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

Początkowo ewidencje robiły takie doniesienia, ale 
ady się tego zaczęło coraz więcej mnożyć i tak jednej jak 
i drugiej stronie bezużytecznej pracy i pisaniny przyspa- 
rzać, powoli poszło wszystko w zapomnienie, a my ope- 
rujemy jak i operowaliśmy cyframi ubiegłego wieku, 
cieszymy się dwoma miljonami hektarów lasu, nie wcho- 
dząc w to, że tego lasu naprawdę ubyło i tam, gdzie ma 
być las, kołysze się dzisiaj żyto, czy żłota pszeniczka, rosną 

kartofelki, lub wypasają się stada bydełka, owiec i kóz. 

Prawda, że równocześnie z ubytkiem przestrzeni leś- 
nej odbywać się musi siłą faktów i przyrost. Odłogiem le- 
żące zdala od siedzib ludzkich pastwiska 1 nieuprawiane 

"role, szczególnie w górach, jeśli do tego sąsiadują z la- 

sem, same się zalesiły, inne zostały nawet sztucznie przez 

właścicieli zalesione. Tych przestrzeni również nie znamy. 

Co do przepisania kultury rolnej na las urzędnik ewiden- 

cyjny nie był krępowanym żadnymi przepisami i uwida- 

czniał zmianę w katastrze dopiero wtedy, gdy mu taka za- 

lesiona parcela „na nos właziła*, albo sam właściciel pro- 

sił o zanotowanie i przeprowadzenie tej zmiany. Ponieważ 

jednak parcele zalesione co dzień na nos nie właziły a rzad- 

kim był właściciel, któryby się sam o to upomniał, przeto 

i zmian tych się nie przeprowadzało. 

Zresztą przyrost powierzchni leśnej nie pokryje ni- 

gdy ubytku.
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Szczerbowski w cytowanym skorowidzu leśnym podaje : 

W roku 1900 było ubytku 843 ha przyrostu 475 ha 

  

, 1901, , 104 , , 39 , 

, 1902, ‚„ 1051, , 117 , 

„ 1908, ь‚ 1059, , 158 , 

razem za lat cztery , 3009/7 , , 789 , 

Cyfry te mówią same za siebie. Na 3057 ha ubytku 

przybyło lasu 789 ha tj. zaledwie 209%. 

Wykaz ten jednak odnosi się tylko do korczunków 

za pozwoleniem władzy dokonanych i do rekompensat za 

udzielane pozwolenia. Jeżeli przyjąć możemy za pewnik, 

że 3000 ha lasu zostało zamienionych na inną kulturę, to 

napewno również się nie pomylimy, przyjmując, że rekom- 

penzaty nie zostały zupełnie zalesione, a zatem przyrostu 

przestrzeni leśnej nie było żadnego. Ile w tych latach za- 

mieniono lasu na inną kulturę bez pozwolenia i wiedzy 

władzy, to dla nas „terra ignota*. 

Jak więc z tego wszystkiego, co się wyżej rzekło, wy- 

nika, nie mamy pojęcia, jaką jest rzeczywiście prawdziwa 

powierzchnia lasów w Małopolsce. 

Przyjmijmy, że od roku 1870 t. j. od reambulacji ka- 

tastru nie ubyło nam nic lasów i że obszar 2013557 hekta- 

rów jest cyfrą prawdziwą, przyjmijmy nawet, że nam lasu 

jeszcze coś przybyło, to przecież w rachunkach naszych 

rozchodzić się nam powinno nie o powierzchnię lasu jako 

taką, lecz o powierzchnię lasu produkującego. 

Co uważać możemy i mamy za las produkujący * 

Przypuszczam, że taką jednostkę gospodarczą, któraby po 

zaspokojeniu potrzeb właściciela, odrzucała jakąś resztę na 

pokrycie naszego zapotrzebowania wewnętrznego w orani- 

cach państwa a nawet aby pozostawała jeszcze jakaś nad- 

wyżka, którąby można użyć na eksport za granicę. 

Za taką jednostkę produkującą uważam co najmniej 

100 morgową przestrzeń t. j. 55 hektarów lasu, gdzie go- 

spodarując w kolei 100-letniej w zastosowaniu najprymi- 

tywniejszego systemu powierzchniowego, zrąb roczny mógł- 

by wynosić 0.55 ha t. j.j I morg. Masy drzewnej z 1 mor- 

ga sam właściciel nie potrafi zużyć. Wszystko co jest po- 

niżej 55 ha uważać należy za las nieprodukujący.
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Postarajmy się zatem teraz dochodzić tego, jaki też 
posiadamy obszar lasów produkujących, biorąc znowu za 
podstawę legendową cyfrę 2013557 ha. 

