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Wstep 

W literaturze leśnej okresu powojennego niewiele można znaleźć na temat wprowa- 

dzenia w końcu lat czterdziestych gospodarki przerębowej w lasach państwowych 

(tzw. bezzrębówki). We współczesnych wydawnictwach, z przełomu lat czterdziestych I 

pięćdziesiątych, zarówno oficjalnych (np. w "Biuletynie Informacyjnym Ministerstwa 

Leśnictwa"), jak i typu instruktażowego (np. w "Przewodniku leśno-technicznym”), są 

jedynie propagandowe artykuły i wypowiedzi o zasadach i celach wprowadzanej gospo- 

darki przerębowej oraz o korzyściach, mających z tego wynikać dla państwowego gospo- 

darstwa leśnego . Po 1950 r. natomiast, kiedy odstąpiono już od dalszego forsowania 

bezzrębówki i kiedy można było coś bardziej konkretnego powiedzieć o plusach i minusach 

tego rodzaju gospodarowania, zaczęły obowiązywać przepisy o tajemnicy państwowej, 

utrudniające korzystanie ze źródeł oraz została zaostrzona cenzura, uniemożliwiająca 

publikowanie prac zawierających krytyczne uwagi na temat nowych metod działalności 

gospodarczej w ogóle, w tym także w leśnictwie. 

A tymczasem wprowadzenie bezzrębówki w lasach państwowych — obok oficjalnych 

zarządzeń ministra leśnictwa w tej sprawie oraz propagowania tego typu gospodarowania 

- miało również swoje "drugie dno". Chodziło tu o prowadzoną przez centralne władze 

planowania politykę gospodarczą w odniesieniu do lasów oraz szukanie sposobów zwię- 

kszenia rozmiarów pozyskania drewna dla zaplanowanej na lata 1950-1955 rozbudowy 

przemysłu i gospodarki narodowej. 

Niniejsze opracowanie dotyczy właśnie przedstawienia tych zakulisowych spraw 1 zwiaz- 

ków przyczynowo-skutkowych i zostało ono w całości oparte na materiałach objętych 

wówczas (później również) tajemnicą państwową. Były to urzędowe pisma między Pań- 

stwową Komisją Planowania Gospodarczego, Ministerstwem Leśnictwa i Centralnym



Zarządem LP oraz urzędowe okresowe sprawozdania (także tajne) z działalności central- 
nych służb administracji resortu . 

Cele i założenia nowej metody urządzeniowej 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia gospodarki przerębowej w lasach państwowych 

ukazało się w drugiej połowie 1948 r., zaś nowa instrukcja urządzeniowa w pierwszej 

połowie następnego roku. Było to w trakcie prowadzenia prowizorycznego urządzania 
lasów państwowych, które według planów miało się zakończyć w 1951 r., a faktycznie 
nastąpiło to dopiero w 1955 r. 

Instrukcja w sprawie prowizorycznego urządzenia ukazała się z datą 8 IX 1945 r. Nieco 

wcześniej (10 IV) wyszło zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przez dyrekcje LP 
ewidencji stanu posiadanych lasów, co następnie posłużyło do opracowania prowizorycz- 
nej tabeli klas wieku drzewostanów i ustalenia na jej podstawie wysokości etatów rębnych 

na najbliższe lata. Dyrekcje mające zorganizowane nadleśnictwa zakończyły te prace 

jeszcze w 1945 r., natomiast na ziemiach odzyskanych przeciągnęły się one do 1947 r. lub 
jak w dyrekcji legnickiej — nawet do 1948 r. 

Zebrany tą droga materiał inwentaryzacyjny posłużył z kolei jako wyjściowy do rozpoczę- 

tego prowizorycznego urządzania lasów. Jednak prace terenowe napotykały olbrzymie 
trudności, zwłaszcza na ziemiach zachodnich i północnych, z powodu braku kwalifikowa- 
nych kadr i robotników leśnych, sprzętu, środków transpotru itp. Ogólnie niekorzystną 
sytuację pogarszały niebywałych rozmiarów gradacje szkodliwych owadów i pożary leśne. 

Wszystko to wpływało opóźniająco na przebieg prac urządzeniowych. Do połowy 1948 r. 

plany gospodarcze według instrukcji prowizorycznego urządzania zdołano opracować 

dopiero dla 255 nadleśnictw oraz wykonano pomiary w terenie dla dalszych 93 nadleśnictw. 

W takim to stanie zaawansowania prowizorycznego urządzenia ukazało się z datą 28 IX 

1948 r. zarządzenie ministra leśnictwa w sprawie zmian zasad zagospodarowania lasów 
państwowych, zakładającej przebudowę drzewostanów z jednogatunkowych na mieszane 

oraz wprowadzającej w użytkowanie lasu system przerębowy (tzw. bezzrębówkę). Do 

powyższego zarządzenia została dołączona nowa instrukcja urządzeniowa pt. "Instrukcja 
planowania przebudowy gospodarstwa leśnego". Jeszcze w tym roku urządzono według 

niej dwa nadleśnictwa. Projekt instrukcji, po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez 
Państwową Komisję Planowania Gospodarczego, został zatwierdzony w maju 1949 r. przez 

Departament Zagospodarowania Lasów Ministerstwa Leśnictwa. 

