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Czas wrócić do pełnej planowości w użytkowaniu rębnym 

Пора вернуться к полному планированию лесосечного пользования 

It is Time to Revert to Fully Planned Timber Cropping 

Weer, że jedną z najważniejszych czynności gospodarczych w lesie 
są cięcia użytkowania rębnego. Czynność ta najradykalniej ze wszyst- 

kich innych czynności gospodarczych wkracza w życie lasu i wstrząsa 
całą biocenozą, a w skrajnych wypadkach — nawet ją niszczy. Cięcia, 
szczególnie jeśli chodzi o rębnię zupełną, wywierają wpływ nie tylko 
na drzewostan, w którym się je przeprowadza, lecz i na drzewostany 
sąsiednie, nierzadko decydując o ich życiu. Na przykład nieopatrznie 
zaplanowane i wykonane cięcie może spowodować klęskę wiatrołomów 
w sąsiednich drzewostanach, a w górach — zniszczenie niżej położonych 
upraw i młodników przy zrywce, bądź tak silne uszkodzenie starszych 
drzewostanów (zranienie szyj korzeniowych), że zajdzie konieczność 
zakwalifikowania ich do wyrębu. 
Wpływ cięć nie ogranicza się tylko do obecnie istniejących drzewo- 

stanów, lecz obejmuje również przyszłe pokolenia lasu. Wystarczy dla 
przykładu wymienić, że od sposobu wykonania cięć zależy lepszy lub 
gorszy wzrost upraw, udanie lub nieudanie się odnowienia rodzajów 
drzew wymagających w młodości ocienienia itd. Zastosowanie takiego 
lub innego sposobu cięć prowadzi bądź do powstania łącznego 
układu drzewostanów, sprzyjającego powstawaniu klęsk żywiołowych, 
bądź do wytwarzania układu przerywanego, w którym drzewostany wy- 
kazują większą odporność biologiczną. 

Tych kilka wyżej podanych przykładów oddziaływania użytkowania 
rębnego na życie lasu świadczy wymownie o tym, iak duże znaczenie 
w gospodarce leśnej ma właściwe prowadzenie cięć. 

Ład przestrzenny w ostępie, czyli taki układ drzewostanów, który po- 
zwala przeprowadzać w każdym drzewostanie konieczne czynności go- 
spodarcze we właściwym czasie, bez narażania na ujemne wpływy 
sąsiednich drzewostanów, zależy prawie wyłącznie od właściwego pla- 
nowania i wykonywania cięć. Ponieważ nie może być prawidłowego 
użytkowania rębnego lasu bez należycie opracowanych okresowych pla- 
nów cięć, musimy wszystko uczynić, ażeby plany te oprzeć na racjonal- 
nych podstawach i ażeby obejmowały one całość cięć użytkowania ręb- 
nego w danym okresie gospodarczym, nie zaś (jak to się obecnie prak- 
tykuje) tylko część odpowiadającą wysokości etatu prawidłowego, tj. 
obliczonego zgodnie z obowiązującymi metodami. 

32



Podstawą prawidłowego planowania jest przede wszystkim odpowiedni 
podział obrębu na ostępy, a w granicach ostępów — przestrzeganie wła- 
Ściwego kierunku i następstwa cięć, z uwzględnieniem układu cięć nie 
tylko w najbliższym okresie gospodarczym, lecz orientacyjnie również 
1 w następnych okresach przyjętego wieku rębności. 

Poza tym cięcia nie powinny być planowane ogólnie na okres gospo- 
darczy, jedynie z podziałem na paski zrębowe, lecz muszą być projek- 
towane na poszczególne lata. Odnosi się to naturalnie do rębni zupeł- 
nej, która stanowi ogromną większość cięć w naszych lasach. Cięcia 
prowadzone sposobem zrębowo-przerębowym lub przerębowym muszą 
być siłą rzeczy projektowane ogólnie (bez rocznego przydziału) na I lub 
II 10-lecie. 