Według poprzednio jnż cytowanego Skorowidza mie- 
liśmy w r. 1900 na obszar 2013557 ha lasu 
1. lasów państwowych . | | . 281127 ha 

2. funduszowych w zarzadzie państwa . 9346 ha 
J. gminnych . . 104534 , 
too krajowych i wydziatowych | . . 247 
5. ,  instytucyj publicznych . . . . 38829 ,, 
6. , kościelnych . | . ‚ 78403 
7. związkowych i kor poracyjnych | . 15188 , 
8. , fidei komisowych . . 88471 
9. „' prywatnych . | | „ 1449402 

Co do lasów wyliczonych pod poz. 1, 2. 4, 51 8, jak 
również co do przeważnej części lasów od pozycją 3 1 6 
możemy na pewno twierdzić, że są to lasy produkujące. 
Pozostają jeszcze lasy pod poz. 7 i 9 tj. lasy związkowe 
1 prywatne, których obszar musimy poddać analizie ilościo- 
wej i jakościowej. 

(Gdy ś. p. Szczerbowski redagował swój skorowidz 
leśny, byłem jednym z jego szczerych współpracowników 
1 starałem się, jako ówczesny urzędnik inspekcji leśnej, sta- 
tystykę dla mego okręgu inspekcyjnego jak najstaranniej 
opracować. Nie ograniczałem się tylko do rozesłania tor- 
mularzy i mechanicznego zestawienia nadesłanych mi dat, 
ale te daty krytycznie badałem na podstawie znajomości 
okręgu i dopiero po zbadaniu i ewentualnem skorygowa- 
niu do użytku publicznego je oddałem. Dlatego teraz przy 
moich dalszych rozważaniach jako przykład biorę okręg 
inspekcyjny nowosądecki. I tak: 

Powiat: miał lasów prywatnych: w tem lasów dworskich: 

Gorlice 17407 ha 9989 ha 

Grybów 10401 ha 3008 ha 
Jasło 15626 ha 10876 ha 

Krosno 13101 ha 9492 ha 

Limanowa 29149 ha 16684 ha 

Nowy Targ 28483 ha 16007 ha 
Nowy Sącz 25065 ha | 13000 ha 
Sanok 22392 ha 14198 ha
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jeżeli teraz od ogólnej powierzchni lasów prywatnych w po- 
wiecie odejmiemy lasy dworskie otrzymamy że w 

powiecie: było lasów drobnych, włościańskich t. j.: 

Gorlice 7418 ha 42°/9 
Grybow 6893 . | 66°/ 
Jasto 4750 . 20° / 
Krosno 3609 ,, 21:30/9 
Limanowa 12465 . 427% 

Nowy Targ 12476 , 45:70% 
Nowy Sącz 12065 . 18/4 
Sanok 8194 . 3659/9. 

Jak więc widzimy w okręgu skladającym się z ośmiu 
powiatów na obszar ogólny 161624 ha lasów prywatnych 
było zgromadzone w posiadłościach dworskich 95754 ha, 
zaś w rękach włościańskich 67870 ha czyli około 429%. 

Podobny stosunek procentowy panuje w Małopolsce, 
we wszystkich powiatach karpackich i na podkarpaciu, 
zmienia się natomiast na równinach na korzyść lasów dwor- 
skich. Zadałem sobie trudu i wyciągnąłem ze skorowidza 

wszystkie lasy prywatne, zgromadzone w posiadłościach 

dworskich, nie biorąc jednak odpowiedzialności za ścisłość 

dat z innych okręgów inspekcyjnych i otrzymałem rezultat 

że na obszar 1449402 ha lasów prywatnych, jest lasów 

dworskich 1207545 ha, zaś lasów włościańskich 241837 ha, 

czyli 16.6%/, 
Lasów włościańskich rozróżniamy kilka gatunków. 