Wprowadzona przez tą instrukcję nowa metoda zagospodarowania lasu: siedliskowo-bez- 
zrębowa, miała łączyć w jedną całość podstawowe czynności gospodarcze w lesie (odno- 

wienie, pielęgnowanie, użytkowanie) z urządzeniem gospodarstwa leśnego, przy czym w 

użytkowaniu miał być stosowany system przerębowy. System ten miał dotyczyć w pier- 
wszym rzędzie drzewostanów na siedliskach typu boru mieszanego i zamożniejszych 

typów. Zakładano, że tym sposobem w ciągu czterdziestu lat doprowadzi się do przebudo- 

wy drzewostanów - z jednogatunkowych na mieszane, o zróżnicowanej strukturze gatun- 

kowej i wiekowej i w dostosowaniu do warunków siedliskowych.



Na czym metoda przerębowa miała polegać i jaki był jej cel, wyj aśnia "Biuletyn Informa- 

cyjny Ministerstwa Leśnictwa” z października-listopada 1948 r. w artykule zatytułowanym 

"Wkraczamy na nową drogę". Czytamy tam m.in.: 

-. Ministerstwo Leśnictwa dążąc do przebudowy lasów zmierza tym samym do zaniechania 

w nich gospodarki zrębowej i do przejścia do bardziej nowoczesnych, znacznie racjonal- 

niejszych metod gospodarki przerębowej. Idea gospodarki przerębowej wyklucza zręby 

zupełne i polega na ścinaniu bądź pojedynczych drzew, bądź grup drzew - różnych 

wielkości, zależnie od potrzeb hodowlanych i pielęgnacyjnych. Metody te umożliwiają 

urównocześnienie eksploatacji lasu z jego samosiewnym odnowieniem i pozwalają na 

utrzymanie różnowiekowej wielogatunkowej struktury drzewostanu, a więc na zachowanie 

w lesie zagospodarowanym stosunków najbardziej zbliżonych do lasu pierwotnego, rządzo- 

nego wyłącznie prawami natury. 

Wytyczne Ministerstwa na rok gospodarczy 1948/49 ustalały: 

(J że użytkowanie zrębowe w okresie przejściowym ma być utrzymane tylko na 

słabych siedliskach sosnowych, natomiast do użytkowania przerębowego mają 

przejść drzewostany liściaste i mieszane z udziałem gatunków liściastych lub jodły 

i modrzewia, również drzewostany Świerkowe i sosnowe na siedliskach lasu 

liściastego i mieszanego, ponadto wszystkie drzewostany górskie i drzewostany 

sosnowe typu lasów podmokłych i bagiennych, wreszcie drzewostany nasienne 

lub posiadające wartościowe naloty i podrosty; 

[] użytkowanie przerębowe zostaje ograniczone do drzewostanów o zadrzewieniu 

przynajmniej 0,7 lub większym; 

©] w drzewostanach składających się z drzewostanów cienistych oraz w świerko- 

wych ma być stosowana rębnia jednostkowa lub także grupowa w wypadkach 

istnienia nalotu i podrostu dębowego, wymagającego odsłonięcia; 

(] w drzewostanach liściastych "świetlistych" oraz w sosnowych i modrzewiowych 

należy stosować rębnię gniazdową w celu odsłonięcia kęp istniejącego nalotu i 

podrostu, zaś w lukach w drzewostanach powinno się prowadzić podsiew lub 

podsadzanie właściwych gatunków. 

Rzeczywiste powody wprowadzenia ''bezzrębówki'" 

W literaturze leśnej rozpowszechniony jest na temat bezzrębówki pogląd, że metodę tę 

wprowadzono "tytułem próby”, i że jakoby inicjatywa w tej sprawie wyszła od postępowej 

grupy leśników w kierownictwie resortu. W rzeczywistości było jednak inaczej. 

W ówczesnej sytuacji, gdy gospodarstwo leśne w dalszym ciągu jeszcze się organizowało, 

czego dowodem jest chociażby fakt, że prowizoryczne urządzenie lasów państwowych nie 

sięgało nawet półmetka (w pracach terenowych około 45%, w pracach kameralnych 26%), 

przy niedostatecznym stanie badań w zakresie siedliskoznawstwa leśnego i typologii leśnej 

oraz przy założeniu, że gospodarka przerębowa miała dominować, a także wobec olbrzy- 

mich braków fachowego personelu w administracji terenowej — tego rodzaju eksperyment 

był z góry skazany na niepowodzenie. Należy przy tym zaznaczyć, że w Szwajcarii, na



której się wzorowano, wówczas tylko około 4% tamtejszych lasów było zagospodarowane 
metodą przerębowa. Trudno więc przyjmować, że wyłącznie leśnicy byli autorami tej 
koncepcji. 

