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Zagospodarowanie i ochrona lasów drobnej własności. 

Referat wygłoszony na Zebraniu dyskusyjnym Oddziału Warszawskiego 

Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie dnia 9. I. 1989 r. 

Zagadnienie lasów drobnej własności nabiera coraz większej 

aktualności zarówno wśród leśników jak i szerszego, świadomego tych 

spraw ogółu społeczeństwa. 

W referacie dzisiejszym omawiane będą lasy drobnej własności 

poniżej 30 ha, które w myśl ustawy o ochronie lasów niestanowiących 

własności Państwa nie podlegają obowiązkowi zagospodarowania. 

Powyższe zagadnienie rozpatrywane będzie na tle lasów drobnej 

własności znajdujących się na terenie województwa warszawskiego. , 

Zaznaczyć jednak należy, że i w przyległych rejonach stan tych lasów 

jest identyczny tam, gdzie są podobne warunki przyrodnicze i mate- 

rialne ludności wiejskiej. | 

Przyczyny zainteresowania tymi lasami należy szukać w tym, że 

zajmują one około 18% całej powierzchni leśnej województwa war- 

szawskiego i stanowiąc rozległy warsztat produkcyjny nie posiadają 

prawie żadnego znaczenia gospodarczego. 

Składają się na to następujące powody: 

1. ciężki stan materialny i niski poziom gospodarczy właścicieli, 

© 2. nadzwyczajne rozdrobnienie tych lasów jako stanu posiadania 

indywidualnego, 

3. zdewastowanie drobnej własności leśnej pod względem gospodar- 

czo - produkcyjnym, 

4. brak opieki fachowej i materialnej dla tych lasów. 

Dokumentalnych danych statystycznych, dotyczących lasów drob- 

nej własności, dotychczas brak. Statystyki dokonywane przez władze 

administracji ogólnej posiadają tylko wartość 1 znaczenie orientacyjne. 

Wskutek nadzwyczajnego rozdrobnienia tej kategorii własności leśnej 

oraz jej stanu gospodarczego, wszelkie statystyki dotyczące powierz- 

chni, nawet najdokładniejsze, będą iluzoryczne, gdyż z jednej strony 

lasy te będą przechodzić po przez pastwisko czy też czasowo grunt orny 

w nieużytki, a znów nieużytki w lasy itd. | 

Na terenie województwa warszawskiego lasy tej kategorii zaj- 

mują obecnie powierzchnię około 55.000 ha. 

Występują one zazwyczaj pewnymi skupieniami, jako lasy wło- 

ścian wzgl. mieszczan danej wsi, osady lub miasteczka. Wielkość tych 
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zespołów jest różnorodna i waha się od kilku czy. kilkunastu ha do 

kilkuset (200—300—500 ha). 

Wielkość i kształt figury tych lasów zależy zazwyczaj od rodzaju 

gruntów zajętych przez te lasy. Z reguły zajmują one najsłabsze grunty 

piaszczyste, czasami wilgotne i podmokłe, odpowiadające jakościowo 

IV, czasami III klasie bonitacji dla sosny. Wszelkie grunty lepszej ja- 

kości będące do niedawna pod lasem zostały już zamienione, wzgl. są 

zamieniane na uprawę rolną. W rezultacie lasy drobnej własności 

zepchnięte zostały na najgorsze siedliska. 

Lasy te stanowiące pewne zespoły większe na gruncie są podzie- 

lone. Wielkość poszczególnych własności jest rozmaita, niejednokrotnie 

rozrzucona w kilku miejscach, i wynosi od ułamka do kilku czy kilku- 

nastu ha. 

Bardzo często się zdarza, że taka działka o minimalnej powierz- 

chni należy do kilku spadkobierców. 

Granice tych zespołów leśnych nie posiadają zasadniczo korzyst- 

nej figury, tworzą najczęściej szachownicę z gruntami rolnymi. Za- 

znaczyć przy tym należy, że zarówno stan lasu jak i figura jego w wY- 

sokim stopniu zależne są od indywidualnego ustosunkowania się wła- 

Ściciela do lasu i spraw jego. 

