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Inz. LEONARD BIENKOWSKI 

Akcja zalesiania nieużytków w Województwie Warszawskim. 

I. Wstęp. 

W pracy i polityce władz ochrony lasów na terenie poszczegól 

nych województw wysuwają się na czołowe miejsca różne zagadnienia 

gospodarczo - leśne w zależności od miejscowych warunków, potrzeb 

eospodarczych, możliwości finansowych 1 nastawienia czynników 

kierowniczych. | | 

Zanim przejdę do właściwego tematu muszę choć pobieżnie 

w ujęciu cyfrowym przedstawić stosunki leśne w województwie war- 

szawskim, by znaleźć uzasadnienie dlaczego akcja zalesiania nieużyt- 

ków w tym województwie ma tendencję pomyślnego rozwoju 1 nabrała 

cech ważnego zagadnienia gospodarczego, gdy tymczasem w szeregu 

innych województw pozostaje nadal mało aktualną i niewidoczną. 

Lasy województwa warszawskiego obejmują ogółem 322.000 ha 

powierzchni, w czym lasów państwowych 116.000 ha i lasów niestano- 

wiących własności Państwa 206.000 ha zgodnie ze stanem na dzień 

1-go stycznia 1938 r. Mimo trudnych warunków utrzymania dotych - 

czasowego stanu posiadania lasów głównie w okręgu podstołecznym, 

odzie istnieje silna tendencja parcelowania lasów na cele letniskowe — 

powierzchnia lasów prywatnych w tym województwie stale choć powoli 

wzrasta, o czym świadczy fakt, że w roku 1930 było lasów niestano 

wiących własności Państwa 194.565 ha, w 1931 — 195.299 ha, w 1932 

198.058 ha, w 1938 — 197.614 ha, w 1934 — 199.753 ha, w 1955 — 

203.493 ha, w 1936 — 205.164 ha, a w roku ubiegłym podana wyżej po- 

wierzchnia — 206.000 ha, wchodząca w skład 11.422 majątków i wsi. 

Pod względem wielkości poszczególnych obiektów. leśnych lasy te 

dzielą się następująco: 

1. Lasy drobne głównie włościańskie o powierzchni do 30ha 

obejmują 10.814 obiektów o powierzchni ogólnej 40.704 ha. Lasy od 

34 do 150 ha == 383 o powierzchni ogólnej 25.604 ha. Od 150 do 500 ha 

159 o powierzchni 41.834 ha i ponad 500 ha — 66 o powierz. 97.766 ha. 
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Procent lesistości w województwie wynosi zaledwie 11, a procent 

lesistości w całym Państwie — 21, zatem województwo warszawskie 

daleko odbiega od norm przeciętnych i w szeregu innych województw 

pod względem lesistości znajduje się zdecydowanie na ostatnim miej- 

scu. Z rodzai drzew hodowanych w tutejszych lasach najwięcej, bo 

77% powierzchni zajmuje sosna, 8% powierzchni zajmuje dąb, pozo- 

stałe zaś 15% zajmuje brzoza, olsza, modrzew, jesion i inne. 
Lasów zagospodarowanych na podstawie zatwierdzonych planów 

gospodarstwa leśnego lub programów jest 132.700 ha (65%) z etatem 

rocznym użytkowania głównego 930ha i lasów nieurządzonych 

73.300 ha (35%). Nakazy zalesienia halizn, wyrębów i nowowłączonych 

do lasów innych użytków przeznaczonych do zalesienia obejmują 5507 

majątków i wsi, w których jest do zalesienia 20.805 ha. Lasy uznane 

za ochronne przekroczyły powierzchnię 100.000 ha. 

Pomijając szczegółową charakterystykę gleby i drzewostanu na- 

leży stwierdzić, że lasy w tym województwie zostały już prawie ze- 

pchnięte na najgorsze gleby nieprzydatne, lub mało przydatne dla ce- 

lów rolniczych, a w wielu wypadkach niebacznie odjęte lasom tereny 

dla celów rolniczych zawiodły już pokładane nadzieje i kalkulacje 

i jako gleby wyczerpane w uprawie rolnej zamieniły się w nieużytki, 

które muszą być przywrócone kulturze leśnej. 

