
  

Inż. JAN MAŁECKI.     

( potrzebie statystyki lasów w Polsce. 
(Ciąg dalszy). 

Wykazałem powyżej, jaki jest obszar lasów włościań- 
skich 1 zaliczam cały ten obszar bez wyjątku do kategorii 
lasów nieproduktywnych. Jednak wykazana przezemnie 
cytra czy procent nie są ścisłe. W ostatnich 15 latach tj. 
mniej więcej od r. 1905 rozszalała się formalna zaraza par- 

celacyjna szczególniej mniejszych majątków. Posłuchajmy 
co mówi p. inż. Cyryl Kochanowski w artykule: „Reforma 
agrarna i gospodarstwo* („Sylwan* 1919 str. 62) o parce- 
lacji lasów : 

„Co się jednak dzieje z lasem, gdy na małe parcele 
rozdzielonym zostanie? Widzieliśmy to' na lasach, które 
oddano na mocy ugód serwitutowych, widzimy to na by- 
łych lasach spółkowych. Otóż wszędzie są pewne jednostki, 

które nie uwzględniają zupełnie potrzeb całego społeczen-- 
stwa, ich jedyną pobudką jest korzyść osobista. Nastę- 
pstwem tego jest, że las rozparcelowany znika, a pozostaje 
sam tylko grunt, chociażby nawet do uprawy rolnej nie- 
przydatny. | | 

Rozdział lasu między bez lub małorolnych na małe 
parcele jest zatem równoznaczny z jak najrychlejszem wy- 
cięciem, a zatem jest to objaw sprzeczny z żądaniem za- 
sadniczem; utrzymania lasu*. i 

Według skorowidza było w r. 1908 w Małopolsce: 
w rękach różnych żydowskich. spekulantów 142 mniejszych 
majątków, w których obszar lasu wahał się między 80 
a 500 ha. Przypuszczam, że wszystkie te majątki znikły 
z powierzchni, bo przyznać mi to każdy musi, że żaden
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ze spekulantów nie kupował takiego majątku na to, aby 
mu się przypatrywać i może las hodować, lecz na to, aby 
wyciąć, co się jeszcze wyciąć da, a ziemię puścić na han- 

del. Gdybyśmy przyjęli, że każdy taki majątek leśny wy- 
nosił przeciętnie 290 ha, to dałoby nam już ubytek około 
40000 ha lasu produktywnego na korzyść lasów nieprodu- 

ktywnych. Prócz pomienionych wyżej 142 majątków mniej- | 

szych, kilka większych majątków zooperował w tym samym 

czasie swoim nożem operacyjnym Bank parcelacyjny, a nadto 

znane mi są majątki, które sprawił bez noża „parcelant* 

z hrabiowską koroną na głowie. 

Tutaj mimochodem zwrócić muszę uwegę, na bardzo 

charakterystyczną spółkę właścicieli pewnego większego 

majątku leśnego w zachodniej Małopolsce. Ciekawych od- 

syłam do skorowidza z r. 1908 str. 141 poz. 7. 

Jaki obszar lasów został rozparcelowanym, tego nie 

wiemy -— możemy tylko przypuszczać. 

Ale to jeszcze nieskończona litanja lasów nieprodu- 

ktywnych, przychodzi bowiem teraz kolej na lasy spółkowe 

i korporacyjne, których obszar według skorowidza wy- 

nosił 13198 ha. 

Lasy spółkowe i korporacyjne, to przeważnie lasy od- 

dane uprawnionym na mocy ugód serwitutowych, rzadziej 

las z obszarów dworskich przez spółkę zakupiony. Lasy 

takich spółek włościańskich na zachodzie są komunalnie 

administrowane. Na pierwsze miejsce pod tym względem 

wybija się Szwajcarja, w której ustawodawstwo w tym 

kierunku przedewszystkiem dąży (bliższe szczegóły patrz 

artykuł podpisanego: „Wspomnienia z wycieczki do Szwaj- 

саг“ umieszczony w „Sylwanie* w r. 1911). 

U nas inaczej — lasy spółek i korporacyj schodzą do 

rzędu drobnych lasów włościańskich. Wprawdzie w księ- 

gach hipotecznych i zapiskach katastralnych figurują te 

lasy, jako całość należąca do tylu i tylu właścicieli w ta- 

kich a takich częściach idealnych, w rzeczywistości jednak 

współwłaściciele dawno się niemi fizycznie podzielili i ka- 

żdy z nich używa swej części, jako swej własności. 

Do kategorji lasów nieproduktywnych z kolei rzeczy 

należy nam jeszcze zaliczyć drobne lasy gminne, które nie 

są niczem innem, jak tylko lasarni spółek, których wpraw-
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dzie fizycznie podzielić nie wolno, ale z których korzysta 
tylko szczupła garstka wybranych śmiertelników, pozosta- 
jących w dobrych stosunkach z panem wójtem i radą gmin- 
ną, następnie drobne lasy kościelne, przestrzenie porośnięte 
kosodrzewiną a w końcu wikliny, które aczkolwiek są 
produktywne, jednak nie w znaczeniu lasu. 

