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Nowe problemy leśnictwa w USA 

Новые проблемы леаного хозяйства в США 

New problems of forestry in USA © 

| W latach siedemdziesiątych ukazało się w USA szereg ustaw federal- 
|." nych regulujących zasady ochrony, zagospodarowania i użytkowania 
, zasobów naturalnych, także leśnych. W miesięczniku *”Journal of Fo- 
, restry”, nr 10/1978, jeden z jego redaktorów, Luke Popovich, opi- 
. suje sytuację, w jakiej znaleźli się leśnicy amerykańscy po wprowadzeniu 
/ wymienionych ustaw w życie. Wydaje się celowe zaznajomienie czytel- 
„ ników polskich z problemami jakie napotyka leśnictwo w. jednym z naj- 
| bardziej przemysłowo rozwiniętych krajów świata. | 
| Obecnie leśnicy amerykańscy uważają się przede wszystkim za za- 
' rządców zasobów naturalnych, a nie tylko ża zwykłych pracowników 
j leśnictwa. Od kilku lat pasjonują się ogólnokrajową polityką leśną, ani- 
. mowąną przez powszechny ruch mający na celu ochronę środowiska, 
> określany w USA mianem enwironmentalizmu, od słowa environment — 

środowisko. Wynikiem jego działania jest koniec milczącej zgody na 
| Wszystko co człowiek świadomie lub nieświadomie wprowadza do środo- 
| wiska i początek ogólno-społecznej dyskusji o tych sprawach. Trzeba 
. obiektywnie przyznać, że leśnicy amerykańscy nie szli w czołówce tego 
, ruchu, często kierowanego przez ludzi dalekich od fachowości w dzie- 

; dzinie leśnictwa, a gdy ruch ten doprowadził do wydania Aktu Narodowej 
р Polityki Srodowiskowej poczuli sie sfrustrowani, spoleczenstwo zas usto- 
, Sunkowało się do nich nieufnie, jako do outsiderów, choć z natury rzeczy 
, powinni być najgorętszymi zwolennikami ochrony przyrody. 

| - W wyniku powstania nowych prądów społecznych i burzliwej dy- 
| skusji nad nimi tradycyjna polityka leśna poniosła klęskę, rezygnując ze 

, SWego ulubionego i wydawałoby się racjonalnego hasła wielostronnej 
| Uzżytkowości lasu; potrzeby różnych użytkowników lasu były często dia- 
| Metralnie odmienne i nie udało się ich pogodzić. W tym zderzeniu róż- 
, nych postaw zwyciężyły lokalne grupy nacisku, a nie rzecznicy wyma- 
| Tzonego ideału wielostronnej użytkowości lasu. Doprowadziło to w Idaho 

, do taktycznego wydzielenia stref lasu o różnych celach użytkowych. Przy- 
й dad ten może stać się ogólnokrajową praktyką, o ile nie powstaną nowe, 
| lepsze koncepcje. , | | 
» __ Legnicy amerykańscy skarżą się, że zasada utrzymania ekologicznej 
. Ióźnorodności środowiska uniemożliwia standaryzację prac leśnych, uzna- 
| 4 natomiast postulat uwzględniania zróżnicowanej produktywności sied- 
| lisk leśnych. Ta koncepcja podoba się także politykom, kształtującym 
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prawne ramy gospodarki leśnej i stwierdzającym, że zawodowi leśnicy 

nadal są godni zaufania społecznego; to uznanie nie spowodowało jednak . 
ułatwień w praktyce gospodarczej, tak wysoko cenionej przez zawodow- 
ców. Na razie nie ułatwia jej także uchwalenie Ogólnokrajowych Zasad 
Zagospodarowania Lasu (National Forest Management Act). Komitet nau- 
kowy, powołany do ustalenia zasad wykonawczych tego aktu, mial wielkie 

trudności z uzgodnieniem różnorodnych celów stawianych gospodarce 

leśnej i nie tak wiele czasu poświęcił sprawom zawodowo-leśnym jak 
różnym żądaniom i ograniczeniom wysuwanym przez ministerstwo rol- 

nictwa. W tej wojnie postaw i żądań charakterystyczny jest brak skłon- 

ności do kompromisu i wiary, że można znaleźć rozwiązanie zadowalające 

antagonistyczne strony. Omawiane sprzeczne postulaty odnośnie użyt- 

„kowania lasu (ochroniarskich, rekreacyjnych, przemysłowych) to najwięk- 

szy problem leśnictwa amerykańskiego od czasów dyskusji nad uproduk- 

tywnieniem ubogich siedlisk oraz nad niekorzystnymi. zmianami składu 

gatunkowego lasów. 
Jedną z głównych przeszkód w rozwiązaniu wymienionego problemu 

jest zasada nietykalności własności prywatnej. Zasada -ta odnośnie 

lasów została już dwukrotnie przełamana, aczkolwiek w ograniczonym 
zakresie: pierwszy raz przez uchwalenie ustaw o konieczności racjonal- 

nego zagospodarowania lasów i drugi — przez uchwalenie federalnego 

prawa wodnego w 1972 r. regulującego zasady zagospodarowania rzek, 

niezależnie od praw własności terenów, przez które przepływają. Duże 

znaczenie dla przełamania tej zasady mają także prawa o ochronie po- 

wietrza atmosferycznego oraz o zagospodarowaniu zasobów naturalnych, 

z 1974 r. , 3 

U podstaw kontrowersji między leśnikami a zwolennikami enwiron- 
mentalizmu tkwi przeświadczenie tych pierwszych, że istotną wartością 
lasu są zasoby drewna. Tymczasem przeciętna publiczność chętniej uznaje 

argumenty tych drugich, gdyż raczej „odczuwa” las, niż myśli o nim 

racjonalistycznie. Ponadto leśnicy dotychczas nie przekonali społeczeństwa 

ani rządu, że potrafią uporać się z różnorodnymi zadaniami jakie obecnie 

się przed nimi stawia. Dopóki nie zdobędą nowego kredytu zaufania dla 
swych umiejętności rozwiązywania problemów ochrony środowiska na: 
terenach leśnych, dopóty ingerencje osób postronnych w zawodowe spra” 
wy leśnictwa będzie niestety koniecznością. 

Gustaw Matuszewski, 
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