Praktykowany dotychczas zwyczaj projektowania w okresowym planie 
cięć tylko pasków zrębowych, bez przydziału na lata, posiada szereg 
wad. Na przykład już przy samym planowaniu nie bierze się wcale pod 
uwagę, czy zaplanowane cięcia dadzą się prawidłowo rozłożyć na poszcze- 
gólne lata okresu gospodarczego z zachowaniem obowiązujących zasad, 
a więc czy da się utrzymać projektowane nawroty, uniknąć zakładania 
cięć przy powierzchniach leśnych nie zalesionych (halizny, zręby, płazo- 
winy), czy będzie można chociaż z grubsza utrzymać przybliżoną rów- 
nomierność dochodów drzewnych według rodzajów drzew itd. Z tych 
względów w samym już planie ukryte będą uchybienia. Gdyby nawet 
założyć, że w okresowym planie cięć nie będzie żadnych uchybień, to 
przy systemie corocznego wybierania cięć do wyrębu najlepszy nawet 
specjalista miałby duże trudności w takim przeprowadzeniu wyboru, 
który dawałby w przyszłości, a szczególnie pod koniec okresu gospodar- 
czego, gwarancję uniknięcia kolizji z obowiązującymi zasadami użytko- 
wania rębnego. Cóż dopiero, jeżeli czynić to będzie leśniczy, nie mający 
dostatecznej, a najczęściej żadnej praktyki urządzeniowej. 

Warto również wziąć pod uwagę i to, że pracownik terenowy, projektu- 
Jąc na dany rok użytkowanie rębne, wybierze z okresowego planu przede 
wszystkim takie zręby, jakie będą mu najbardziej dogadzały, a więc 
łatwiejsze pod względem wyrębu, wywozu, dozoru itd. Zdarza się to 
szczególnie tam, gdzie w znacznym stopniu występuje brak robotników 
l wozaków, co jest przecież zjawiskiem bardzo częstym, jeśli nie pow- 
szechnym. W konsekwencji na dalsze lata pozostaną cięcia pod każdym 
względem trudniejsze, a co gorsze, dość wcześnie wytworzy się sytuacja 
zmuszająca do rezygnacji z przestrzegania elementarnych zasad prowa- 
dzenia cięć, a szczególnie z ustalonych nawrotów. Często będą musiały 

_ być one nadmiernie skracane lub nawet (przede wszystkim w odniesieniu 
do przylegających zrębów sąsiednich szeregów ostępowych) — sprowa- 
dzane do zera, tzn. do łączenia zrębów. Zrozumiałe jest, iż takie użytko- 
wanie stanie w zupełnej sprzeczności z podstawowymi wymaganiami pra- 
widłowej gospodarki leśnej. 

Rozwiązywanie trudności przez wykraczanie z cięciami poza ramy 
planu okresowego prowadzi do zupełnej dowolności, a przy stosowaniu 
tego środka w szerszym zakresie — do zupełnej anarchii w tak ważnej 
dziedzinie gospodarki leśnej, jaką są cięcia użytkowania rębnego. 

Ża koniecznością planowania cięć na poszczególne lata okresu gospo- 
darczego przemawia także obowiązujący u nas trzyletni obieg żywico- wania, z którym łączy się wymaganie dokładnej lokalizacji cięć przynaj- 
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mniej na trzy lata naprzód. Już nawet sam ten fakt do pewnego stop- 
nia przesądza, że cięcia muszą być rozkładane na poszczególne lata 
okresu gospodarczego, a uwzględniwszy, że nowy plan zwykle opraco- 
wuje się w ostatnim roku okresu gospodarczego — również na pierwsze 
trzy lata następnego okresu. 

Wtedy, gdy rębnia zupełna występuje w małej ilości, a przewagę 
stanowią inne rębnie, postulat rozkładania cięć na poszczególne lata 
może być nieistotny. Toteż w zależności od warunków powinno się usta- 
lić procentowy stosunek cięć zupełnych do częściowych, poniżej którego 
roczne planowanie nie będzie obowiązywać. 

Nie mniej ważną rzeczą przy planowaniu cięć jest długość okresu 
gospodarczego, który zasadniczo nie powinien obejmować mniej niż 10 
lat. Naturalnie, bardzo jest pożądane i pożyteczne, ażeby jednocześnie ze 
szczegółowym planem cięć na I okres gospodarczy sporządzany był rów- 
nież ogólny plan cięć na II 10-lecie. Daje to, obok innych korzyści, rów- 
nież możliwości pełnego zsynchronizowania cięć obu okresów. 