Pozytywne stanowisko w tej sprawie zajmowali co prawda niektórzy leśnicy-hodowcy z 
ośrodków naukowych, w szczególności prof. Edward Chodzicki z Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego, ale traktowali to oni jako przedsięwzięcie długofalowe i realizowane stopniowo. 

Wiele natomiast wskazuje na to, że inicjatywa w sprawie przebudowy lasów i gospodarki 
przerębowej wyszła z kręgów Hilarego Minca, przewodniczącego Komitetu Ekonomicz- 
nego RM”, gdzie powstawały i były dyskutowane generalne założenia planów gospodar- 
czych, dotyczących całej gospodarki narodowej i poszczególnych jej gałęzi. Należy dodać, 
że plan taki na rok 1948 ("marksistowski"!) był właśnie autorstwa H. Minca, a w końcu 
tego roku przedstawił on na zjeździe zjednoczeniowym PPR i PPS (14 XII 1948) plan 
"budowy podstaw socjalizmu w Polsce" (czyli sześcioletni plan uprzemysłowienia kraju). 

W tym planie industrializacji wyznaczono dla lasów ważne zadanie w zakresie dostarczania 
potrzebnych ilości drewna dla planowanej rozbudowy przemysłu i gospodarki narodowej. 
Zapowiedź tego znajdujemy już w sprawozdaniu z działalności Ministerstwa Leśnictwa za 
II kwartał 1948 r., czyli na przeszło pół roku przed wystąpieniem Minca na zjeździe oraz 
na przeszło rok przed uchwaleniem ustawy o sześcioletnim planie uprzemysłowienia (21 
VII 1949). W sprawozdaniu tym nadmieniono, że już sporządzono ogólny sześcioletni plan 
przebudowy gospodarstwa leśnego, obejmujący okres 1950—1955 r., zaś w dalszej części 
sprawozdania uściślono tę informację dodając, że w ciągu tego kwartału opracowano 
sześcioletni rozmiar użytkowania lasów — do sześcioletniego planu przebudowy gospodar- 
czej. W innym zaś miejscu cytowanego sprawozdania zaznaczono, że w ciągu tego kwartału 
wszczęły działalność powołane przez Instytut Badawczy Leśnictwa komisje, mianowicie: 
komisja racjonalnego użytkowania drewna i komisja planowania przebudowy gospodar- 
stwa leśnego. 

To wszystko miało miejsce — jak już zaznaczono — na przeszło rok przed uchwaleniem 
ustawy o planie sześcioletnim oraz również na około rok przed zatwierdzeniem instrukcji 
w sprawie przebudowy gospodarstwa leśnego (tzw. wprowadzenie bezzrębówki). Powoła- 
na przez IBL druga z wymienionych komisja miała właśnie przygotować caly plan 
przebudowy państwowego gospodarstwa leśnego, w dostosowaniu do planu sześcioletnie- 
go oraz opracować nową instrukcję urządzeniową. 

Uzupełniające dane do zacytowanych wyżej informacji źródłowych zawiera sprawozdanie 
resortowe za ostatni kwartał 1948 r., w którym zaznaczono, że w następnym kwartale 
nastąpi ostateczne opracowanie instrukcji urządzeniowej oraz, że już zapoczątkowano 
opracowanie mapy siedliskowej Polski. 

W uchwalonej przez sejm ustawie o planie sześcioletnim (21 VII 1949)? artykuł 45 ustalał 
wielkość dostaw grubizny w poszczególnych latach planu (o czym niżej), zaś artykuł 46 
orzekał o wprowadzeniu w gospodarstwie leśnym gospodarki przerębowej — w miejsce 
zrębowej. Artykuł ten miał następujące brzmienie:



W zakresie gospodarstwa leśnego zostanie rozpoczęta przebudowa systemu zagospodaro- 

wania lasów drogą stopniowego zaniechania zrębów zupełnych i zastąpienia ich systemem 

przerębowym. 

Charakterystyczne, że przepis ten ujmował sprawę stosowania gospodarki przerębowej 

generalnie, bez zróżnicowania (choćby bardzo ogólnego) co do typów lasu i rodzaju 

siedlisk. 

W Ministerstwie Leśnictwa rzecznikami przebudowy lasów i gospodarki przerębowej byli 

zwłaszcza wiceministrowie Ryszard Borowy i Kazimierz Iwanowski. Musiał bowiem ktoś 

z kierownictwa resortu firmować wprowadzenie tak istotnych zmian w państwowym 

gospodarstwie leśnym. Gdy jednak niebawem cała ta koncepcja z przebudową gospodar- 

stwa leśnego okazała się "niewypałem", odpowiedzialnością za jej wprowadzenie w życie 

obciążono właśnie obu wiceministrów, choć faktycznie nie oni byli autorami tego ekspe- 

rymentu, a jedynie nazbyt gorliwymi wykonawcami, zaś o nowoczesnych sposobach 

gospodarowania hodowlanego przestano mówić — należy podkreslić, że ze szkodą dla 

dalszego rozwoju nauk leśnych. 