I jeżeli teraz zliczymy* lasy włościańskie, lasy roz- 
parcelowane, lasy spółek, gminne, kościelne, przestrzenie 
z kosodrzewiną, wikliny. to może nie bardzo sie pomyli- 
my, jeśli powiemy, że obszar lasów nieproduktywnych prze- 
kracza 20%, ogólnej powierzchni leśnej. 

Ale tego również, tak jak ogólnej powierzchni, nie 
znamy, z kolei więc rzeczy w rachunku naszym druga 

niewiadoma. 
Przypuśćmy teraz, że nawet tę przeszkodę zwalczy- 

liśmy i wiadomą nam jest powierzchnia produktywnych 
lasów, to jeszcze jeden szkopuł istnieje, który nam cały 
rachunek psuje. Туш szkopułem są szkody wojenne, 
które pewną część lasów na szereg lat uczyniły niepro- 
duktywną. 

Statystyki szkód wojennych dotąd nie zebraliśmy, . 
boć to nawet i niemożliwem było, ze względu, że zawie- 
rucha wojenna w Polsce dopiero przed rokiem się skoń- 
czyła. 

Brać leśna, albo w czasie wojny wyginęła (hr. Pla- 
ter utrzymuje, że w Małopolsce zginęło 700%, leśników), 
albo rozpędzona po świecie, nie może do zniszczonych 
i spalonych zarządów i lecśniczówek powrócić. Ciężkie wa- 
runki ekonomiczne, jakie przeżywamy, nie jednemu odbie- 
rają chęć do wszelkiej pracy. Ot! wogóle zastój, zniechę- 
cenie, brak spójni itd. | 

Ale z tego otrząść się musimy 1 rejestracje szkód wo- 
jennych w lasach polskich przeprowadzić musimy. 

Od roku 1915 do roku 1918 pojawiło się w „Sylwa- 
nie* zaledwie 8 korespondencyj na temat szkod wojennych, 
lecz te korespondencje są zanadto pobieżne, ogólne i nie- 
dokładne, aby na podstawie tychże można sobie wyrobić 
dokładne zdanie. Jeden tylko p. Szymusik w artykule „Lasy 
Krasiczyńskie niegdyś a dziś* („Sylwan* 1917), jak również 
p. Miklaszewski w artykule „Łasy na ziemiach polskich
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iich los podczas inwazji* („Sylwan* 1917) гр. Zygmunt 

Plater w broszurze „Lasy polskie przed, podczas 1 po woj- 

nie* (te dwie ostatnie prace odnoszą się wyłącznie do b. Króle- 

stwa polskiego) dają dokładny cyfrowy obraz zniszczenia, 

jakie lasy polskie dotknęło. Ale tych 8 korespondencyj i je- 

dna broszura nie wystarczają i nie wyczerpują tematu, jest 

to zaledwie cząstka tego, co straciliśmy. Wszak wiemy, że 

w powiecie przemyskim w obrębie twierdzy lasy prawie 

że zupełnie znikły, że w widłach między Sanem a Wisłą 

ogromne przestrzenie lasu wskutek działań wojennych zni- 

szczone zostały przez pożary, wszak wiemy, że wszędzie li- 

nja bojowa z ruchomej zamieniała się w pozycyjną, przy- 

czem las najbardziej ze wszystkiego ucierpiał. lych dat 

jednak dzisiaj nie znamy i operować niemi nie możemy 

mówiąc tylko w przypuszczeniu „dużo zniszczało*. 

„Rozchodzie żyj z dochodem w zgodzie* stare to pol- 

skie przysłowie. To też każdy dobry gospodarz stara się 

poznać swój dochód, aby zastosować go do rozchodu, 

względnie odwrotnie. lymczasem my w obliczeniach na- 

szych lasowych zupełnie się tego nie trzymamy. Wiemy 

dobrze, jakie mamy rozchody t. j. wiemy ile potrzebujemy 

na głowę każdego mieszkańca masy drzewnej, wiemy Tó- 

wnież, chociaż może mniej dokładnie, ile potrzebujemy 

masy drzewnej na odbudowę spalonych i zniszczonych 

przez wojnę setek tysięcy budynków. Nie wiemy natomiast, 

jaka chociaż w przybliżeniu jest zamożność naszych la- 

sów —- krótko mówiąc, nie wiemy, jaki może być, wyra- 

ziwszy się technicznie, choćby przybliżony etat roczny, do- 

puszczalny do pobrania z naszych lasów. W tym wypadku 

nie wystarcza gołosłowne twierdzenie, że na jednym hekta- 

rze lasu przyrasta rocznie przeciętnie 2, 3, 4, czy tam wię- 

cej m* masy. (Dok. nast.) 

  

 