Krótsze od 10 lat okresy planowania, a więc np. 5-letnie, trzeba uznać 
za uniemożliwiające takie ułożenie cięć, które by nie kolidowały z cię- 
ciami drugiej połowy l0-lecia, nie mówiąc już o II 10-leciu. Krótkie 
okresy nie zapewniają również możliwości bardziej równomiernego roz- 
łozenia na poszczególne okresy masy drzewnej według rodzajów drzew. 
Często bowiem może się zdarzyć, że np. na pierwsze 5-lecie przydzie- 
lone zostaną do pozyskania masy przeważnie liściaste, na drugie zaś 
5-lecie — przeważnie iglaste, lub odwrotnie. Radykalne zmiany co do 
rodzaju pozyskiwanego drewna zachodzące w stosunkowo krótkim okresie 
ze względów gospodarczych są bardzo niepożądane. Rzecz zrozumiała, 
2е może się zdarzyć, iż taka nierównomierność będzie nakazem gospo- 
darczym, mianowicie wtedy, gdy ze względu na niską zdrowotność pewne 
drzewostany muszą być jak najprędzej wycięte i odnowione. 

Nie jest wykluczone, że podczas realizowania planu cięć mogą zajść 
okoliczności zmuszające do odstąpienia w którymś roku od zaprojek- 
towanych w planie zrębów. Wypadek taki jednak, jeśli zmiany nie 
przyjęły dużego rozmiaru, nie przekreśla planu, gdyż wstrzymując 
niektóre (odpowiednio położone) zręby, tzn. przesuwając ich wykonanie 
do II 10-lecia, łatwo można uzyskać znowu zgodność prowadzenia cięć 
z planem. 

Га najbardziej jednak zasadniczą sprawę, która w znacznym stopniu 
wpływa na poprzednio poruszone zagadnienia, należy uznać sprawę peł- 
nego planowania cięć, tj. obejmowania planem okresowym nie tylko cięć 
w ramach prawidłowego etatu, lecz również i wykonywanych obecnie na 
dużą skalę przerębów (cięć nadetatowych). Wysokość tych przerębów, 
wyrażona w procentach etatów prawidłowych, w okresie 1951— 
— 1956/1957 r. przedstawia się jak następuje: 

г. 1951 — 6,9% 
1952 — 22,2% 
19538  — 28,0% 
1954 — 31,8% 
1955 — 47,00% 
1956 — 40,4% 
1956/57— 42,0% 

34



Jak z powyższego widać cięcia ponadetatowe w stosunku do etato- 
wych są bardzo znaczne i w ostatnich trzech latach wynoszą 40—470 „; 
wykazują przy tym w okresie siedmiu lat bardzo duże wahania. Trzeba 
zaznaczyć, że powyższe dane odnoszą się do lasów I i II grupy wziętych 
łącznie i że przedstawiałyby się jeszcze gorzej, gdybyśmy wzięli pod 
uwagę tylko II grupę lasów, która prawie wyłącznie sama ponosi ciężar 
dokonywanych przerębów, lasy bowiem I grupy nadmiernymi wyrębami 
zazwyczaj nie są obciążone. Musimy także sobie uświadomić, że przy- 
toczone procenty są przeciętne dla całości państwowego gospodarstwa 
leśnego i że w odniesieniu do znacznej części zarządów i rejonów lasów 
państwowych są jeszcze bardziej niepokojące, nie mówiąc już o nadle- 
śnictwach, gdzie przeręby nierzadko sięgają i przekraczają 100% prawi- 
dłowych etatów. | 

Zrozumiałe jest, że przy takim kształtowaniu się przerębów, nawet 
najlepiej opracowane plany cięć stały się nieaktualne, a użytkowanie 
rębne zamieniło się w chaotyczną eksploatację lasu. 

W celu ratowania sytuacji, przy opracowywaniu w 1955 r. pięcio- 
letnich planów użytkowania rębnego, poza właściwym planem, obejmu- 
jącym cięcia etatowe, zaprojektowano dla pokrycia cięć ponadetatowych 
tzw. cięcia rezerwowe. Cięcia te jednak, jak wykazała dotychczasowa 
praktyka, nie zdały egzaminu, gdyż już obecnie trzeba było ze znacznej 
ich części zrezygnować i uciec się do cięć pozaplanowych. Toteż nowa 
instrukcja urządzania lasu z cięć rezerwowych zupełnie rezygnuje. Cięcia 
ponadetatowe w nowourządzanych nadleśnictwach będą lokalizowane 
przez pracowników nadleśnictw w drzewostanach objętych planem cięć 
II 10-lecia. 