Zależność w sprawach urządzania lasu od centralnych organów planowania dotyczyła nie 

tylko ogólnych wytycznych, ale także zasad opracowywania planów gospodarczych. 

Zawarte to zostało ustawowo. Art. 9, pkt. 4 ustawy o państwowym gospodarstwie leśnym 

z 1949 r. ujmował tę sprawę następująco: 

Zasady sporządzania planów urządzenia gospodarstwa leśnego określa Minister Leśnictwa 

w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gosdpodarczego. 

I nie był to tylko retoryczny zwrot. Na ten przepis powoływano się każdorazowo przy 

podejmowaniu ważnych decyzji lub w przypadkach wątpliwych. 

Mimo woli nasuwa się pytanie, dlaczego władze centralne zarządziły wprowadzenie tak 

wyspecjalizowanego modelu gospodarstwa leśnego, choć musiały sobie zdawać sprawę, 

że w ówczesnych warunkach polskich powodzenie tego eksperymentu jest co najmniej 

wątpliwe. 

Odpowiadając nato, trzeba od razu zaznaczyć, że bynajmniej nie chodziło tu o podniesienie 

poziomu zagospodarowania lasów, ale przede wszystkim o uzyskanie z nich zwiększonych 

ilości drewna — znacznie ponad etat i w zasadzie w sposób niekontrolowany. Już bowiem 

plan trzyletni przewidywał zwiększenie „pozyskania: 11,1 mln mo grubizny w 1947 r. do 13 

mln m* w 1948 r.i 15 mln m” w 1949r. . Etat rębny był równy dla tych trzech lat i wynosił 

11 mln m” grubizny rocznie. Faktyczne pozyskanie było jednak niższe od planowanego 1 

tyłko w ostatnich dwóch latach nieznacznie przewyższało etat (o 10%). 

W odniesieniu do planu sześcioletniego (1950-1955), zaktadajacego przyspieszone uprze- 

mysłowienie kraju, świadczenia ze strony lasów miały się mieścić w granicach etatu 

rębnego i wynosić 11,5 mln m” grubizny (w lasach państwowych 10,5 mln m ). Jednak 

centralne władze planowania nie zamierzały się trzymać tych ustaleń. Było to zresztą 

typowe dla wprowadzanego wówczas w gospodarce systemu nakazowo-rozdzielczego. W 

1951 r. przekroczenie etatu w użytkowaniu rębnym wynosiło około 15%, w latach 1952—



—1954 po nieco ponad 23%, a w 1955 r. aż 58%. Podobne przekroczenia były również w 
użytkowaniu międzyrębnym. 

Wobec takich odgórnych założeń, jeśli chodzi o wysokość świadczeń lasów państwowych 
na rzecz gospodarki narodowej, wprowadzenie w użytkowaniu tych lasów gospodarki 
przerębowej stwarzało właśnie możliwość dowolnego zwiększania rozmiarów pozyskania 
drewna. Wobec nadmiernego już wtedy wytrzebienia tych lasów z zasobów drewna na pniu 
zmuszało to administrac? terenową do uprawiania kryptoeksploatacji. Są na to aż nadto 
liczne dowody źródłowe . 

Że wprowadzenie metody przerębowej w użytkowaniu lasu miało służyć przede wszystkim 
zwiększeniu pozyskania, świadczy także fakt zaniechania jej stosowania już zaledwie po 
trzech kwartałach od czasu zatwierdzenia instrukcji urządzeniowej. Okazało się bowiem, 
że ten nowy sposób gospodarowania i pozyskiwania drewna nastręcza zbyt duże trudności 
1 wymyka się spod kontroli. 

Ponieważ będące w toku urządzanie lasu było jeszcze dalekie od zakończenia i w związku 
z tym centralne władze planowania nie miały dostatecznego rozeznania co do możliwości 
lasów państwowych w zakresie dostaw drewna, Prezydium Rządu — prawdopodobnie na 
wniosek PKPG — zarządziło uchwałą z dnia 14 X 1950 r. przeprowadzenie do I IV 
następnego roku inwentaryzacji na pniu wszystkich drzewostanów rębnych i bliskorębnych 
w całym państwowym gospodarstwie leśnym. Zostały nią objęte drzewostany w wieku 
powyżej 40 lat oraz o pierśnicy od 10cm wzwyż (klasa III i wyższe), a ponadto występujące 
na całej powierzchni leśnej nasienniki i przestoje o pierśnicy powyżej 22 cm. Celem 
inwentaryzacji — jak mówi uchwała Prezydium Rządu w tej sprawie — było ustalenie 
rozmiaru użytkowania w lasach państwowego gospodarstwa leśnego na podstawie rzeczy- 
wistego zapasu drzewostanów rębnych, bliskorębnych i średnich klas wieku oraz ulepszenie 
systemu kontroli. Wyniki tej inwentaryzacji stały się dla centralnych władz planowania 
podstawą do wyznaczania dla lasów państwowych wielkości dostaw drzewnych o określo- 
nych sortymentach. 