Ogólny stan lasów drobnej własności jest opłakany i często pod 

względem swej wartości produkcyjnej graniczy z nieużytkami. Powo- 

dem tego jest nadmierne wykorzystywanie lasu, prowadzące do dewa- 

, stacji drzewostanów i zajmowanego przez nie siedliska, a ponadto brak 

odpowiednich przepisów prawnych oraz opieki ogólnej i fachowej za- 

równo ze strony właściciela jak i władz nadzorczych. 

Użytkowanie lasu właściwe w postaci poboru drewna, prowa- 

dzone nawet chaotycznie, nie jest dla lasu tak szkodliwe, jak wypas 

bydła i pobór ściółki, bowiem te dwa ostatnie czynniki niemal decy- 

dują o rozwoju lasu. 

Panującym gatunkiem w tych lasach jest sosna pospolita, z wy- 

stępującą miejscami sosną banka, oraz pojedyńczo i grupowo brzozą. 

Тегепу podmokłe zajmuje najczęściej olcha. 

Biorąc bardzo ogólnie, dzisiejszy sposób gospodarowania w tych 

lasach można podciągnąć pod system lasu ciągłego, który jednak sto- 
sowany jest w formie spaczonej, gdyż polega jedynie na ciągłym i cha- 
otycznym użytkowaniu, nie stwarza natomiast żadnych możliwych 

warunków do odnowienia. 

Dla lepszego zobrazowania stanu drzewostanów: należałoby prze - 

prowadzić podział na klasy wieku. | 

Znaczną część powierzchni leśnej zajmują halizny zupełne wzgl. 

z pojedyńczo i luźnymi grupami gruszkowato rosnącą sosną I—II klasy



  

49 Inż. Henryk Opalański 
  

wieku. Niejednokrotnie zdarza się, że na powierzchniach tych z roślin 

drzewiastych występuje tylko jałowiec. 

Najliczniej reprezentowana jest I klasa wieku, wśród której na- 

leży wyróżnić dwa typy drzewostanów ze względu na ich pochodzenie, 

miarowicie: | 

1. Do pierwszych zaliczyć należy dawne lasy, posiadające najczę - 

ściej młodniki o słabym i nierównomiernym zwarciu i wzroście, z licz- 

nymi lukami i przedrostami gruszkowato rosnącymi. 

2. Młodniki i uprawy powstałe z zalesienia nieużytków wzgl. sła- 

bych gruntów rolnych, które najczęściej przedstawiają się zupełnie do- 
brze, posiadają odpowiednie zadrzewienie i zwarcie oraz większą opiekę 

ze strony posiadaczy. 

Drągowinki II klasy wieku przedstawiają się na ogół znacznie 

lepiej i posiadają niejednokrotnie dobre zwarcie. 

Natomiast stopień rozwoju opisanych drzewostanów nie może 
wzbudzać zachwytu, cechują się bowiem one słabym i powolnym wzro- 
stem i silnym ugałęzieniem. | 

Wzrost drągowin jest niemal całkowicie zahamowany z powodu 
systematycznego wygrabiania igliwia, o rozwoju zaś nalotu w lukach 
wzgl. na haliznach nie może być mowy ze względu na wypas bydła. 

Drzewostany III klasy wieku i starsze zajmują stosunkowo nie- 
znaczną powierzchnię, są na ogół przerzedzone i za małymi wyjątkami 
nie przedstawiają większej wartości materiałowej. 

Przy systemie podziału lasów na działki na ogół nie ma mowy 

o pewnym zgrupowaniu drzewostanów jednowiekowych, są one naj- 
częściej pomieszane ze sobą. 

Odnowienie większych halizn, jak również wszelkie uzupełnienia 
w lukach są z reguły niemożliwe tam, gdzie sąsiad na swoim pasku 
stosuje wypas bydła. 

W związku z pasaniem bydła niejednokrotnie zdarzają się po- 
zary, wyrządzające poważne szkody. 

Wreszcie wobec zupełnego braku opieki prawnej i pomocy facho- 
wej dla tych lasów oraz biernego ustosunkowania właścicieli do lasu, 
o którym pamiętają tylko wówczas, gdy czegoś potrzebują z lasu, drogi 
w lasach nie są uregulowane, niejednokrotnie następuje samowolna za- 
budowa połączona z częściową lub całkowitą zmianą rodzaju użytko- 
wania, a prawo cudzej własności nie jest respektowane. 