Irudno powiedzieć, ażeby koncepcja ta była lepsza od pomysłu cięć 
rezerwowych, zawiera bowiem w sobie szereg bardzo poważnych cech 
ujemnych, a to z następujących względów: 

1) wyrębowi w I 10-leciu podlega pokaźny odsetek drzewostanów obję- 
tych planem cięć II 10-lecia; 

2) z zasady do wyrębu w II 10-leciu przeznacza się drzewostany prze- 
ważnie młodsze, które jeszcze przez 10, a nawet dłużej, do 20 1., powinny 
pozostawać na pniu w celu osiągnięcia dojrzałości: przedwczesny ich 
wyrąb powoduje znaczne straty gospodarcze; 

3) cięcia II 10-lecia najczęściej są sprzężone z cięciami I 10-lecia 
i dlatego przy pokryciu nadmiaru użytkowania, trzeba przyśpieszać wy- 
konanie tych cięć, a przez to czynić szkodliwe wręby, burzące ład prze- 
strzenny i często niebezpieczne dla sąsiednich drzewostanów; 

4) cięcia II 10-lecia nie są rozłożone ani na lata, ani też podzielone 
na paski zrębowe, i dlatego dają wykonawcy możliwość popełniania 
wszelkiej dowolności co do ich szerokości, powierzchni, nawrotów itd.; 

5) przy planowaniu cięć istnieje zasada dążenia do takiej ich lokalizacji, 
ażeby cięcia I 10-lecia w jednym szeregu ostępowym nie stykały się 
z cięciami tegoż 10-lecia w bezpośrednio przylegającym sąsiednim sze- 
regu ostępowym, a to w celu zapobieżenia powstawaniu większych po- 
wierzchni jednowiekowych drzewostanów; pokrywanie nadmiaru użytko- 
wania z cięć II 10-lecia zupełnie przeczy tej słusznej i ważnej zasadzie; 

6) istnieje przewidziany w nowej instrukcji urządzania lasu obowiązek 
dokonywania orientacyjnego szacunku brakarskiego dla cięć zaprojek- 
towanych w planie do wyrębu w I 10-leciu, a to w celu uzyskania 
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danych wskazujących ile przeciętnie rocznie można pozyskać poszcze- 
gólnych grup sortymentowych z użytkowania rębnego, a ponieważ re- 
alizowane w I 10-leciu cięcia będą się składać z cięć etatowych, objętych 
planem I 10-lecia i szacowanych pod względem brakarskim, oraz z cięć 
ponadetatowych wykonywanych z planu cięć II 10-lecia i nie podlega- 
jących wymienionemu szacunkowi, przeto dla całości cięć I 10-lecia (eta- 
towe + ponadetatowe) nie będziemy mieli danych sortymentowych; do- 
konywanie szacunków brakarskich cięć planowych I 10-lecia staje się 
więc bezcelowe; 

7) dobry i rzetelny gospodarz lasu widząc wszystkie wady i błędy, 
wynikające z wkraczania w I 10-leciu w cięcia II 10-lecia, będzie szu- 
kał lepszego rozwiązania w pokrywaniu nadmiaru użytkowania w miarę 
możności wyłącznie z zapasu cięć I 10-lecia i nikt mu nie wytłumaczy, 
że źle postępuje; jednakże gdy po paru latach możliwość ta wyczerpie 
się, zmuszony będzie wejść do cięć II 10-lecia, a potem i dalej poza ramy 
wszelkich planów. 

Widzimy, że dotychczasowe sposoby planowania cięć przy nadmier- 
nych wyrębach nie dają pozytywnych wyników, a więc spychanie 
naszej gospodarki leśnej na coraz to niższy poziom trwa dalej. Nie ulega 
wątpliwości, że każdy, komu choć trochę na sercu leży dobro naszej 
gospodarki narodowej, wypowie się przeciwko dalszej bezradnej i de- 
strukcyjnej bierności w aziedzinie organizacji użytkowania rebnego, tym 
bardziej że proces rozkładu w tej dziedzinie trwa już od lat. 

