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ANTONI KIELAR 

Leśnictwo Kielecczyzny w XXX-leciu Polski Ludowej 

Лесное хозяйство в Келецкой области в ХХХ-летии Народной Польши 

Forestry of the Kielce Province during 30 years of People's Poland 

WPROWADZENIE 

S Żeromski był wielkim miłośnikiem regionu kieleckiego. Szczególny 
« sentyment wiązał Go z lasami świętokrzyskimi, którym nadał mia- 

no Puszczy Jodłowej. Sesja naukowa poświęcona 50 rocznicy śmierci 
S. Żeromskiego — wielkiego miłośnika lasu — nasuwa potrzebę krótkie- 
go scharakteryzowania działalności i osiągnięć leśników Kielecczyzny na 
przestrzeni XXX-lecia Polski Ludowej. | 

Lasy Kielecczyzny ucierpiały dotkliwie w czasie II wojny światowej. 
W ciągu 5 lat okupanci wyrąbali tu 2,5 razy więcej drewna niż na to po- 
zwalały zasoby leśne, pozostawiając tysiące hektarów nie zalesionych 
zrębów. Zaniedbano całkowicie zabiegi pielęgnacyjne. Bilans strat mate- 
rialnych był wysoki. Bardziej dotkliwe i bolesne były straty w ludziach. 

W lasach Kielecczyzny najwcześniej rozpoczął się zbrojny ruch oporu. 
Od października 1939 r. działa tu pod pseudonimem , Hubal” major Hen- 
ryk Dobrzański. Zapoczątkowany bezpośrednio po wrześniu ruch 
partyzancki nasila się stopniowo i trwa do chwili wyzwolenia. Podsta- 
wową bazę organizacyjną i wypadową stanowią lasy, niezbędnej pomocy 
udzielała miejscowa ludność i leśnicy, ponosząc skutki okrutnych represji. 
W ich wyniku spalono 300 osad leśnych, 117 leśników poniosło śmierć — 
niejednokrotnie wraz z członkami swych rodzin, 48 pracowników leśnych 
przetrwało w obozach koncentracyjnych. 

Natychmiast po wyzwoleniu leśnicy stanęli do pracy, by zniwelować 
straty i budować przyszłość. I chociaż w życiu lasów 30 lat nie jest okre- 
sem długim, wysiłek pracowników leśnych stworzył wartości, które 
świadczą za siebie. 

WARUNKI SIEDLISKOWE I SKŁAD DRZEWOSTANÓW 

Lasy b. województwa kieleckiego rozmieszczone są głównie w grani- 
cach VI krainy przyrodniczoleśnej Wyżów Środkowopolskich, częściowo 
wchodzą w skład krainy Mazowiecko-Podlaskiej. 
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Gleby leśne zalicza się do trzech grup żyzności. Najbardziej żyzne 

gleby grupują się w rejonie Kazimierzy Wielkiej, gleby średnio żyzne 

występują w okolicach Kielc, Starachowic, Pińczowa i Buska, gleby ubo- 

gie w okolicach Jędrzejowa, Kozienic i Radomia. 

Następstwem zróżnicowania żyzności gleb jest duża mozaika typów 

siedliskowych lasu. Ich udział w granicach b. województwa kieleckiego 

przedstawiał się następująco: siedliska borowe — 43%, siedliska borów 

mieszanych — 30%, siedliska lasów mieszanych — 22%, olesy — 3%, 
lasy górskie dolnoreglowe — 2%. Typ regla dolnego tworzy zasadniczy 

trzon lasów podregionu świętokrzyskiego. ' 

Następstwem różnie siedliskowych jest duże zróżnicowanie gatunków, 

których udział w lasach państwowych przedstawia się następująco: sosna 

z modrzewiem — 75%, jodła — 14%, dąb, jawor i klon — 4%, brzoza — 
3%, olsza — 2%, buk — 1%, świerk, osika i in. gatunki — 1%. 

