal ważną pozycję eks- 
portową. | 

Eksploatację lasów prowadzi się tu zresztą bardzo oszczędnie, mimo że zasoby 
drewna w tych lasach szacuje się na 80 miliardów metrów sześciennych. Ozczęd- 
ność i rozwaga widoczna jest zwłaszcza w minionym dziesięcioleciu, to znaczy po 

podjęciu dość rygorystycznych postanowień partyjnych i państwowych w tej spra- 

wie. Od tej pory rąbie się rocznie w ZSRR około 400 mln metrów sześciennych 

drewna. Wielkość to spora, ale trzeba wiedzieć, że roczny przyrost drewna w lasach 

radzieckich jest ponad dwukrotnie większy, niż wynosi eksploatacja. 

W minionym dziesięcioleciu zmieniły się też znacznie rejony wyrębu drzew, 

koncentrując się głównie na obszarze Syberii. Wyłączono natomiast zupełnie z wy- 

rębu lasy położone w pobliżu miast i uzdrowisk, a także — oczywiście — parki 

narodowe, lasy ochronne. W sumie obszar wyłączony z eksploatacji zajmuje obszar: 

115 mln ha. Poza tym znacznie ograniczono eksploatację na obszarze 59 mln ha 

lasów, gdzie wręcz przeciwnie — prowadzi się intensywne uzupełnianie drzewo-. 

stanu.” 

„Jak i w innych krajach, również w Związku Radzieckim sadzi się lasy zupeł- 

nie nowe. Pomijając leśne pasy ochronne, których powierzchnia w ostatnich pięciu 

latach powiększyła się o 378000 ha, na nieużytkach i wyrębach posadzono od 

1970 roku ponad 1 mln ha nowych lasów. 

Liczby można oczywiście mnożyć. Obrazują one ogrom prac pielęgnacyjnych 

i melioracyjnych w lesie, zakrojoną na szeroką skalę walkę ze szkodnikami, zwal- 

czanie pożarów. 

Właśnie, co do pożarów. Otóż w Związku Radzieckim funkcjonuje specjalna 

formacja lotnicza patrolująca systematycznie obszary leśne. W razie wykrycia po- 

żaru w miejscu odległym od większych skupisk ludzkich, do akcji wyrusza — rów-. 

nież specjalnie w tym celu sformowana — jednostka strażaków spadochroniarzy. To 

właśnie dzięki ich natychmiastowej interwencji, pożary nie pochłaniają już tysięcy 

hektarów lasów rocznie, jak to bywało przez stulecia”.