Wiemy, że przed drugą wojną światową państwowa gospodarka leśna 
była daleka od doskonałości i we wszystkich jej dziedzinach pozostawiała 
wiele do życzenia. Potem następuje wybuch wojny, a wraz z nim przy- 
chodzi 6-letnia rabunkowa gospodarka okupacyjna i bezpośrednie nisz- 
czenie lasu w trakcie działań wojennych. Po odzyskaniu niepodległości, 
gdy zaczęliśmy powoli zawracać naszą gospodarkę leśną na właściwe 
tory, wybucha w 1948 r. klęska tzw. „bezzrębówki' !) i wreszcie w ostat- 
nich latach przychodzi nadmierna i dewastacyjna, nie dająca się uiąć 
w ramy planowości eksploatacja lasu, obejmująca nie tylko starsze drze- 
wostany, lecz również i średnie klasy wieku, w których prowadzi się 
dewastacyjne trzebieże w celu pozyskania określonych sortymentów. 

Ażeby lepiej uświadomić sobie, jak daleko zabrnęliśmy z gospodarką 
w dziedzinie użytkowania rębnego, przypomnijmy jak przedstawiała sie 
ta sprawa przed drugą wojną światową. 

Planowanie użytkowania rębnego było wówczas oparte na dążeniu do 

zaprowadzenia ładu przestrzennego w lesie. Ramową podstawą do tego 
były ostępy. Nie narzucano jednak schematu, w którym cięcia w ostę- 
pie byłyby prowadzone przez całą jego szerokość z bezwzględnym prze- 
strzeganiem kolejności, lecz w razie potrzeby w bardzo szerokim za- 
kresie było dopuszczalne użytkowanie i odnowienie dalej w ostępie 
położonych drzewostanów rębnych, bądź omijanie przy projektowaniu 
i wykonywaniu cięć drzewostanów niedojrzałych. 

  

l) Gwoli ścisłości należy stwierdzić, że w roku 1948 zostały ustalone i powszech- 
nie przyjęte zasady gospodarki siedliskowo-bezzrębowej. O klęskowym oddziały- 
waniu nieuporządkowanych cięć bezzrębowych można mówić w odniesieniu do 

okresu, w którym lasy zostały obarczone nadmiernym rozmiarem użytkowania wy- 
rażonym w określonych sortymentach. (Przyp. Kom. Red.). | 
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Nie był to więc system ściśle ostępowy, lecz raczej pośredni: drzewo- 
stanowo-ostępowy. Zmierzano do tego, ażeby wszędzie tam, gdzie nie 
grożą znaczniejsze straty ekonomiczne, wynikające ze zbyt długiego prze- 
trzymywania drzewostanów rębnych lub z przedwczesnego wyrębu 
dobrze jeszcze przyrastających drzewostanów przedrębnych — wprowa- 
dzać ład przestrzenny w ostępie, w miejscach zaś, gdzie występują po 
temu przeszkody, ład ten zachowywać w miarę możności. Pomocne 
w tym były bardzo szeroko stosowane ostępy przejściowe. 

Drugą ważną zasadą gospodarki leśnej przedwojennej było oprąco- 
wywanie planu cięć na poszczególne lata I 10-lecia. Co do zalet i ko- 
nieczności takiego planowania już wyczerpująco wypowiedziałem się 
w poprzednich rozważaniach. 

Jako trzecią zasadę należy wymienić ścisłe przestrzeganie zgodności 
wykonywania cięć z opracowanym przez organa urządzenia lasu okre- 
sowym planem cięć. O ścisłości przestrzegania tej zasady świadczy fakt, 
iż na wykonanie najmniejszego nawet cięcia pozaplanowego trzeba 
było uzyskać zgodę ówczesnej Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Czwartą zasadą było skrupulatne utrzymywanie rozmiaru użytkowania 
w granicach zatwierdzonych etatów użytków rębnych. Wszelkie zdarza- 
jące się przekroczenia etatu zasadniczo musiały być wyrównane w naj- 
bliższym roku gospodarczym. 

Jaką wagę przywiązywano w lasach państwowych do prawidłowego 
projektowania cięć, świadczy fakt, że przy zatwierdzaniu operatów 
urządzania lasu szczegółowemu sprawdzaniu podlegała prawidłowość 
każdego najmniejszego nawet cięcia. Dawało to gwarancję zgodności za- 
twierdzanych planów z obowiązującymi zasadami planowania, a poza 
tym miało znaczenie dydaktyczne, gdyż z poczynionych przy zatwier- 
dzaniu poprawek i uwag opracowujący operaty urządzeniowe mogli się 
doskonale zorientować, co do wymagań władzy zatwierdzającej te ope- - 
raty, a to dawało im możność i zmuszało do należytego opracowywania 
planów użytkowania rębnego. 