Rozdrobnienie własności w dalszym ciągu postępuje naprzód, 
skutkiem działów rodzinnych i sprzedaży. 

Pomimo jednak biernego ustosunkowania włościan do Spraw 
leśnych, istnieje wśród nich głęboko zakorzenione i niewzruszalne DO -
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czucie prawa własności ziemi, a w związku z tym tradycyjnie wyro. 

biony indywidualizm gospodarczy. 

Taki jest mniej więcej dzisiejszy rzeczywisty stan lasów drobnej 

własności. 

Lasy te w pierwszym rzędzie interesują nas, ogół leśników, jako 

zdających sobie sprawę ze znaczenia tych powierzchni tak dla gospo- 

darstwa ogólno społecznego, jak również i obronności kraju. 

Musimy rozpocząć zdecydowaną akcję w kierunku zagospodaro- 

wania tych lasów, dążąc tą drogą do podniesienia ich jakości i docho 

dowości a tym samym podniesienia drobnych gospodarstw rolnych. 

Celem tej akcji jest takie zagospodarowanie lasów drobnej wła- 
sności, ażeby ich powierzchnia produkcyjna zbliżona była do optymal- 

nej, a tym samym aby nie dopuszczać do degradacji siedliska i powsta- 

wania nowych nieużytków. 

W dążeniu do osiągnięcia tego celu należy rozwiązać zagadnienie 

zagospodarowania i ochrony lasów oraz zorganizowania drobnej wła- 

sności leśnej. 

Potrzebne na ten cel fundusze pomału już się znajdują, aczkol- 

wiek w bardzo ograniczonej i niedostatecznej ilości, należy jednak sa- 

dzić, że przy odpowiednim wysiłku sprawa funduszów znajdzie wła- 

ściwe zrozumienie u czynników decydujących i będzie załatwiona po- 

zytywnie. | 

Przechodząc do omówienia zagospodarowania lasów drobnej wła 

sności, wyjaśnić należy, że punktem wyjścia jest zagospodarowanie 

poszczególnej indywidualnej własności, tworzącej pewne zespoły leśne. 

Zasady gospodarcze. Cała nauka leśnictwa, a w szcze- 

gólności urządzanie lasu, operuje większymi obszarami leśnymi, tym 

samym więc zasady zagospodarowania tam stosowane nie będą racjo- 

nalne w obszarach minimalnych i o ich rygorystycznym stosowaniu 

nie może być mowy. Zatem zasady zagospodarowania muszą być kom- 

promisowe z zachowaniem głównego postulatu — utrzymania gleby 

w ciągłej produkcyjności. 

Rozmiar użytkowania może być stosowany tylko okresowy, indy- 

widualnie dla poszczególnych właścicieli i w granicach przewidzianych 

ustawą. Sposób użytkowania, w zasadzie, zrębami zupełnymi. Kolej 

rębności należy przyjąć 50—60 letnią, z tym jednak zastrzeżeniem, 

że nie może być rygorystycznie przestrzeganą. 

- Odnowienie lasu dokonywane byłoby przez sadzenie odręczne 

jednolatką sosny pospolitej (przeważnie) w wiezbie 1,0 X 0,5 wzgl. 

0,3 m, stosując przy tym domieszkę brzozy jednostkową, pasami i gru- 

pami. Na lepszych glebach gliniastych winien być wprowadzany dąb 

szypułkowy, na glebach słabszych czerwony w postaci domieszki jed- 

nostkowej lub grupowej. Na glebach podmokłych wprowadzać olchę.
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Dla wyjaśnienia należy zaznaczyć, że w rozważaniach teoretycz- 

nych ze względów przyrodniczych 1 hodowlanych, dla omawianych la- 

sów najlepsze byłoby zagospodarowanie ich systemem lasu ciągłego 

z przerębowym pobieraniem użytku głównego i odnowieniem natu- 

ralnym. 

Jednakże ze względu na małe obszary indywidualnego posiada- 

nia. słabe siedlisko, brak opieki i pomocy fachowej z zewnątrz system 

ten w rezultacie nie dałby pożądanych wyników. 

Poza tym dobrą stroną zrębów zupełnych jest również możność 

roztoczenia lepszej kontroli przez władze nadzorcze, tak co do wyrębów 

jak i zmiany rodzaju użytkowania. 