Ubocznym, ale również ważnym, negatywnym skutkiem stosowania bezzrębówki oraz 
prowadzonej przez władze polityki gospodarczej w zakresie użytkowania lasu, było obni- 
żenie się etyki zawodowej wśród leśników terenowych, zwłaszcza użytkowników. Dla nich 
ważniejszą sprawą było spełnienie odgórnych żądań co do wielkości pozyskania i wyróbki 
sortymentów, niż stosowanie się do wymogów racjonalnego gospodarstwa leśnego. Syste- 
matyczne przekraczanie etatów rębnych przyjęło się w ich świadomości jako coś "normal- 
перо", usankcjonowanego przez praktykę. 

Trudności z realizacją przebudowy drzewostanów 

Mimo wyrażonych wyżej krytycznych stwierdzeń, trzeba jednak przyznać, że wprowadze- 
nie bezzrębówki miało również pozytywne skutki. Zmuszało bowiem placówki naukowe i 
administrację leśną do wypracowania teoretycznych podstaw dla tego typu gospodarstwa 
leśnego. Był to jednak raczej skutek wtórny, gdyż było to "dorabianie teorii" do już 
wprowadzonego 1 obowiązującego systemu gospodarowania. 
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Źródłem produkcji w lesie — pisano w 1949 r. w Biuletynie Informacyjnym Ministerstwa 

Leśnictwa — jest siedlisko leśne, dlatego też przebudowa lasu musi bazować właściwie na 

siedlisku. Stąd nowy system gospodarstwa leśnego został nazwany siedliskowo-bezzrębo- 

wym. Dla poznania siedlisk leśnych niezbędna jest ich klasyfikacja. 

Tymczasem w chwili wprowadzania bezzrębówki nie były jeszcze dostatecznie opracowa- 

ne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. Ministerstwo Leśnictwa zobowiązało więc Insty- 

tut Badawczy Leśnictwa do opracowania rejonizacji przyrodniczo-leśnej oraz do ustalenia 

typologicznej klasyfikacji siedlisk leśnych. Na razie podstawą miały być — informowało 

o tym Ministerstwo w 1950 r. — "dotychczasowe typy lasów", co po części odnosiło się 

do jeszcze przedwojennych ustaleń. Jako tymczasowe wytyczne dla służby urządzeniowej 

dołączono do instrukcji z 1949 r. załącznik pt. "Typy lasów i dzielnice przyrodniczo-leśne 

ziem polskich". 

Na czym miała polegać przebudowa lasów i gospodarka przerębowa przedstawiono ponad- 

to w "Biuletynie" z 1949 r. w obszernym artykule pt. "Zasady planowania hodowlanego w 

lasach polskich". Tam również zamieszczono mapkę z podziałem Polski na krainy przy- 

rodniczo-leśne, zapewne tę samą, którą dołączono do instrukcji urządzeniowej . 

Podstawowe opracowanie L. Mroczkiewicza dotyczące podziału Polski na krainy 1 dziel- 

nice przyrodniczo-leśne ukazało się dopiero w 1952r., a więc w czasie gdy już odstąpiono 

od gospodarki bezzrębowej. 

W związku z przejściem na bezzrębowy system gospodarowania zachodziła także potrzeba 

przestawienia się w obliczaniu etatu: z powierzchniowego na etat masowy. Podstawą tych 

obliczeń miał być zapas na pniu i przyrost bieżący w danym okresie użytkowania. 

Zarządzenie Ministerstwa z początku 1949 r. w sprawie przejścia na gospodarkę przerębo- 

wą ustaliło podział cięć na trzy zasadnicze grupy: 

(] cięcia sanitarne, 

(] cięcia w drzewostanach pozostających w użytkowaniu zrębowym, 

(] cięcia w drzewostanach przechodzących do użytkowania przerebnego! 0. Jednak 

personel terenowy — jak podkreślają niektóre źródła — a niekiedy nawet na 

szczeblu okręgu, nie był odpowiednio przygotowany do działań według nowej 

instrukcji. 

Według rocznego sprawozdania rozmiarów pozyskania grubizny we wszystkich okręgach 

lasów państwowych za rok gospodarczy 1948/49 cięcia przerębowe w cięciach sanitarnych 

stanowiły 33% (zaś cięcia zupełne — 28% i cięcia częściowe — 39%), natomiast w cięciach 

normalnych przypadało na cięcia przerębowe równe 50% (zupełne — 49%, częściowe — 

1%). 