Wspomnieć tu również należy i o tym, że roczne wnioski cięć były 
zatwierdzane przez dyrekcje okręgowe lasów państwowych. Rozpatry- 
wanie tych wniosków należało do obowiązków kierownika oddziału urzą- 
dzania lasu, a więc leśnika o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Da- 
wało to w dużym stopniu gwarancję, że wszelkie niewłaściwości lub 
błędy, jakie mogły się zakraść do wniosku cięć, przy zatwierdzaniu 
zostaną rozpoznane i skorygowane. Obecnie zatwierdzanie wniosków 
należy do kompetencji rejonów lasów państwowych, które najczęściej 
sprawy te traktują dość ubocznie, o czym świadczy częste powierzanie 
sprawy rozpatrywania wniosków cięć brakarzom rejonowym. Prawidło- 
wość użytkowania lasu niestety musiała ustąpić konieczności wykona- 
nia narzuconego rozmiaru użytkowania i planu sortymentów. 

Przypomnienie lepszych stron przedwojennej gospodarki leśnej w za- 
kresie użytkowania rebnego nie ma na celu jej wychwalania, lub sta- 
wiania za przykład, gdyż, jak to już podkreślono, daleko jej było do do- 
skonałości. Chodzi o to, ażeby wykazać, jak daleko odeszliśmy, nawet 
od poziomu przedwojennego i jak źle się dzieje w dziedzinie organizacji 
1 wykonawstwa cięć użytkowania rębnego. 
Dla przykładu weźmy chociażby sprawę ostępów. Z ostępem, tą za- 

sadniczą jednostką systemizacji lasów, przez wiele lat po wojnie nie 
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mieliśmy prawie nic do czynienia; wykreśliliśmy ją z praktyki, a nawet 

teorii leśnej, bez stworzenia czegoś innego, co by ostęp mogło zastąpić. 

Przyczyną tego stanu rzeczy najpierw była ,„bezzrębówka , nie uznająca 

ostępów, a potem nadmierne wyręby lasu. W rezultacie projektowano, 

zakładano i wykonywano cięcia bez wszelkich przewidywań na dalszą 

metę. Sięgano myślą na 5 lub najdalej 10 lat naprzód, tj. tylko na okres, 

na który planowano użytkowanie rębne. Z cięciami wkraczano bez ogra- 

niczeń do wnętrza drzewostanów, tworząc w ten sposób wręby koło 

wrębów, w rezultacie czego nastąpiło wprost fantastyczne pocięcie, po- 

szatkowanie rębnych, a nawet bliskorębnych drzewostanów i przez to 

zburzenie wszelkiego racjonalnego porządku przestrzennego. Chaos ten 

został wprowadzony równocześnie z „bezzrębówką* i dopiero nowa 

instrukcja urządzania lasu przywraca na nowo pojęcie ostępu, 1 gdyby 

na przeszkodzie nie stanęła omówiona już koncepcja lokowania cięć nad- 

etatowych w cięciach II 10-lecia, można by było mieć nadzieję, że wkra- 

czamy znowu na właściwą drogę użytkowania rębnego. 

Nowa instrukcja urządzania lasów, ustosunkowuje się pozytywnie do 

potrzeby planowania cięć na poszczególne lata okresu gospodarczego, 

lecz niestety odkłada wprowadzenie w życie tej zasady do chwili, gdy 

rozmiar użytkowania zostanie zrównany z prawidłowymi etatami, usta- 

lonymi w operatach urządzeniowych. Nie wiemy, kiedy nadejdzie ta 

chwila, a i po jej nadejściu roczne planowanie cięć można będzie reali- 

zować tylko stopniowo, w miarę postępu nowego urządzania lasów, a za- 

nim obejmie ono wszystkie nadleśnictwa, znowu upłynie kilka lat. Czy 

możemy tak długo czekać? Nie, nie możemy czekać na wprowadzenie 
w życie rocznego planowania cięć, jak również na ponowne wprowa- 

dzenie racjonalnego planowania i wykonywania użytkowania rębnego, 

gdyż są to sprawy zbyt ważne dla gospodarstwa leśnego, ażeby je od- 

kładać. 
Ostatecznie formułując wysunięte postulaty zwracam szczególną uwagę 

na trzy najważniejsze, do których realizowania powinno się przystąpić 

niezwłocznie. Są to: 

1) obejmowanie okresowym planem użytkowania rębnego nie tylko 

cięć etatowych, lecz również i nadetatowych, bez rozdziału na obie te 

kategorie; 

2) opracowywanie dla cięć zupełnych okresowego planu użytków ręb- 

nych na poszczególne lata okresu gospodarczego; 

3) oparcie cięć na zasadzie ładu przestrzennego w ostępach. 

