
LASY I LEŚNICTWO JUGOSŁAWII 

_ Gorzysta i skalista Jugosławia boleśnie odczuwa wielowiekowe procesy wy- niszczenia lasów powodowane złożonymi przyczynami polityczno-gospodarczymi. Deforestacja powoduje nasilające się straty w rolnictwie na skutek powodzi, erozji 
gleb i stepowienia ziemi. 

W korespondencji z Belgradu J. Wojdyłły o wymownym tytule „Pozostały 
tylko w pieśniach...” („Życie Warszawy” nr z 12/13 IV 1980 r.) czytamy: 

(..) Właściwie to nikt nigdy tu o lasy nie dbał. Wenecjanie spustoszyli adria- 
tyckie wybrzeże i wyspy potrzebując drewna do budowy swych statków. Wiele 
szkód poczynili Turcy, zwłaszcza w rejonach bliskich miastom. 

Nie oszczędzała tutejszych lasów także monarchia austrowęgierska hojnie ko- 
Tzystając z cennego drewna, karczując i wypalając ogromne połacie. Dziś po gęstych 
bukowych i dębowych borach pozostała w Serbii tylko nazwa górzystej krainy — 
Szumadija, która swe imię właśnie od lasu (szuma) wzięła. Gdy patrzy się na nią 
ze Szczytu wzgórza Avala, gdzie znajduje się grób Nieznanego Bohatera — widać zalesione powierzchnie, Z bliska okazuje się jednak, że to tylko gąszcz kolczastych krzaków, zdegenerowane, skarłowaciałe drzewa. | | 

Najwięcej lasów jest w Słowenii i Bośni, gdzie są one „wspaniałe, gęste, nie- 
przebrane, dziewicze niemal, pełne zwierza i tajemniczości”... — jak pisała cyto- 
wana już poprzednio podróżniczka. Choć już koło przemysłowego miasta Zenica 
„Aaczej — w pyłach i wyziewach z miejscowej huty żelaza powoli umierają piękne Jeszcze do niedawna okoliczne świerkowe lasy. | 

AŻ dziw bierze, że przez wieki nikt tu nie interesował się poważnie tą sprawą. 
Sam wielokrotnie słyszałem: lasy? a nie ma, bo Turcy wysiekli... I dziś za tę 
beztroskę płaci cały kraj, choć w statystykach znajduje się wśród najbogatszych 
M lasy krajów Europy. Tyle tylko, że 40 proc. ich to owe, wspomnine wyżej, kol- 
| 

91



РР 4 

czaste zarośla. Nie powstrzymują one powodzi, które trapią po kilka razy w roku 
głównie rolników, a często zalewają i niżej położone miasta. 

Straty sięgają wtedy miliardów dinarów. Erozja ziemi jest- bardzo wysoka. 
W samej tylko Serbii właściwej, a więc bez okręgów autonomicznych, obejmuje 
aż 40 proc. powierzchni. Spływające wody zabierają tu do rzek każdego roku 
33 mln metrów sześciennych gleby. Jak ktoś obliczył, równa się to ogołoceniu 
do 25 cm w głąb 13,5 tys. ha. Całe górskie rejony oczyszczone zostały do litej 
skały wskutek erozji, wiatru i deszczu. 

Są i inne niekorzystne efekty wytrzebienia lasów. Zaraz po ostatniej wojnie 
Jugosławia zdobywała pierwsze dewizy sprzedając za granicę swe bukowe, świer- 
kowe i dębowe drewno. Teraz musi je sprowadzać na swoje potrzeby, płacąc za 
ten import wysokie kwoty. 

A przecież i Serbia i cała Jugosławia posiada znakomite warunki do odbudowy 
swych dawnych lasów. Dwie trzecie kraju to przecież góry, bardzo dogodne do 
rozwijania gospodarki leśnej. Nadaje się do tego aż 34 proc. powierzchni. Tyle, że 
trzeba teraz ogromnych wysiłków, aby powróciły lasy, by coś chciało wyrosnąć 
w skalnych szczelinach pozbawionych gleby. Najlepiej wiedzą o tym Czarnogórcy. 
Od wieków noszą tę ziemię w koszykach, transportują na osiołkach, starannie 
zabezpieczając kamiennymi górkami, aby nie zabrały jej pierwsze deszcze. Czynią 
to z uporem „szczęśliwi, że już znaczną część skalistej Czarnogóry pokrywa się 
zielenią. 

Publicyści alarmują, że podejmowane w skali kraju zalesianie i prace pie- 
lęgnacyjne nie odpowiadają potrzebom, a przeznaczane na nie środki są bardzo 
nikłe, choć jednak rosną. Oto w latach 1971—75 przekazano w Serbii na ten cel 
„58 mln dinarów, w ciągu następnych 5 lat już 380 mln. Do akcji zalesiania nie- 
użytków skierowano ochotnicze brygady junackie. Wiele czynią organizacje tury- 
styczne i młodzieżowe. Na przykład członkowie ruchu miłośników gór w ciągu 
ostatnich 20 lat zalesili 135 tys, ha, założyli 20 tys. ha łąk na ugorach, zazielenili 
25 tys. ha jałowych powierzchni. Ich dziełem jest także rozwój szkółkarstwa, skąd 
pochodzą sadzonki buków, dębów i świerków. W ciągu najbliższych 5 lat mają 
zalesić w Serbii jeszcze 100 tys. ha. 

Efekty tej akcji są jednak częściowo niszczone, m. in. przez wypasy owiec 
i bydła. Hodowla kóz właśnie ze względu na ich niszczycielską rolę w leśnictwie 
została w. Jugosławii zaraz po wojnie zakazana, ale ostatnio znowu jednak powoli 
powraca. Poza tym plagą są pożary powodowane wypalaniem łąk i pól lub też 
zwykłą nieostrożnością. Wiele zarzuca się krajowym i zagranicznym turystom, 
którzy nie szanują lasów, zaśmiecają je, zatruwają spalinami, detergentami i sma- 
rami. Coraz częściej prasa jugosłowiańska podnosi ten temat. Telewizja pokazuje 
zniszczenia i straty, zachęca do ochrony lasów, do tworzenia nowych. Przypomina 
stare słowiańskie obyczaje gdy to młody zakładając rodzinę sadził drzewo na 
pamiątkę, ku pożytkowi swemu i innych (...). 
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