Pozostaje do omówienia techniczna strona tego zagadnienia. 

Podstawą zagospodarowania winny być programy gospodarcze 

sporządzane dla poszczególnych obiektów leśnych, oparte na mapach 

pomiarowych danych gruntów znajdujących się w posiadaniu gromad, 

urzędów, osób trzecich wzgl. specjalnie wykonanych dla tego celu. 

Programy takie wykonywane są, wzgl. będą, przez powiatowych 

instruktorów leśnictwa, obowiazkiem których jest w pierwszym rzędzie 

zalesianie nieużytków. Przy takim rozwiązaniu, właściciele drobnych 

lasów nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze sporządzaniem 

programów. 

W związku z zagospodarowaniem lasów wysuwa się na plerwszy 

plan konieczność przyjścia z pomocą drobnym gospodarstwom, w kie 

runku dostarczenia dobrego materiału sadzeniowego po cenach mini- 

malnych. Sprawa ta już obecnie rozwiązana jest tam, gdzie Wydziały 

Powiatowe posiadają swoje własne szkółki samorządowe, zdolne do 

pokrycia zapotrzebowania. Na razie w szkółkach tych produkuje się 

niemal wyłącznie sosnę pospolitę, co jednak nie wyklucza możliwości 

produkcji sadzonek innych rodzai uznanych z biegiem czasu za Ко. 

nieczne. 

Zagospodarowanie lasów programami pozwoli jednocześnie na 

zgromadzenie materiałów statystycznych dotyczących lasów drobnej 

własności opartych na dokumentalnych danych, pozyskanie których 

jako „dochodu ubocznego przy pracach zasadniczych jest rzeczą nie 

do pogardzenia. 

Poza właściwym zagospodarowaniem powierzchni leśnej, spe- 
cjalnej uwagi wymaga ochrona i uporządkowanie lasów: 

Należy rozróżnić ochronę przed: 

a) kradzieżą drewna i ściółki, 

b) wypasem bydła i poborem ściółki przez właściciela, 

c) pożarami oraz szkodnikami ze Świata zwierzęcego i roślin- 

nego.
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Uporządkowania zaś na ogół wymagają: granice lasu i własności, 

drogi przejazdowe, przegony. 

Sprawa ochrony lasów drobnej własności przedstawia znacznie 

większe trudności niż samo zagospodarowanie lasów, szczególnie gdy 

się weźmie pod uwagę, że lasy te zazwyczaj są znacznie odległe od wsi 

i osad a przytem są rozrzucone. Jest ona tak samo doniosła i aktualna 

w każdym z wyżej wymienionych podpunktów. 

Walka z przestępcami, tzw. defraudantami leśnymi, jest coraz 

bardziej uciążliwa, przy równoczesnym silnym potęgowaniu się tego 

rodzaju przestępczości. Ustawa z roku 1937 o szkodnictwie leśnym 

i polnym nie zdała egzaminu życiowego i nie zrealizowała nadziei ogółu 

leśników w niej pokładanych, przyczyniła się natomiast wydatnie do 

niebywałego wzrostu przestępstw leśnych. Przelanie pewnych upraw- 

nień, z tytułu wykonywania powyższej ustawy, na burmistrzów i wój- 

tów jeszcze bardziej osłabiło jej działanie. W związku z tym wysuwa 

się na pierwszy plan, sprawa ochrony mienia przed kradzieżą i de- 

wastacją. 

I tutaj należy stwierdzić, że wśród właścicieli drobnych lasów, 

szczególnie powstałych na nieużytkach, następuje zrozumienie potrzeby 

takiej ochrony pełnionej przez specjalnie zaangażowanego człowieka- 

oajowego względnie „oganiacza '. 

Przez kogo angażowany byłby taki strażnik, na jakich warun- 

kach itd. wykaże najbliższa przyszłość, w danym wypadku na pod- 

kreślenie zasługuje fakt, że w terenie zdają już sobie sprawę z potrzeby 

utrzymawania gajowego. 

Sprawa gajowych pozostaje w pewnym związku z rozporządze- 

niem o wykonaniu ustawy łowieckiej, a zatem niekiedy obowiązki ga- 

jowego dadzą się połączyć Ściśle również z obowiązkami strażnika ło- 

wieckiego. 