W lasach niepaństwowych, obejmujących gleby ubogie, dominuje 

sosna; jej udział wynosi około 90%. 
Zróżnicowanie siedlisk, rzeżba terenu i różnorodność drzewostanów 

składają się na charakterystyczne piękno krajobrazu odróżniające region 

Kielecczyzny od monotonii sąsiednich terenów niżowych. | 

STOSUNKI WŁASNOŚCI 

Podział lasów b. województwa kieleckiego na kategorie własności oraz 

ewolucję powierzchni leśnej w ramach XXX-lecia obrazuje podane niżej 

zestawienie: 

ba 

Pow. leśna w tys. ha _ 
  

Kategoria własności 

  

  

1945 r. 1975 r. 

Lasy państwowe w zarządzie Min. Leśnictwa i PD 330,2 343,8 
Lasy państwowe w zarządzie in. resortów 3,2 3,2 
Lasy niepaństwowe 95,6 155,7 

Razem 429,0 502,7 

Obszar lasów Kielecczyzny zwiększył się w latach 1945—1975 okrągło 
o 74 tys. ha, z czego na lasy państwowe przypada 14 tys. ha, na lasy nie- 

państwowe 60 tys. ha. Zwiększenie obszaru lasów państwowych nastą- 

piło w wyniku przejęcia z Państwowego Funduszu Ziemi i zalesienia 

gruntów nieprzydatnych do zagospodarowania rolnego; w lasach niepań- 

stwowych obszar lasów powiększył się dzięki zalesieniu nieużytków i sła- 

bych gruntów rolnych. W 1945 r. lesistość Ziemi Kieleckiej wynosiła 
około 20%, dzięki wykonanym zalesieniom osiągnęła w 1975 r. 25,6%. 
W porównaniu ze zjawiskiem wylesiania, jakie miało miejsce w latach 

międzywojennych, zwiększenie lesistości regionu stanowi duże osiągnię- 

cie. 
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STRUKTURA WIEKU I ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANÓW 

Lasy Kielecczyzny zdewastowane przez nadmierne wyręby w latach 
okupacji wymagały szybkiego uporządkowania. W tej sytuacji w lecie 
1945 r. przystąpiono do oszacowania strat, określenia wielkości wyrębów 
i sporządzenia przybliżonej tabeli klas wieku stanowiącej podstawę obli- 
czenia rozmiaru użytkowania. 

W latach 1946—1952 opracowano plany prowizorycznego urządzenia 
gospodarstwa leśnego. Definitywne plany urządzenia lasu dla wszystkich 
nadleśnictw opracowano w latach 1952—1966. 

W wyniku kolejnych uściśleń uzyskiwano coraz dokładniejszą cha- 
rakterystykę zasobów leśnych, co obrazują liczby zestawione w tabeli. 

  

  

  

Tabela 

Struktura wieku i zasobność drzewostanów 

w lasach państwowych b. województwa kieleckiego 

Hali- Klasy wieku w % pow. lesnej Zapas bez kory 

Pow. any V ogólem na 1 
Rok leśna w % I II ш IV | 

81 i mln ha tys. ha | pow. | 1—20| 21—40| 41—60| 61—80 o. 
wyżej| m$ m? leśn. | , 

1945 330,2 14,0 25 21 17 11 12 26,2 78 

1964 333,5 4,5 31,2 23,5 18,6 10,6 11,6 30,9 108 

1975 343,8 2,9 22,1 25,9 21,6 14,8 12,7 36,1 110 

Przeciętny przyrost wynosił w 1975 r. 2,39 m? na 1 ha i rok. 
Liczby zestawione w tabeli świadczą o szybkim zlikwidowaniu około 