Zasadniczą przeszkodę w prawidłowym prowadzeniu przebudowy drzewostanów według 

nowej instrukcji stanowiły zwiększane w czasie trwania planu rozmiary pozyskania drew- 

na. Centralny Zarząd Lasów Państwowych w piśmie do Ministra Leśnictwa z 7 II 1952 r. 

podkreślał: Wprowadzone [...] zmiany sposobu użytkowania nie wytrzymują próby życiowej 

z tego powodu, że rozmiar użytkowania, ustalony przez PKPG, zwiększa się corocznie, aw 
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ramach tego rozmiaru zwiększa się etat użytków rębnych. Powiązanie odnowienia lasu, a 
w szczególności przebudowa drzewostanów na wielogatunkowe, wielowiekowe i wielopię- 
trowe, ze wzrastającym rozmiarem użytkowania — jest nieosiągalne. 

Ponadto przebudowę drzewostanów utrudniało zbyt szablonowe stosowanie przyjętych 
zasad gospodarowania. Na niewłaściwości rębni gniazdowej w drzewostanach sosnowych 
na siedliskach boru mieszanego wskazywał na przykład dyrektor okręgu poznańskiego (A. 
Cysewski) w piśmie do CZLP z 27 XII 1951 r. Odnosiło się to do całego środkowego pasa 
Wielkopolski, od rzeki Noteć na północy aż do wododziału Prosna-Barycz na południu. 
Mała ilość opadów atmosferycznych na tym obszarze i szkody od zwierzyny (zgryzanie) 
utrudniały odnawianie na gniazdach. Duże straty powodowała także ścinka i wyróbka 
drewna, a zwłaszcza jego wywóz środkami mechanicznymi. Jak stwierdza autor, na 
użytkowanie przerębowe konieczne były większe nakłady "i to bez wyraźnej konieczności 
hodowlanej, ponieważ siedliska brzozowo-dębowo-sosnowe byty już i obecnie mogą być 
nalezycie odnowione mniejszym nakładem przy właściwie zastosowanym zrębowym syste- 
mie użytkowania". 

Z tych względów — podkreślał Cysewski w zakończeniu swego pisma — personel terenowy 
wielu nadleśnictw, widząc beznadziejność zalesień na gniazdach, unika cięć gniazdowych 
zastępując je użytkowaniem posztucznym, co przy rygorystycznych i wysokich wymaga- 
niach sortymentowych prowadzi do dewastacji drzewostanów oraz zakwaszania gleby. 

Podobne uwagi i zastrzeżenia zgłaszano również z okręgu opolskiego. Z obu okręgów 
poznańskiego I opolskiego wystąpiono — jak donosił CZLP w piśmie do ministra leśnictwa 
(ТИ 1952) — z konkretnymi wnioskami zmiany sposobu zagospodarowania na siedliskach 
typu boru mieszanego i zastąpienia dotychczas zalecanej rębni gniazdowej — rębnią 
zupełną. 

Plan sześcioletni zakładał, że w okresie jego trwania wszystkie lasy państwowe zostaną 
urządzone według nowej instrukcji. W praktyce jednak w większości okręgów, zwłaszcza 
na ziemiach zachodnich i północnych, były to niewykonalne, głównie z powodu braku 
pracowników i robotników do prac terenowych. Dodatkowym utrudnieniem był brak 
materiałów pomiarowych, zwłaszcza map i planów leśnych. Dlatego też proponowano, aby 
wrócić do bardziej prostych metod urządzania, które by pozwoliły oprzeć się na mniej 
dokładnych podkładach kartograficznych, a także ograniczyć do minimum pomiary masy 
oraz wydzieleń drzewostanów. Postulowano też wprowadzenie uproszczeń w pracach 
kameralnych. 

Krytyczne stanowisko w sprawach gospodarki przerębowej zajął w końcu także Centralny 
Zarząd Lasów Państwowych. W cytowanym piśmie do ministra leśnictwa (7 II 1952) dał 
on następującą ocenę ówczesnej działalności gospodarczej w terenie: 

Praktyka terenowa wykazała, że ustalone zasady zagospodarowania lasów sposobem 
przerębowym na siedliskach typu boru mieszanego oraz zamozniejszych typach mogą nie 
osiągnąć wytkniętego im celu, jeśli będzie stosowany rozmiar użytkowania, ustalony na rok 
1951, a szczególnie na rok 1952 [na rok 1953 był on jeszcze większy J.B.]. Poza tym okręgi 
lasów państwowych sygnalizują o negatywnych wynikach zalesień podokapowych w gniaz- 
dach i lukach, głównie z powodu skondensowanych szkód w gniazdach i lukach od 

12



  

zwierzyny oraz o licznych wypadkach plądrowniczego użytkowania w poszukiwaniu za 

sortymentami, a kontrola rejonów i okręgów lasów państwowych jest bardzo utrudniona 

przy systemie przerębowym. 