Najpowazniejsza sprawa z dziedziny ochrony bedzie walka z po- 

borem ściółki, gdyż należy ją prowadzić tak przeciw właścicielom la- 

sów jak i przestępcom leśnym. 

Głównym momentem usprawiedliwiajacym pobór ściółki jest 

ciężki stan materialny ludności wiejskiej oraz dokuczliwy brak ściółki 

w ogóle i środków na zakup jej z zewnątrz. W sprawie tej można zna- 

lezé tylko połowiczne rozwiązanie, tzn. prowadzenie okresowego wy- 

grabiania ściółki. 

Dążąc do możliwie racjonalnego rozwiązania tego splotu zaga- 

dnień, należy stwierdzić, że 

1. bez poszanowania prawa i tytułu własności, nie może być 

mowy o jakimś zagospodarowaniu drobnej własności;
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2. do zlikwidowania, wzgl. ograniczenia wypasu bydła i poboru 
ściółki, można będzie dojść przez odpowiednią propagandę, oświatę 
l pracę nad podniesieniem racjonalnej gospodarki rolnej (akcje: łą- 
karska, uprawy roślin pastewnych, budowy silosów); 

3. bez zorganizowania drobnych właścicieli leśnych na platformie 
gospodarczej trudno mówić o zagospodarowaniu tych lasów w szer- 
szym zakresie: 

4. przeprowadzenie tych prac wymagać będzie zapewnionych 
i stopniowo powiększanych funduszów, tak ze strony władz państwo- 
wych jak 1 instytucji samorządu gospodarczego i terytorialnego. 

Osiągnięcie pozytywnych wyników w pracy nad podniesieniem 
gospodarki w lasach drobnej własności może nastąpić tylko przez sko- 
ordynowanie wszelkich prac z tej dziedziny połączonych z zorganizo- 
waniem właścicieli lasów. 

Organizacja taka winna polegać na dobrowolnym zrzeszaniu się - 
poszczególnych właścicieli danych obszarów leśnych w komitety, koła 
względnie związki leśnicze o charakterze administracyjno - gospodar- 
czym, przedstawielele których byliby jednocześnie łącznikiem wobec 
władzy nadzorczej oraz instytucji samorządu gospodarczego i tery- 
torialnego. | | 

Wszelkie sposoby organizacji drobnych gospodarstw leśnych 
zmierzające do ograniczenia prawa własności wzgl. rozporządzania 
dobrem będącym w posiadaniu indywidualnym, w dzisiejszych wa- 
runkach nie mają widoków powodzenia i mogą spowodować wręcz od- 
mienny skutek — zupełną dewastację tych lasów. 

Do prowadzenia akcji organizacyjno-gospodarczej w lasach drob- 
nej własności winny być powołane przede wszystkim Izby Rolnicze 
i Powiatowe Związki Samorządowe, które prowadziłyby te prace za 
pomocą swego personelu fachowego (inspektor leśnictwa, instruktorzy 
powiatowi leśnictwa) przy współpracy ze strony zainteresowanych 
władz administracyjnych i organizacji rolniczych . 

(o się dotyczy województwa warszawskiego, to dla orientacji 
należy podać, że Warszawski Urząd Wojewódzki od maja ub. roku 
przekazuje stopniowo Warszawskiej Izbie Rolniczej prowadzenie akcji 
zalesiania nieużytków i popierania drobnego leśnictwa. Obecny perso- 
nel fachowy, zajmujący się tymi sprawami składa się z: 1 inspektora 
leśnictwa W. I. R., 6 rejonowych wzeęl. powiatowych instruktorów 
leśnictwa, ponadto 1 urzędnika w urzędzie wojewódzkim sporządzają- 
cego programy gospodarcze dla lasów wsi scalanych. Zaznaczyć przy 
tym należy, że utrzymywany on jest z funduszu obrotowego reformy 
rolnej.
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Powyższe rozważania dotyczące sposobów i możliwości zagospo- 

darowania lasów drobnej własności oparte są na dobrej woli właści- 

cieli tych lasów z jednej strony oraz na zrozumieniu potrzeby i znale- 

zienia możliwości finansowych przyjścia tym lasom z pomocą ze strony 

instytucji państwowych i samorządowych. 

Dotychczasowe nasze ustawodawstwo leśne opieki nad tymi la- 

saml nie roztacza. 

