
LASY CHŁOPSKIE 

Wśród lasów niepaństwowych największą powierzchnię stanowią lasy chłopskie 

rosnące na 18 proc. powierzchni leśnej w kraju. Gospodarują tam indywidualni rol- 

nicy i spółki leśne. Gospodarze pobliskich lasów państwowych sprawują pieczę nad 

gospodarką leśną na tych terenach i mają obowiązek udzielania porad i pomocy. 

O problemach tych lasów informuje „Gromada — Rolnik Polski” (nr z 81183r.) 

„(..) przeciętny obszar jednego gospodarstwa leśnego wynosi 1 ha. Ich charakter 

utrudnia prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. Według oceny BULiGL po- 

tencjalne możliwości produkcyjne tych lasów są wykorzystywane w 70 proc. Tkwią 

w nich więc znaczne rezerwy. Las prywatny jest przeważnie młody, liczy sobie 

średnio 35 lat. Drzewostany starsze są znacznie przerzedzone, gdyż posłużyły swoim 

właścicielom jako budulec (...) Z lasów prywatnych uzyskuje się mniej drewna 

niż z lasów państwowych. Są one również mniej zasobne w ten materiał i rosną 

na słabszych siedliskach. Zainteresowanie posiadaczy lasów ich stanem zdrowotnym 

1 zagospoarowaniem jest na ogół niewielkie, mimo że ustawowo obowiązki w za- 

kresie odnowienia lasu i przeprowadzania zabiegów ochronnych bądź pielęgnacyj- 

nych należą do właściciela. 

Podczas jednej z kilku lustracji lasów chłopskich przeprowadzonych na terenie 

lubelskiego OZLP (...) w siedmiu obiektach lasów chłopskich stwierdzono, że zagos- 

podarowanie jest minimalne (...) Decyzje nadleśnictw są przeważnie nie respekto- 

wane przez rolników. Na przykład w nadleśnictwie Lubartów odnowiono siedem ha 

lasów chłopskich. Odnowienie udało się, ale (...) do prac pielęgnacyjnych brak ludzi. 

Podobne przykłady można mnożyć. Własnymi lasami nie interesują się ani ich właś- 

cicele ani nowo powstałe zespoły i spółki leśne. Taka sytuacja istnieje w całym 

kraju, zaś nieliczne wyjątki potwierdzają ręgułę (...) ustawa o zagospodarowaniu 

lasów nie stanowiących własności państwa Święci swoje dziesięciolecie. Określono 

w niej m.in. obowiązki właścicieli lasów i państwa. Zabrakło jednak konsekwen- 

tnego działania w jej realizacji nie tylko z winy (o ile można tu mówić o wino- 

wajcach) rolników. Również z powodu nikłego zaintresowania naczelników gmin 

użytkowaniem przez chłopów działek leśnych. Resort leśnictwa ma przed sobą 

d» rozwiązania niełatwe zadanie. W jaki sposób można zachęcić rolników do dba- 

nia o własny las? Czy tylko bodźcami ekonomicznymi i nakazami, Leśnicy chcą by 

las był jeden. By dla rolników oprócz wartości użytkowej miał również inne walory. 

Stąd płynie konieczność propagowania wiedzy o zagospodarowaniu i ochronie lasu, 

włączenie tego tematu do szkoleń prowadzonych przez wojewódzkie ośrodki postępu 

rolniczego, do programu szkół rolniczych. Wiedza o lesie jest przecież tak niewielka. 

Wróćmy do ekonomii. Konieczne jest zwiększenie środków finansowych i materia- 

łowych w lasach niepaństwowych. Jednocześnie opłaty leśne powinny wystarczać 

na utrzymanie służb nadzoru technicznego oraz na wykonanie zabiegów gospodar- 

czych. Wojewódzkie biura geodezji i urządzeń rolnych muszą zaktualizować klasyfi- 

kację gruntów zaliczonych do leśnych, a użytkowanych rolniczo terenów. Także wy- 

magają regulacji zasady przekazywania lasów 'z zasobów Państwowego Funduszu 

Ziemi do Lasów Państwowych. Warte popierania są zespołowe formy gospodaro- 

wania w lasach (...) gwarantując im pomoc w zakupie sprzętu zmechanizowanego 

i fachowe doradztwo (...)”. 
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