W następstwie tego Ministerstwo, w wyniku rewizji dotychczasowych poglądów na zago- 

spodarowanie lasów metodą siedliskowo-bezzrębową, wprowadziło pismem z 8 III 1950 

r. "przejściowe wytyczne dla użytkowania lasów państwowych”, uwzględniające niektóre 

spośród zgłaszanych postulatów. "Przejściowe wytyczne" zapoczątkowały i zarazem były 

zapowiedzią istotnych zmian w zagospodarowaniu lasów — na podstawie wydanej w 

następnym roku nowej instrukcji urządzeniowej ("Przepisy przejściowe w sprawie urzą- 

dzenia lasów metodą siedliskowo-drzewostanową”! ). 

Wyniki urządzania lasu metodą siedliskowo-bezzrębową 

Według sprawozdania Działu Urządzenia Lasu (w Centralnym Zarządzie LP) ze stanu 

zaawansowania prac urządzeniowych w lasach państwowych za okres od 1945 do 1950r. 

— tj. do czasu, kiedy stosowanie gospodarki przerębowej ograniczono już do właściwych 

siedlisk — wynika, że dotąd metodą siedliskowo-bezzrębową zostało urządzonych 116 

nadleśnictw w tym 93 nadleśnictwa urządzono powtórnie — na podstawie materiałów 

zebranych do prowizorycznego urządzenia (prawdopodobnie chodziło tu o kameralne 

opracowanie). 

Przedstawione dane pokrywaja się w przybliżeniu z danymi urzędowego sprawozdania 

Centralnego Zarządu LP z 1950 r., według którego urządzeniem metodą siedliskowo-bez- 

zrębową było objętych ogółem 113 nadleśnictw (13% ich ogólnej liczby), najwięcej w 

okręgu wrocławskim (12 nadleśnictw), opolskim (10 nadleśnictw) oraz łódzkim i warsza- 

wskim (po 9 nadleśnictw). Jednak z tej ogólnej liczby tylko 75 nadleśnictw opracowało 

swe plany do końca i plany te zostały zatwierdzone przez Dział Urządzania Lasu CZLP, 

mianowicie: w 1951 r. — 27 planów, w 1952 r. — 44 plany, a w 1953 r. — 4 plany 1 

przypuszczalnie na tym zakończył się krótkotrwały eksperyment z bezzrębówką w lasach 

państwowych. Plany dla pozostałych nadleśnictw, spośród wymienionej liczby 113 nad- 

leśnictw, zostały dokończone już według nowej metody: siedliskowo-drzewostanowej, na 

podstawie wydanych w 1950 r. "Przepisów przejściowych”. Według tej instrukcji odbywa- 

ło się także urządzanie dalszych nadleśnictw, dotąd jeszcze nie objętych urządzaniem. 

Wykazane już bardzo spóźnione zatwierdzanie planów urządzeniowych przez Dział Urzą- 

dzania Lasu CZLP wynikało ze zbyt małej liczby zatrudnionych w nim pracowników. 

Początek 1950 r. zaznaczył się już zdecydowanym odwrotem od gospodarki przerębowej. 

Jak mówi sprawozdanie resortowe za I kwartał tego roku, uregulowano obowiązujący dla 

pgl sposób użytkowania lasu, mający na celu ograniczenie systemu bezzrębowego (przerę- 

bowego) tylko do około 30% powierzchni leśnej. I dalej: W zależności od typu siedliska, 

stanu istniejącego drzewostanu, docelowego typu drzewostanu i przyjętego planu przebu- 

dowy będzie stosowany bądź system bezzrębowy (posztucznie, rębnią skupinową, bądź 

gniazdową) lub system zrębowy. 

Nowa instrukcja urządzeniowa ("Przepisy przejściowe w sprawie urządzania lasów pgl 

metodą siedliskowo-drzewostanową”), która miała obowiązywać "od roku 1950 do odwo- 
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tania", zawierata - obok podstawowych wytycznych, wystepujacych w poprzednich instru- kcjach urządzeniowych - również nowe przepisy, będące rezultatem wprowadzenia gospo- darki przerębowej i dążeniem do oparcia tej gospodarki na podstawach przyrodniczych. Do takich nowych zadań urządzenia instrukcja m.in. zaliczała: wstępną klasyfikację lasów według typów siedliskowych, mającą stanowić podstawę do ustalania ogólnych, dzielni- cowych i miejscowych zasad planowania hodowlanego oraz wstępne ustalenie gospodar- czych typów drzewostanów dla wyodrębnionych siedliskowych typów lasu, co miało być równoznaczne z wyznaczeniem głównych celów produkcji leśnej dla poszczególnych kategorii siedlisk. 

W celu ściślejszego skoordynowania działań w zakresie hodowli lasu, odnowień, pielęg- nowania drzewostanów oraz urządzania i użytkowania lasu wydano w 1953 r. "Zasady hodowlane" (I wydanie) — podstawowe źródło informacji i poradnik z tego zakresu dla służby terenowej: "Zasady" uwzględniały ponadto nowo wprowadzony podział Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne (wg L. Mroczkiewicza). 