50 tys. ha powojennych halizn oraz o dużym wzroście zapasu masy 
drzewnej; jest to następstwo uściślenia danych liczbowych w toku kolej- 
nych inwentaryzacji oraz prawidłowo prowadzonych zabiegów gospodar- 
czych. : 

z ogólnej powierzchni lasów państwowych wyodrębniono 44,2 tys. ha 
lasów o charakterze ochronnym. (lasy grupy I). Ich główna funkcja polega 
na spełnianiu zadań ogólnospołecznych. W lasach grupy I wyróżniamy 
podane niżej kategorie: | | | | 
1. Lasy strefy zieleni wysokiej, zlokalizowane głównie w rejonach Kielc, 

Starachowice, Radomia i Ostrowca; obejmują około 12,8 tys. ha, co sta- 

nowi 29% powierzchni lasów ochronnych. , 
2. Lasy krajobrazowe obejmują powierzchnię 26,6 tys. ha (60'%). 
8. Lasy glebochronne — 2 tys. ha (450%). | | 
4. Lasy wodochronne, głównie w nadleśnictwach Opoczno i Dobieszyn, 

obejmują powierzchnię 1,1 tys. ha (2,5 %). , 
5. Lasy uzdrowiskowo-klimatyczne — 1,2 tys. ha (4 b ). | 

Niniejsze zestawienie świadczy, że lasy państwowe zostały wydatnie 

włączone do spełniania funkcji pozaprodukcy jnych. , 

Przybliżony układ klas wieku w lasach niepaństwowych przedstawia 

się następująco: powierzchnia leśna (31.XII.1974 r.) -— 155,7 tys. ha, hali- 

zny i płazowiny — 2,2%, I klasa wieku — 52,9%, II k. w. — 20,7%, 
III k. w. — 17,6 %, ТУ К. w. — 6.6 %. 
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Ogólna zamożność drzewostanów wynosi 5,2 mln m3, średni zapas gru- 
bizny na 1 ha wynosi 37 m3. Niski wskaźnik zapasu wynika z niewłaści- 
wego układu klas wieku oraz z faktu, że około 73% powierzchni lasów 
niepaństwowych pochodzi z odnowień i zalesień inwestycyjnych wykona- 
nych w XXX-leciu Polski Ludowej. 

REZERWATY PRZYRODNICZO-LEŚNE 

Swiętokrzyski Park Narodowy, powołany do życia w dniu 1 kwietnia 
1950 r., obejmuje powierzchnię 5,8 tys. ha, w tym około 5,5 tys. ha po- 
wierzchni leśnej. Ten biologicznie i ekologicznie niezmiernie ciekawy 
i urozmaicony kompleks leśny chroni pozostałości Puszczy Świętokrzyskiej 
w postaci ocalałych resztek borów modrzewiowych, sosnowych, sosnowo- 
dębowych, sosnowo-jodłowych i jodłowo-bukowych. Wartość i urok mo- 
zaiki drzewostanów podnoszą rozrzucone wśród nich zwaliska kwarcyto- 
we i gołoborza. 

Poza Świętokrzyskim Parkiem Narodowym wydzielono w lasach Kie- 
lecczyzny około 30 rezerwatów przyrodniczoleśnych, które mają duże zna- 
czenie dla zachowania przyrody ojczystej. Krótki przegląd ważniejszych 
rezerwatów zestawiono poniżej: 

1. Ścisły rezerwat leśny „Świnia Góra” w nadl. Skarżysko, utworzo- 
ny w 1903 r. na powierzchni 50,78 ha, obejmuje pierwotny las mieszany, 
wielogatunkowy i wielopiętrowy, o charakterze dawnej Puszczy Święto- 
krzyskiej. Wiek do 200 lat, wysokość poszczególnych drzew do 45 m; bo- 
gaty, wielogatunkowy podrost i podszyt. 

2. Częściowy rezerwat leśny „Bukowa Góra” w nadl. Włoszczowa, 
utworzony w 1959 r. na powierzchni 34,80 ha. Jest to fragment lasu bu- 
kowego o charakterze pierwotnym, z pojedynczą domieszką klonu, jawo- 
ru, dębu i sosny. Wiek 90—130 lat, w runie występują rośliny chronione. 