Jeśli się zważy, że w najmniej lesistym województwie jest prawie 

największe zagęszczenie ludności, co stwarza niepomiernie duże zapo- 

trzebowanie na wszelkie użytki, płody i inne wartości dostarczane 

przez lasy, jeśli się zważy, że sąsiedztwo milionowej stolicy stwarza do- 

skonałe warunki spieniężenia nawet „powietrza leśnego' dzięki wzmo- 

żonemu ruchowi letniskowemu i turystycznemu, i jeśli się weźmie pod 

uwagę długoletnią i wytrwałą propagandę akcji zalesiania nieużytków 

prowadzoną wytrwale przez władze ochrony lasów i wydziały powia- 

towe, popartą przez pozytywne wyniki osiągnięte w terenie w postaci 

dużych niekiedy powierzchni zupełnie dobrze rosnacych na nieużytkach 

zagajników wówczas stanie się jasnym, że akcja zalesiania nieużyt- 

ków w takich warunkach staje się ważnym zagadnieniem gospodar - 

czym i osiąga warunki pomyślnego rozwoju. 

Ogólnie rzecz biorąc akcja zalesiania nieużytków tak ze względu 

na obszar, jaki nieużytki a w szczególności wydmy piaszczyste zajmują 

w stosunku do ogólnezo obszaru kraju, jak również z uwagi na ich 

bezpośrednią i pośrednią szkodliwość dla gospodarstwa społecznego — 

jest kwestią wyjątkowo doniosłego znaczenia gospodarczego i pań- 

stwowego. 

Nie analizując szczegółowo przyczyn powstania nieużytków. 

stwierdzić należy pokrótce, że stworzyła je przede wszystkim nie- 
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opatrzna gospodarka czasów ubiegłych, kiedy w dążeniu do nieustan- 

nego powiększania gruntów uprawnych wycinano lasy nie tylko na 

olebach żyźniejszych. lecz również, gdy tych zabrakło, na bardzo sła- 

bych gruntach piaszczystych, których uprawa rolna rychło musiała być 

zaniechana, a wyjałowione grunty zamieniły się w pustkowia i wydmy 

piaszczyste. Ten stan rzeczy jest nie tylko przestrogą, lecz również 

wskazówką w kierunku zwrócenia uwagi na obowiązek niedopuszcza- 

nia do powtarzania błędów przeszłości i oddania z powrotem w naj- 

krótszym czasie straconych dla produkcji obszarów kulturze leśnej, dla 

której sama natura je przeznaczyła, a której niebacznie zostały odjęte. 

II. Początki akcji zalesiania nieużytków w wojew. warszawskim 

Okres pierwszy. 

Po ukonstytuowaniu się Państwowości Polskiej i zakończeniu 

wojny z bolszewikami Administracja Państwowa z uwagi na szereg pil- 

niejszych zadań natury ogólnej w pierwszych latach zupełnie nie inte 

resowała się zagadnieniem likwidacji nieużytków. 

Na terenie województwa warszawskiego zagadnienie to poru- 

szono dopiero w 1923 r. na zjeździe Komisarzy Ochrony Lasów. Brak 

jednak środków i doświadczenia a przede wszystkim brak zrozumienia 

i niechęć ludności wiejskiej utrudniały wszczęcie i prowadzenie tej 

akcji na szerszą skalę. Konsekwentnie i wytrwale prowadzone wysiłki 

Władz Ochrony Lasów oraz stała propaganda stopniowo urabiały za- 

interesowanie się tą akcją. 

Ludność wiejska znacznie mniej reagowała na słowa i argu- 

menty jak na realne dowody w postaci oglądania tu i ówdzie wykona- 

nych zalesień. Obserwacja należycie wykonanych kultur na piaskach, 

niekiedy uprzednio ustalonych przy pomocy płotków ochronnych z ja- 

łowca, rozwój i wzrost sadzonek na nieużytkach sąsiada oraz takty 

zwolnienia zalesionych terenów od podatków na lat 30, mimowoli na- 

prowadzały myśl osobom posiadającym nieużytki, że przecież warto 

je wykorzystać i zalesić. Władze Ochrony Lasów zorganizowały wów- 

czas tanią produkcję sadzonek, ofiarowywały pomoc fachową i mate- 

rialną w postaci materiału sadzonkowego, oraz nie szczędząc trudów 

wyszukiwały w terenie światlejsze jednostki, które zrozumiawszy ko- 

rzyści decydowały się wreszcie na wykonanie zalesień. 