Wobec tego, że prowadzenie,akcji zagospodarowania lasów drob- 

nej własności na zasadzie tylko dobrowolnej zgody obu stron jest za: 

wodne, a prace te wymagające odnośnych przepisów i środków muszą 

być oparte na fundamentalnych podstawach, należy przyjść do wnio- 

sku, że dla zapewnienia tej akcji pozytywnych wyników muszą być 
spełnione następujące warunki: 

Ą. Ustawodancze: 

1. lasy drobnej własności od 10 ha wzwyż winne być zagospodaro- 

wane 1 posiadać programy gospodarcze; 

użytkowanie główne w tych lasach może się odbywać na pod- 

stawie programów gospodarczych, przy czym jednorazowo nie 

może być większe od 0,5 ha; 

3. opiekę fachową nad lasami drobnej własności przekazuje się 

Izbom Kolniczym, które ten nadzór sprawować będą za pośred- 

nictwem swego personelu fachowego: 

4. programy gospodarcze sporządzane będą przez Izby Rolnicze dla 

własności do 10 ha bezpłatnie, przez powiatowych instruktorów 

leśnictwa. 

Ponadto podania wnoszone do władz państwowych przez 

właścicieli drobnej własności leśnej w sprawach dotyczących lasu 

winny być wolne od opłat stemplowych; | 

0. w wypadkach zbytniego rozdrobnienia i sznurowatości działek 

leśnych, winno być przeprowadzone obowiązkowe scalenie grun- 

tów leśnych. 

bo
 

B. Finansowe: 

6. odpowiednie środki finansowe na zagospodarowanie lasów i per- 
sonel fachowy, winny być dostarczone przez Izby Rolnicze i Po- 
wiatowe Związki Samorządowe: 

7. akcja zogospodarowania lasów drobnej własności winna wcho- 
dzić w zakres działania organizacji gospodarstw przykładowych, 
jako kierunku pracy społeczno-gospodarczej zmierzającej do pod- 
niesienia jakości i dochodowości drobnego rolnictwa i z fundu- 
szów Ministerstwa Rolnictwa i R. R. przeznaczonych na ten cel 
winna być wydatnie subsydiowana.
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Przeprowadzenie tych postulatów połączone z odpowiednią pro- 

pagandą powinno w końcowym wyniku dać liczne i zwarte lasy 1 laski, 

spełniające nie tylko rolę ochrony gleby. 

Lasy powstające na słabych gruntach rolnych, w postaci wydłu- 

żonych pasów 1 kęp, wywierają również wpływ na mikroklimat tere- 

nów przyległych, a ponadto posiadają znaczenie strategiczne. 

Takie pasy leśne, już po osiągnięciu wysokości 5—6 metrów wpły- 

wają na zmianę siły wiatru i prądów.powietrznych w warstwach przy 

ziemnych, a w związku z tym następuje również zmiana wilgotności 

powietrza, temperatury i parowania zależnie od pory doby, siły wiatru 

oraz odległości od przeszkody. 

Należy podkreślić dodatni wpływ pasów leśnych na podniesienie 

wysokości ogólnego plonu na uprawnych polach przyległych, dającego 

się zaobserwować przede wszystkim w suche i upalne lata. 

Pod względem strategicznym każdy las, mniejszy czy większy, 

stanowi pożądaną osłonę działań tak zaczepnych jak i odpornych oraz 

utrudnia obserwacji przyziemnej wgląd w głąb sytuacji. 

Z powyższych rozważań wynika, że racjonalne zagospodarowanie 

i utrzymanie w należytym stanie lasów drobnej własności ma nie tylko 

znaczenie ograniczające się do spraw czysto leśnych. lecz staje się za- 

gadnieniem posiadającym znaczenie ogólno-gospodarcze. 

* 
* * 

DYSKUSJA. 