Reasumując należy podkreślić, że choć eksperyment z bezzrębówką był tylko krótkotrwa- łym epizodem w dziejach rozwoju urządzania i zagospodarowania lasów państwowych po wojnie i mimo, że ten typ gospodarowania, a szczególnie użytkowania lasu, był wysoce szkodliwy dla państwowego gospodarstwa leśnego, to jednak spowodował zajęcie się przedstawicieli odpowiednich specjalności ze wszystkich ośrodków naukowych problema- mi podstaw przyrodniczych leśnictwa i gospodarstwa leśnego — o kapitalnym znaczeniu dla praktyki i dalszego rozwoju nauk leśnych. 

  

Przypisy 

INawet w obowiązującym obecnie podręczniku B. Zabielskiego z urządzania lasu jest zaledwie niewielka wzmianka na temat bezzrębówki, i że jakoby wprowadzono Ją "tytułem próby". 
"Materiały te pochodzą z Archiwum b. Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewu jeszcze w latach siedemdziesiątych. Cytowane w nini 

cytatach w tekście nie zamieszcza się odsyłaczy do odpowiednich pozycji akt. Ze źródeł drukowanych, z których tu korzystano, należy wymienić: Dziennik Ustaw RP z 1947 i 1949 r. oraz “Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Lesnictwa" (oficjalny organ resortu) z 1949 r. 

*Hilary Minc aż do 1956 r. pełnił główną rolę w życiu gospodarczym Polski, był bowiem ministrem przemysłu i handlu, od 1945 r. również przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Antoni Czubiński, 

К. Iwanowski zostat usunięty z zaj 
karę więzienia za rzekomy sabotaż. 

*Dz. U. RP 1947 nr 53 poz. 285. 
"Dz. U. RP 1949 nr 26 poz. 189. 

mowanego stanowiska, zaś R. Borowemu wytoczono proces i skazano go na 

14



  

  

ŚPrzykładowo, w sprawozdaniu z kwietnia 1953 r. z ogólnopolskiej konferencji urządzeniowej, z udziałem 
kierowników sekcji urządzenia lasu wszystkich okręgów, zaznaczono m.in., że niektórzy dyskutanci (omawiano 
wówczas sprawę zwiększenia pozyskania kopalniaków) określali sytuację w lasach państwowych "jako katastro- 
falną, bowiem administracja terenowa szuka po lesie sortymentów oceniając, że większa jest odpowiedzialność 
za niepozyskanie żądanego sortymentu, niż za rozluźnienie zwarcia drzewostanów”. 

*Wprowadzane do praktyki nowe zasady zagospodarowania lasu i organizacji gospodarstwa leśnego starano się 
wypróbowywać również doświadczalnie — w wytypowanych nadleśnictwach państwowych. W 1951 r. wyzna- 
czono do tych celów 8 nadleśnictw wzorcowych, w tym dwa dla omawianych zagadnień: w Nadl. Tabórz (okręg 
olsztyński) miały być wypróbowane różne sposoby rębni i odnowień a w Nadl. Chojnów (okręg warszawski) 
przedmiotem prób miały być sprawy przebudowy lasów, w szczegolności przebudowa sośnin. 

lOStosownie do powyższego przyjęto następujące rodzaje rębni: a) jednostkową, b) skupinową (do 2 a), c) 
gniazdową (powyżej 2 a), d) smugową oraz e) zupełną. 

Summary 

An Experiment with the 'Non-Clearcutting Method" 
Used in the State Forest at the End of Fourties 

An order by the minister of forestry on the change of forest management guidelines for state 
forests was issued on 28 September 1948 in the course of the state forest survey starting in 
1945. That order accepted a rebuilding of single-species stands into mixed ones, and it 
adopted the selection system (the so-called non-clearcutting method) in the forest harve- 
sting. AII those things pointed out that the idea of introducing such radical changes into the 
common management method (clearcuttings, artificial regeneration) was not born in the 
forestry sector, but in the Economic Committee of the Council of Ministers, where 
economic decisions concerning the whole national economy were being undertaken. The 
introduction of the selection system into the forest harvest pattern made the timber harvest 
increased fairly above the annual allowable cut level, favouring overexploitation. That 
increased demand for wood was linked with the execution of the six-year plan of industria- 
lization of the country (1950—1955). 

But in practise that new method of timber harvest had brought in great difficulties, and it 
escaped from under the control. The survey of stands up the 3rd class, as carried out at the 
turn of 1950/1951 gave a knowledge on state forest resource to the central authorities, and 
it was a basis for imposing new tasks on state forests in delivering the wood for developing 
national economy. 

As many as 113 state forest districts had been given under the management using the 
non-clearcutting method (13% of the total number) but only 75 districts worked out their 

economic plans to the end; the rest finished their surveys according to the new instruction 
(of 1950) adopting the site-stand method. The other state forest districts, remaining yet 
without any plans, were managed according to the latter method. 
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