I tak: gatunek najczęściej spotykany, to powierzchnia zu- 

pełnie wyjałowiona, na której sterczą stare pniaki jako 

wskazówka, że niegdyś był tu las. Drugi gatunek, nie ustę- 

pujący w ilości pierwszemu, to powierzchnia pokryta kar- 

łowatą brzozą lub sosną z przymieszką jałowca, między 

któremi sterczą pojedyńcze świerki lub jodły, przycinane 

corocznie, jak na żywopłot, przez pasące się bydełko. 

Trzeci gatunek, to drzewostaniki jodłowe i świerkowe, 

obrzednie, okrzesane aż do pędu wierzchołkowego, z roz- 

paczą w niebo spoglądające. Wszystkie zaś te gatunki 

mają jedną wspólną cechę, że ściółka w nich jest zupeł- 

nie wygrabywaną. Byłbym jednak  niesprawiedliwym, 

gdybym nie podniósł jeszcze jednego gatunku lasu wło- 

ściańskiego, a tym są drzewostany rzeczywiście piękne, za-
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szanowane i rokujace jak najlepsze nadzieje. Nie wyklucza 
to jednak, że je również zaliczam do przestrzeni lasów 
nieproduktywnych, a zresztą takich drzewostanów jest nie- 

wiele. 
Las dla włościanina, to spichlerz ze ściółką grabaną, 

krzesaną, to pastwisko dla bydła o ile nie jest zbytnio, od- 
dalonvm od obejścia, to żródło opału, a w końcu dobro- 
dziej, gdy wypadnie poprawić walącą się chatę lub po- 
stawić nową stodółkę lub chlewek. Kmiotek ze swego 
zaszanowanego lasu nie sprzeda kawałka drewna prawie 
nikomu, nawet swemu bratu lub sąsiadowi. Uda się zaś 
czasem żydkowt we wsi od kmiotka wycyganić kawałek 
lasu na eksploatację, to pewni być możemy, że wyrąbana 
przestrzeń schodzi do rzędu powyżej określonego pierw- 

szego gatunku lasu. 

Że to nietylko moje takie jest zdanie o lasach wło- 
ściańskich, pozwolę sobie przytoczyć zdanie p. hr. Zy- 

gmunta Platera z Jego broszury „Lasy polskie przed, pod- 

czas i po wójnie*, który o tych lasach tak pisze: „Dla 

mniejszej własności winien być las pewnego rodzaju przy- 

musową kasą oszczędności, szczególniej u nas, wobec wie- 

cznej grozy pożarów całych wsi, z dszewa budowanych. 

Niestety właśnie w Polsce lasy włościańskie w zupełnem 

są zaniedbaniu, a właściciele nie rozumieją ich znaczenia, 

oraz konieczności pewnych wkładów dla zabezpieczenia 

ich przyszłości *. 
| prawda! nieraz można było zrobić to doświadczenie, 

że ody gospodarstwo włościańskie zgorzało to chociaż wła- 

ściciel gospodarstwa posiadał w swej własności kawałek 

lasu, z lasu tego odbudować się nie był w stanie 

Podobny artykuł inż. Fryderyka Stiebera o lasach 

włosciańskich w Austrji i ich użytkowaniu pojawił się 

w „Wiener Allgemeine Forst- und Jagdzeitung* nr. 46 z dn. 

18. XI. 1921, w którym autor zastanawia się nad kwestją, 

jakie zadanie spełnia las włościański i przychodzi do 

wniosku, że w lesie włościańskim na pierwszem miejscu 

znajduje się użytkowanie ściółki, a dopiero na drugiem 

użytkowanie drzewa i konkluduje w końcu, czyby nie było: 

wogóle wskazanem we wszystkich statystykach lasy włoś- 

ciańskie zaliczyć do rzędu gruntów ekonomicznych.
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Najlepszy dowód, że las włościański jest nieprodu- 
ktvwnym, stanowi ta okoliczność, że czy to Centrala odbu- 
dowy kraju, czy Komisje rozdziału drzewa przy wyznacza- 
niu kontygentów zupełnie nie biorą w rachubę lasów wło- 
ściańskich, wiedząc dobrze o tem, że tam nic nie znajdą, 
a obkładają natomiast nadmierną daniną lasy większych 
posiadłości. Gdyby w lasach włościańskich rzeczywiście 
można było coś znaleść, to przecież po sprawiedliwości 
i one powinnyby się do ogólnych potrzeb jakąś daning 
przyczynić w stosunku do swojego obszaru, a który to 

obszar, jak widzimy, jest dosyć znaczny. (Dok. nast.). 
  

 