Prof. ЕК. Krzysik: Doprowadzenie do porządku, pomiar i za- 
gospodarowanie lasów drobnej własności wymagać będzie nakładów 
idących w miliony złotych. Proponuje stosowanie sposobu postępowa- 
nia wzorowanego na stosunkach węgierskich, gdzie wszelkie grzywny 
opłacane od spraw leśnych idą nie do skarbu państwa, lecz są obra- 
cane na wykup nieużytków i lasów źle gospodarowanych. Z tych wpłat 
Węgry wykupiły np. w Siedmiogrodzie kilka tysięcy hektarów. W dal- 
szym ciągu dyskusji przytoczył cały szereg anomalii, z jakimi zetknął 
się w kwestii zagospodarowania lasów drobnej własności. Dyskutował 
z projektem sporządzania programów gospodarczych dla małych la- 
sów przez pracowników Izb Rolniczych, przytaczając jako przykład 
powiat grodzieński, gdzie istnieje około 10.000 obiektów, których urza- 
dzenie przez jednego człowieka trwałoby 30 lat, przyjmując urządzenie 
jednego obiektu dziennie. W całym szeregu wsi, grunty poserwitutowe 
wydzielone z lasów w dużych kompleksach przeszły na rzecz wsi w for- 
mie wspólnot, którymi obecnie nikt się nie interesuje — są nieużytko- 
wane. Komasacja w odniesieniu do lasu jest synonimem dewastacji. 
W pewnym wypadku (wieś Milejczyce) znalazły się pieniądze na osza- 
cowanie wartości lasów komasowanych, natomiast ze względów formal- 
nych nie można było znaleźć pieniędzy na opłacenie stróża do pilno- 
wania tego lasu. Na zakończenie wysuwa myśl, by w wypadku więk-
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szego zgrupowania lasów drobnej własności, przydzielić do nich le- 

śnika, którego zadaniem byłoby roztoczenie opieki fachowej nad tvmi 

lasami. | 

Następnie p. Inż. Z. Szyszkowski poruszył sprawę staty- 

styki dotyczącej lasów drobnej własności jak równiez zwrócił uwagę na 

konieczność silniejszego rozwinięcia akcji uświadamiającej wśród rol- 

ników, zalesiających swoje nieużytki i lasy, odnośnie właściwego obcho- 

dzenia się z sadzonkami sosny w czasie transportu, przechowania 1 ich 

sadzenia. 
Z kolei zabrał głos p. Dr K. Pilat. Na wstępie dał wyraz zado- 

woleniu, że tymi sprawami (lasy drobnej własności) zajęła się opinia 

publiczna, której wyrazem w sprawach leśnych jest Polskie Towarzy- 

stwo Leśne. Zagadnienie poruszone w referacie jest tak wazne, ze tego 

nie rozwiąże ani sama ustawa, ani władza nadzorcza czy wykonaw- 

cza. Do współpracy musi być wciągnięty cały szereg czynników o cha- 

rakterze społecznym. Właścicielowi karłowatego gospodarstwa nie mo- 

żna się dziwić, że wszystko co mu w jego lesie wyrośnie stara się ZUŻYĆ. 

Jedynym sposobem, prowadzącym do celu, jest podniesienie kultury 

rolniczej wsi i roztoczenie opieki nad tymi lasami przez samorząd rol- 

niczy terytorialny i gospodarczy. 

Dotychczas wszystkie plany rozbijają się o brak funduszów. — 

Z punktu widzenia leśników pierwszym zadaniem będzie przygotowa- 

nie odpowiednio wyszkolonych sił fachowych. Następnym celem wy- 

siłków będzie nakłonienie samorządu terytorialnego do zaopiekowania 

się lasami drobnej własności. Obecnie na terenie 5 województw półno- 

cno - wschodnich nie ma żadnego personelu fachowego, zajmującego się 

lasami drobnej własności. Natomiast już w najbliższym czasie powsta- 

nie tam 1 inspektorat, i 12 etatów rejonowych instruktorów leśnictwa. 

Lasy drobnej własności zgrupowane w większe kompleksy będą zago- 

spodarowywane w pierwszym rzędzie wspólnymi planami. 

P. Inż. Chodorowski proponuje skierować uwagę lasów 

państwowych na lasy drobnej własności i nieużytki, gdyż dotychczas 

wykupują one tylko obiekty leśne od większej własności. Ażeby sprawy 

leśne mogły być dostatecznie doceniane przez czynniki państwowe i aby 

mogły być dobrze obsłużone musi powstać Departament Lesnictwa. Na 

zakończenie zaapelował do P. T. L., aby urządzać stałe odczyty radiowe 

na aktualne tematy leśne. 
Na tym dyskusję zakończono. 

 