_ 3. Częściowy rezerwat leśny „Lisiny Bodzechowskie”” w nadl. Ostro- 
wiec, utworzony w 1959 r. na powierzchni 31,80 ha, obejmuje las miesza- 
ny, rosnący w wąwozach lessowych. W skład drzewostanu wchodzą: lipa, 
dąb, jawor, osika i grab w wieku 120—160 lat. Pojedyncze dęby osiągają 
wiek do 300 lat. 

4. Rezerwat skalny „Raj” w nadl. Kielce obejmuje fragment lasu 
sosnowego w wieku 55—65 lat, o powierzchni 7,76 ha. W obrębie rezer- 
watu znajduje się odkryta w 1963 r. jaskinia o bogatej szacie naciekowej, 
z osadami namulistymi; korytarze mają długość do 240 m. Unikalny obiekt 
z dobrze zachowanymi stalaktytami i stalagmitami oraz rzadko spotyka- 
nymi perłami jaskiniowymi. Na terenie rezerwatu występują zabytki kul- 
tury człowieka neandertalskiego sprzed 40 tys. lat. | ; 

5. Częściowy rezerwat lesny ,,Radomice” w nadl. Kielce, utworzony 
w 1953 r. na powierzchni 23,20 ha. Las sosnowo-olszowy z udziałem cisa. 
Cisy występują w postaci drzewiastej (do 7 m wysokości) oraz w postaci 
domieszki i podrostów w młodych fragmentach lasu. Bogate runo z udzia- 
łem roślin chronionych. 

6. Rezerwat częściowy „Białe Ługi” w nadl. Kielce, utworzony 
w 1956 r. na powierzchni 408,44 ha, obejmuje śródleśne torfowisko przej- 
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Ściowe z roślinnością i ciekawą fauną ptactwa, jak żurawie, czaple, cie- 
trzewie. 

1. Rezerwat florystyczny „Grabowiec” w nadl. Pińczów, utworzony 
w 1956 r. na powierzchni 21,08 ha, obejmuje las dębowo-grabowy w wie- 
ku 30—50 lat, ze stepową roślinnością pontyjską. Występuje tu dyptam 
jesionolistny, wisienka stepowa i miłek wiosenny. 

6. Rezerwat „Gaj” w nadl. Jędrzejów, na powierzchni 5,90 ha, obej- 
muje stanowisko storczyka obuwika. 

9. Rezerwat „Lubcza” w nadl. Jędrzejów, o powierzchni 6,50 ha, 
obejmuje stanowiska miłka wiosennego. 

10. Rezerwat Krzyżanowice” w Krzyżanowicach koło Pińczowa. 
o powierzchni około 18 ha, obejmuje wzgórze gipsowe z roślinnością ste- 
pową i rzadkimi gatunkami owadów. 

11. Rezerwat prehistoryczny ,„„Krzemionki Opatowskie”” w nadl. Ostro- 
wiec, o powierzchni około 300 ha, obejmuje neolityczną kopalnię krzemie- 
nia w wapieniach górnojurajskich. 

Ten przegląd daje obraz dużego zróżnicowania i bogactwa objętych 
ochroną obiektów przyrodniczych. 

W stadium opracowania znajduje się dokumentacja dalszych 10 re- 
zerwatów. 

9 

ODNOWIENIA I ZALESIENIA 
® 

W okresie XXX-lecia odnowiono i zalesiono w lasach panstwowych 
około 155 tys. ha, w lasach niepaństwowych około 89 tys. ha, ogółem 
244 tys. ha, co stanowi 48,5% ogólnej powierzchni leśnej b. województwa 
kieleckiego. W liczbie tej 70 tys. ha przypada na zalesienia nieużytków 
i słabych gruntów rolnych. Zalesiana co roku powierzchnia wynosiła 
średnio 8 tys. ha. 