Przeszkodą w realizowaniu podanych postulatów jest nie uregulowana 

sprawa rozmiaru użytkowania i to zarówno jego nadzwyczaj wyśrubo- 

wanej wysokości, jak i ciągłych zmian. 

Wiemy, że nasze lasy, zdewastowane przez działania wojenne i oku- 

pację, poniosły i w dalszym ciągu ponoszą ogromne ofiary na rzecz odbu- 

dowy kraju, płacąc za to rozstrojem gospodarki leśnej i obniżeniem na 

dłuższy okres jej zdolności produkcyjnych. Wiemy również, że zapotrze- 

bowanie naszej gospodarki narodowej na surowiec drzewny jest ogromne 

i niewspółmierne z możliwością produkcyjną lasów i że zapotrzebowanie 

to wzrasta z roku na rok. Zdajemy sobie sprawę, że nie można od razu 
za jednym pociągnięciem pióra skończyć z przerębami w lasach pań- 
stwowych i przejść na doskonale prawidłową gospodarkę leśną, opartą 
na zdobyczach nauki oraz uwzględniającą przyszłość lasów i innych 
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dziedzin gospodarki narodowej, opartych o surowiec drzewny. Ale równo- 
cześnie świadomi jesteśmy tego, że wyciąganie z lasów nadmiernej ilości 
drewna musi — czy tego chcemy, czy nie chcemy — skończyć się 
już w niedługim czasie i to skończyć się z tym gorszymi konsekwencjami 
dla przyszłości, im dłużej przeciągniemy eksploatatorskie ustosunkowanie 
do lasów. 

Jeżeli nie możemy niezwłocznie przejść do prawidłowego, przewidzia- 
nego etatami użytkowania rębnego, to możemy jednak już teraz poczy- 
nić niektóre pociągnięcia, mające ogromne znaczenie dla usprawnienia 
gospodarki leśnej, które umożliwią wejście jej na tory prawidłowego, 
zgodnego z podanymi wyżej postulatami, planowania i pobierania użyt- 
ków rębnych. W tym celu właściwe władze powinny: 

1) na podstawie struktury wiekowej i stanu naszych lasów oraz wła- 
Ściwie obliczonego wieku rębności zbadać możliwości produkcyjne pań- 
stwowego gospodarstwa leśnego i odpowiednio do tego. ustalić prawi- 
dłowe etaty; 

2) ustalić, w ciągu jakiego jeszcze okresu i w jakich wysokościach 
w poszczególnych latach gospodarstwo leśne będzie ponosiło ofiary na 
rzecz innych dziedzin życia gospodarczego w postaci nadmiernych wy- 
rębów (ponadetatowych). 

Już samo przeprowadzenie analiz potrzebnych do powyższych ustaleń 
da konkretne korzyści, pozwoli bowiem zdać sobie sprawę, w jakim 
stanie zubożenia lasów i obniżania ich produkcyjności obecnie się znaj- 
dujemy i jak prędko możemy przejść z teraźniejszego okresu niedosytu 
w okres klęski głodu drewna. Przy corocznym ustalaniu rozmiarów 
użytkowania, a nawet w okresach 5-letnich, te sprawy nie zarysowują 
się w stopniu dostatecznie ostrym i dlatego nie są zazwyczaj brane pod 
uwagę, „bo przecież — jak się to mówi — wyższy rozmiar użytkowania 
w jednym lub w paru latach tragedii w lasach nie spowoduje". 

Mając ustaloną dla całego państwowego gospodarstwa leśnego wyso- 
kość rozmiaru użytkowania na poszczególne lata przejściowego okresu 
nadmiernego użytkowania, łatwo już będzie można ustalić dla zarzą- 
dów i rejonów l1.p., a potem i dla poszczególnych nadleśnictw odpowied- 
nie procenty nadmiaru użytkowania w stosunku do etatów prawidło- 
wych. Chodzi tu przede wszystkim o nadleśnictwa, dla których będą 
opracowywane nowe okresowe plany użytkowania rębnego. 