Tego rodzaju warunki pracy z corocznym jednak postępem trwały 

do 1926 r. W wyżej wymienionym okresie zdołano z dużym wysiłkiem 

zalesić na terenie 15 powiatów 1.208 ha, z czego na powiat radzymiński 

przypada 447 ha, skierniewicki 150ha, łowicki 120ha, pszasnyski 

117 ha, makowski 65 ha, warszawski 63 ha, sierpecki 50 ha, mińsko- 

*
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mazowiecki 50 ha, sochaczewski 40 ha, gostyniński 32 ha, włocławski 

23 ha, lipnowski 20 ha, mławski 13 ha, płoński 12 ha, i rypiński 6 ha. 

Zalesienia te wykonane były przez zainteresowanych właścicieli 

nieużytków pod fachowym dozorem Komisarzy Ochrony Lasów. Sa- 

dzono wówczas jednoroczne siewki sosny pospolitej i banki w więżbie 

przeważnie 1 m X 50 cm, oraz kilkuletnią brzozą pozyskiwaną z nalo- 

tów w więżbie 1 X 1 m. 

W omawianym okresie nie zdołano zebrać danych dotyczących 

ilości i jakości nieużytków w poszczególnych powiatach, w przybliże- 

niu zaś określono ilość ich na 90.000 ha w całym województwie. 

III. Drugi okres zalesiania nieużytków. 

Okres następny obejmuje lata 1926 do 1930 włącznie. W tym cza 

sie Ministerstwo Rolnictwa przyszło z pomocą w formie udzielania po- 

ważnych subwencji na zalesianie, w wyniku czego akcja ta została 

wydatnie posunięta naprzód. 

Na intensywność pracy wpłynęły również inne okoliczności, jak. 

wzmożona propaganda w formie odczytów, broszur, ulotek i względny 

dobrobyt ludności wiejskiej, wysokie ceny materiałów drzewnych, 

a przede wszystkim mobilizowanie sił fachowych zatrudnionych w te-. 

renie i wciąganie ich do tej akcji w oparciu o podłoże społeczne. 

Na ogół leśnicy zarówno zatrudnieni w lasach Państwowych jak 

iw prywatnych chętnie zaczęli współpracować na tym odcinku z orga- 

nami ochrony lasów, w pierwszym zaś rzędzie chętnie i bezinteresownie 

zakładali i pielęgnowali szkółki w swych rewirach dla celów akcji za- 
lesienia nieużytków. Subwencje Ministerstwa Rolnictwa powoli co raz 

bardziej wpływały na zainteresowanie się tą akcją poszczególnych po- 

wiatowych Związków Samorządowych. 

W tym tęż czasie Władze ochrony lasów stopniowo przekazywały 

prowadzenie tej akcji powiatowym Awiązkom Samorządowym, zatrzy- 

mując nadal dział organizacyjny oraz kontrolę rzeczową i rachunkową 

tej akcji. W praktyce jednak okazało się, że na organach Ochrony La- 

sów nadal spoczywał obowiązek czuwania i prowadzenia całókształtu 

spraw zalesieniowych, gdyż P. Z. S. z powodu braku fachowych urzęd- 

ników nie mogły wykonywać należycie przyjętych obowiązków. 

W omawianym okresie i warunkach zalesiono sosną, brzozą i czę- 

Sciowo akacja i wiklina kaspijska, w 20 powiatach ogółem 4.709 ha 

nieuzytkow i wydm piaszczystych, z czego w powiecie: 

radzyminskim . . 767,84 ha lipnowskim . . . . 160ha 

łowickim .. . . 482 ,, skierniewickim . . . 147 ,, 

mińsko-mazow. . . 345 ,, rypińskim 10... 107,
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przasnyskim . . . 885 ha płońskim . . . . . L04ha 

warszawskim . . . 921 ,, grójeckim . . . . . 97, 

sierpeckim . . . . 018  ,, ciechanowskim . . . В), 

makowskim . . . 306  ,, sochaczewskim . . . 64 ,, 

pułtuskim . . . . 282  ,, mławskim . . . . . 61 ,, 

gostynińskim . . . 259  ,, błońskim . . . . . 22,, 

Charakteryzując ogólnie omawiany okres stwierdzić należy, z» 

okres ten posiadał bardzo sprzyjające warunki rozwoju, gdyż wówczas 

w terenie pracowało 5 komisarzy Ochrony Lasów, a na wydatki rze- 

czowe P. Z. S. otrzymywały dostateczne subwencje, dzięki czemu osią- 

gnięto pokaźne wyniki pracy w postaci stosunkowo dużej powierzchni 

zalesionych nieużytków. 