Nasiona potrzebne do upraw pozyskiwano z miejscowych lasów. 
W celu zapewnienia zbioru nasion doborowych wyłączono 338 ha drzewo- 
stanów nasiennych sosnowych, jodłowych, modrzewiowych (modrzew 
polski), bukowych, olszowych, dębowych i jesionowych. Założono 35 ha 
plantacji nasiennych modrzewia i zapoczątkowano zakładanie plantacji 
nasiennych ze szczepień. , , 

W 1968 г. produkowano materiał sadzeniowy w 556 szkółkach leśnych 
o ogólnej powierzchni 220 ha. W celu usprawnienia pracy oraz stworze- 
nia warunków do wyposażenia szkółek w potrzebne urządzenia i sprzęt 
mechaniczny dąży się do koncentracji produkcji sadzonek. W 1973 r. licz- 
ba szkółek wynosiła 234, ich łączna powierzchnia — 206 ha. | 

W ramach intensyfikacji produkcji leśnej w latach 1945—1975 zreali- 
zowano następujące przedsięwzięcia: 

1) przebudowano 1,6 tys. ha drzewostanów negatywnych; 

2) wykonano zalesienia na 5 tys. ha gruntów podmokłych; 

3) założono plantacje drzew szybko rosnących na obszarze 702 ha; 

4) przeprowadzono nawożenie mineralne na obszarze 22 tys. ha; 

5) wykonano melioracje na powierzchni 21,7 tys. ha gruntów leśnych. 
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OCHRONA LASU 

W 1973 r. powierzchnia lasów dotkniętych szkodami ze strony prze- 
mysłu obejmowała 5,3 tys. ha. W strefie zagrożenia znajduje się 7,9 ha 
lasu. Szkody przemysłowe skupiają się głównie w nadleśnictwach Stara- 
chowice, Radom, Ostrowiec, Kielce i Kozienice. 

Główne źródło szkód przemysłowych stanowią Zakłady Górniczo- 
Metalowe w Zębcu (nadl. Starachowice), Zakłady Cementowo-Wapienni- 
cze Nowiny I i Nowiny II, Elektrownia Kozienice oraz Zakłady Skóry 
Syntetycznej w Pionkach. Stan zagrożenia lasów zwiększy się w związku 
z budową nowych zakładów przemysłowych (cementownie w Małogosz- 
czy i Ożarowie oraz elektrownia w Połańcu). 

UŻYTKOWANIE LASU 

W latach 1945—1965 roczny etat rębny w lasach państwowych Kielec- 
czyzny obejmował 392 tys. m$ w użytkach rębnych i 191 tys. m3 w użyt- 
kach przedrębnych, łącznie 583 tys. паз, czyli 1,7 m3 grubizny na 1 ha po- 
wierzchni leśnej. | 

Począwszy od 1966 r. rozmiar użytkowaria obejmował 500 tys. m3 
w użytkach rębnych oraz 197 tys. m3 w użytkach przedrębnych, łącznie 
697 tys. m3. 

Mimo zwiększonego rozmiaru użytkowania zapas drzewostanów zwię- 
kszył się w porównaniu z pozycją wyjściową o 10 mln m3. Na podstawie 
operatów urządzenia gospodarstwa leśnego etat rębny na 1974 r. określo- 
no liczbą 707 tys. m3 grubizny. | 

Swietokrzyski Park Narodowy pozyskuje około 5 tys. m3 grubizny, 
czyli 0,9 m$ grubizny z 1 ha powierzchni leśnej rocznie. 

Ogółem w latach 1945—1975 pozyskano w lasach państwowych b. wo- 
jewództwa kieleckiego 19,5 mln m3, w lasach niepaństwowych około 1,3 
mln m3, łącznie około 20,8 mln m3 grubizny. 