Naturalnie, obciążenie nadmiarem cięć wszystkich zarządów, rejonów 
i nadleśnictw nie koniecznie musi być przeprowadzone proporcjonalnie 
do wysokości etatów prawidłowych, gdyż powinny być tu jeszcze wzięte 
pod uwagę i inne względy, jak lesistość danego regionu, zasobność lasów 
w starsze drzewostany, względy ochronne itp. 

Ustalone w wyżej podany sposób procenty nadmiaru użytkowania ręb- 
nego wykorzystane będą przy opracowywaniu nowych planów cięć przez 
odpowiednie zwiększenie prawidłowych rocznych etatów, które tak po- 
większone — będą stanowiły podstawę ilościową dla planowania wymie- 
nionych cięć. Oczywiście, że powiększenie etatów będzie dotyczyło tylko 
okresu stosowania nadmiernych cięć, na pozostałe zaś lata okresu obo- 
wiązywać już będą etaty prawidłowe. Na drugie 10-lecie etaty prawi- 
dłowe powinny być obliczane ponownie z uwzględnieniem w tabeli klas 
wieku zaplanowanych cięć na I 10-lecie i z dokonaniem przesunięcia 
wieku drzewostanów o jedną podklasę wyżej. 
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W ten sposób w operacie urządzenia lasu obok etatu prawidłowego 
będzie figurować kilka rocznych etatów powiększonych, a poza tym 
jeszcze odrębny etat dla II 10-lecia. Skomplikuje to nieco proces obli- 
czania etatów, lecz za to uzyska się możność opracowywania realnych 
planów użytkowania rębnego, obejmujących nie część, jak dotychczas, 
lecz całość cięć okresu planowania. Da to jednocześnie możność tak po- 
trzebnego planowania cięć na poszczególne lata okresu gospodarczego 
i zachowania prawidłowej kolejności zrębów w ostępach. 

Takie uregulowanie sprawy okresowego planowania cięć prowadzi 
na tory powrotu do racjonalnego 'użytkowania lasu. Zrozumiałe jest, 
że na skutek wygórowanego etatu w ustalonym okresie nadmiernego 
użytkowania będą jeszcze trudności w prawidłowej lokalizacji zwiększo- 
nej ilości cięć i że w wielu przypadkach zajdzie konieczność pewnego 
odstępstwa od zasad prawidłowego planowania np. trzeba będzie 
często rezygnować z nawrotów 4 lub 5-letnich na rzecz 2—8-let- 
nich i z cięć o szerokości 60—80 m na rzecz cięć 80—100-metrowych, 
tworzyć większą ilość ostępów przejściowych itd. Jednakże wszystkie 

konieczne odchylenia można będzie utrzymać w granicach jak naj- 
mniejszych szkód dla gospodarstwa leśnego. 

Przyjęcie powiększonego etatu odnosić się powinno nie tylko do nowo 
urządzanych nadleśnictw, lecz również i do tych, dla których w najbliż- 
szym czasie, na skutek rychłej ekspiracji dotychczasowego pięcioletniego 
planu cięć będzie opracowywany nowy plan użytków rębnych. Natural- 
nie, że i w tych prowizorycznych planach cięć, tak jak i przy nowym 
urządzaniu lasów, obowiązywać bowinny ostępy oraz rozkład zrębów 
zupełnych na poszczególne lata okresu gospodarczego. 

Z, powyższych rozważań wynika, że ustalenie dla lasów państwowych 
okresu likwidacji nadmiernych wyrębów oraz rozmiarów użytkowania 

па poszczególne lata tegoż okresu (w formie powiększonych etatów), jest 
koniecznością, nad którą nie można przejść do porządku dziennego, gdyż 
postawa taka byłaby wyrazem zupełnego lekceważenia faktu staczania 
się ku całkowitemu rozstrojowi tak ważnej dziedziny gospodarki narodo- 
wej, jaką reprezentują lasy państwowe. 

Toteż sprawa ta musi być uznana za bardzo ważną i pilną, tym bar- 
dziej że po pierwsze jesteśmy obecnie w trakcie kameralnego opracowy- 
wania nowych operatów urządzeniowych dla około osiemdziesięciu nad- 
leśnictw, w których plany cięć już powinny być opracowane według eta- 

tów powiększonych, a po drugie znajdujemy się w przededniu opraco- 
wywania prowizorycznych planów użytkowania rębnego dla setek nad- 
leśnictw gospodarujących dotychczas na podstawie planów pięcioletnich. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 3 grudnia 1957 г. 
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