IV. Trzeci okres zalesiania. 

Okres ten obejmuje lata 1930 do 1935 r. włącznie. Warunki 

ogólne sprzyjające akcji zalesiania nieużytków w poprzednim okresie 

stopniowo pogarszają się, subwencje Ministerstwa Rolnictwa gwał- 

townie maleją i wreszcie w roku 1932 ustają zupełnie. Kryzys ogóln; 

i nędza na wsi wzrasta. Następuje gwałtowna redukcja personelu 

ochrony, gdyż z 5 etatów Komisarzy Ochrony Lasów pozostawiono tylko 

3. Na jednego Komisarza O. L. przypadało wówczas 8 lub 7 powiatów. 

Na tak olbrzymim obszarze przy braku niezależnych środków komu- 

nikacji normalnie jeden fachowy leśnik miałby dość pracy tylko z orga- 

nizacją i kontrolą akcji zalesiania nieużytków, a jednak K. O. L. mając 

takie zadanie nie mógł równocześnie zaniedbywać swych właściwych 

czynności w zakresie obsłużenia lasów prywatnych i ich zagospodaro- 

wania i ochrony. | 

Praca instruktorska w tym okresie napotyka na coraz większy 

opór, gdyż wszędzie w odpowiedzi na zachętę do zalesiania słyszy się 

odpowiedź: „Nie mam siły do pracy, nie mam tych kilku złotych na 

kupno sadzonek i nie będę zalesiał '. 

Myśl zaprzepaszczenia wyników tak pomyślnie rozwijającej się 

pracy w poprzednim okresie i żal trudów włożonych w jej rozbudowę, 

zmusza władze ochrony lasów do szukania nowych dróg 1 zabiegów, by 

mimo wszystko akcję tę utrzymać na poziomie i w dalszym ciągu roz- 

wijać. Dużą podporą i ułatwieniem pracy w tym czasie okazało się za- 

rządzenie Ministerstwa Rolnictwa z dnia 24 marca 1930 r. Nr 541 — 

L. 1 normujące organizację zalesiania nieużytków, które posłużyło za 

podstawę do mocniejszego oparcia tej akcji o Powiatowe Związki Sa- 

morządowe, które stopniowo przyzwyczajały się do wstawiania na cele 

akcji zalesienia początkowo mniejszych, a następnie i większych sum 

w budżetach swych rocznych.
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Próbowano również w tym czasie wykorzystać przepis zawarty 
w art. 11 ht. b rozporządzenia Prezydenta R. P. z dnia 22 marca 1928 
o Izbach Rolniczych, nakładający obowiązek organizowania zalesień 
nieużytków przez te Izby. 

W tym celu w lutym 1931 r. określono zakresy działania wszyst- 
kich urzędów i instytucji biorących jakikolwiek udział w tej akcji 

w sposób następujący: 

I. Urzędowi Wojewódzkiemu (Inspektorowi Ochrony Lasów) po- 
zostawiono: 1) Kontrolę akcji zalesiania nieużytków fachową i rachun- 
kową, 2) Zatwierdzanie podziału zasiłków dla poszczególnych powia- 

tów na wniosek W. I. R. 

Il. Warszawskiej Izbie Rolniczej przydzielono: 1) Inicjatywe 

i kierownictwo fachowe w szczególności: 

a) opracowywanie planów zalesień, 

b) sporządzanie kosztorysów, 

c) pomoc fachowa przy zalesianiu i produkcji sadzonek. 

d) udział w pracach powiatowych Komisji Leśnych, 

e) dostarczanie nasion i sadzonek, 

|) organizowanie kursów dla instruktorów i dozorców przy za- 

lesianiu, 

g) propaganda akcji zalesiania nieużytków, 

h) statystyka. 