Struktura sortymentów pozyskiwanych w lasach państwowych przed- 
stawia się następująco: surowiec tartaczny iglasty — 55%, surowiec tar- 
taczny liściasty — 5%, drewno kopalniakowe — 13%, drewno opałowe 
— 8%, inne sortymenty — 6%. 

W ramach użytkowania ubocznego lasy państwowe dostarczyły w cią- 
gu XXX-lecia 86 tys. m3 karpiny przemysłowej oraz 35 tys. ton żywicy 
balsamicznej. 

MECHANIZACJA PRACY 

Aktualny poziom mechanizacji prac leśnych ilustruje podane niżej ze- 
stawienie: 

Hodowla lasu: przygotowanie gleby pod uprawy — 65% ogólnego roz- 
miaru, przygotowanie gleby w szkółkach — 60%, pielęgnowanie upraw 
— 37%, pielęgnowanie szkółek — 63%, nawożenie mineralne — 88%. 

Pozyskiwanie drewna: ścinka drzew piłami mechanicznymi — 86%. 

44



| Transport drewna: wywóz drewna środkami mechanicznymi — 72%. 
W celu usprawnienia prac leśnych zorganizowano brygady robotnicze 

pracujące pod nadzorem wyspecjalizowanych technologów. 

ZARZĄDZANIE LASAMI 

W latach 1945—1975 administracja lasów państwowych na terenie 
b. województwa kieleckiego spoczywała w rękach Okręgowego Zarządu 
Lasów Państwowych w Radomiu. W 1975 r. Zarządowi Lasów podlegały 
22 nadleśnictwa o średniej powierzchni 15,2 tys. ha, dwa zespoły skład- 
nic, Ośrodek Transportu Leśnego w Zagnańsku oraz Ośrodek Remontowo- 
Budowlany w Radomiu. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji 
OZLP w Radomiu uległ w czerwcu 1975 r. likwidacji, a podległe jedno- 
stki organizacyjne zostały przekazane zarządom lasów w Łodzi, Lublinie, 
Krakowie i Katowicach. Świętokrzyski Park Narodowy oraz region Gór 
Świętokrzyskich znalazły się w granicach OZLP w Łodzi. 

Aktualny stan organizacyjny lasów niepaństwowych obejmuje 140 
obwodów nadzorczych; docelowo przewiduje się stworzenie 110 samo- 
dzielnych obwodów. W 1974 r. na terenie b. województwa kieleckiego było 
zotrudnionych 87 leśniczych dla nadzoru w lasach niepaństwowych. 

» 

STWIERDZENIA SYNTETYCZNE 

W latach XXX-lecia Polski Ludowej lasy Kielecczyzny dostarczyły 
gospodarce narodowej około 21 mln m3 grubizny. 

Odnowienia zaległych i bieżących powierzchni zrębowych oraz nowe 
zalesienia wykonano na powierzchni 244 tys. ha, co stanowi 48% ogólnej 
powierzchni lasów b. województwa kieleckiego. 

W wyniku zalesienia nieużytków i słabych gruntów rolnych po- 
wierzchnia lasów zostoła zwiększona o 70 tys. ha. W związku z tym 
wskaźnik lesistości Kielecczyzny wzrósł z 20% do około 25%. 

Zapas masy drzewnej w lasach państwowych zwiększył się w ciągu 
XXX-lecia o 10 mln m3. 

Powołano do życia Świętokrzyski Park Narodowy i utworzono około 
30 rezerwatów przyrodniczych o zróżnicowanym profilu. | 

Zestawione tutaj osiągnięcia świadczą o wielkim wysiłku leśników 
pracujących na terenach Kielecczyzny. Świadczą również o tym, że 
w swej działalności nie zapominali o zadaniach ochrony przyrody i ochro- 
ny środowiska, że nie obce im było głoszone przez S. Żeromskiego umi- 
łowanie regionu. 

Tylko prenumerata gwarantuje otrzymywanie ,,Sylwana“ 
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