III. Powiatowym Zwiazkom Samorządowym pozostawiono: 

1. Prowadzenie całokształtu akcji zalesiania nieużytków na terenie 

powiatu przy pomocy Powiatowej Komisji Leśnej i fachowej 

współpracy z Izbą Rolniczą w myśl zasad wymienionych w za- 
rządzeniu Ministerstwa Rolnictwa z dnia 24 marca 1930 r. 

2. Udzielanie kredytów na zalesienia bądź prowadzenie akcji w opar- 
ciu o własne środki finansowe. 

Niestety jednak przekazanie tego zakresu działania Warsz. Izbie 

Rolniczej było tylko formalne, bowiem Izba nie posiadając organów 
fachowych w terenie nie mogła przejąć dość szeroko rozwiniętej akcji, 
którą nadal siłą faktu musiały prowadzić władze Ochrony Lasów, 

a już w dniu 31 października 1931 r. zawieszona została działalność 

Wydziału Leśnictwa W. I. R. na czas nieograniczony. 

Z chwilą nieudzielenia zasiłku przez Ministerstwo na rok 1932 

Władze Ochrony Lasów starają się pozyskać potrzebne sumy od po- 

szczególnych Powiatowych Związków Samorządowych i zużytkowuja 

oględnie pozostałości z subwencji Ministerialnych. 

a
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Ciężkie ówczesne położenie finansowe P. Z. S. utrudnia pozy- 

skanie środków pieniężnych, jednak argumenty w wielu wypadkach 

skutkują i stopniowo P. Z. S. w miarę możności uwzględniają wnioski 

Władz Ochrony Lasów, wstawiając co roku do budżetów potrzebne 

sumy, przechodząc w ten sposób stopniowo na pracę opartą wyłącznie 

na budżetach własnych. 

W tych warunkach zdołano zalesić w roku 1951 — 848 йа, 

w 1932 — 823 ha, w 19338 — 701ha, w 1934 — 685ha, w 1935 — 

618 ha, ogółem w tym okresie — 3.676 ha. Z ilości tej na poszczególne 

powiaty przypada: 

warszawski . . . . 391 ha grójecki 0... 170 ha 

makowski . . . . . 360 ,, gostyniński 0... 124 ,, 

radzymiński . . . . dll ,, ciechanowski . . . . 105 ,, 

mińsko-maz. . . . . 295 ,, sochaczewski . . . . 105 ,, 

łowicki . . . . . . 258 ,, mławski 110100. 90. 

sierpecki ... . . 280 ,, skierniewicki . . . . &3,, 

 rawsko-maz. ... . . 2580,, płoński и... 90, 

pszasnyski mo... . 214,, rypiński . . . . . . 72, 

lipnowski . . . . . 19%, błoński . . . . . . 25, 

włocławski ..... . 164 ,, płocki . . . . . . Dy, 

pułtuski 0.0... 160 ,, 

Ostatni rok tego okresu (1935) był przełomowym, gdyż wykazał 

najmniejszą ilość wykonanych zalesień — 577 ha, a równocześnie wy- 

różnił się unormowaniem się budżetów w P. Z. S. i pracami, które 

pozwoliły na wydatne wzmożenie tempa zalesienia w roku następnym, 

bowiem rozbudowano wydatnie własne szkółki, których powierzchnia 

wynosiła 10,56 ha o zapasie sadzonek sosny pospolitej przewyższają- 

cym 26,000.000 sztuk, sosny banka 1.440.000 sztuk i 96.000 sztuk in- 

nych rodzai drzew. Charakterystycznym jest, że w roku tym na po- 

siedzeniach Powiatowych Komisji Leśnych usłyszano pierwsze głosy 

z ust nie leśników, lecz już przedstawicieli społeczeństwa (pow. łowi- 

cki), że w wielu wsiach zainteresowani właściciele nieużytków, mimo 

zgłoszonych zapotrzebowań nie otrzymali sadzonek, i że na cele roz- 

budowania szkółek powiatowych muszą się znaleźć pieniądze w budże- 

cie powiatowym. Było to zapowiedzią, że akcja tą zaczynają się intere- 

sować przedstawiciele społeczeństwa, co w dużym stopniu w latach 

następnych ułatwiło pracę leśnikom. 
(Dokończenie nastąpi). 

  

 


