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TADEUSZ MOLENDA 

Problem wzrostu produktywności lasów polskich" 

Проблема увеличения производительности польских лесов 

Problem of Increasing the Productivity of Polish Forests 

roblem wzrostu produktywności naszych lasów wiąże się przyczynowo z deficytem 

drzewnym, jaki powstał po drugiej wojnie światowej w wielu państwach europej- 

skich, między innymi i w Polsce. 

Na niebezpieczeństwo wystąpienia trwałego deficytu drzewnego w Polsce i na 

jego skutki gospodarcze zwracano uwagę już przed wojną. Między innymi Stefan 

Studniarski? łączył w przyczynowy związek widmo przyszłego kryzysu zao- 

patrzenia kraju w podstawowe sortymenty drzewne z procesem trwałego wy- 

lesiania, dewastacją lasów niepaństwowych i niską już podówczas produktywnością 

naszych lasów. Jak wiadomo w okresie 20-lecia międzywojennego produktywność 

ta spadła z 21,5 mln m3 na 16,5 mln m* grubizny rocznie czyli z 2,40 na 1,90 m”/ha 

  

rocznie. 

Władysław Jedliński3 wystąpił jako pierwszy z zasadniczą dla polityki leś- 

nej tezą, że zagrożony stan samowystarczalności w drewno naszego kraju może i po- 

winien być pokryty przez wzrost produktywności naszych lasów do osiągalnego 

potencjalnego optimum. Dla całego kraju w ówczesnych granicach określał ją na 

5 m3 z 1 ha powierzchni leśnej. Przekraczało to o przeszło 130%» ogólnokrajowy, 

dopuszczalny i określony na podstawie operatów urządzenia lasu rozmiar wyrębu, 

zwany pokrótce „etatem '. 

Bezpośrednio po drugiei wojnie światowej liczba ludności kraju wynosiła około 

24 mln, a ogólny obszar lasów zmniejszył się z 8,6 do 6,5 mln ha. Zapotrzebowanie 

natomiast na drewno na cele odbudowy wzrosło gwałtownie i spotęgowane zostało 

wkrótce uprzemysłowieniem kraju. Deficyt drewna użytkowego, zwłaszcza tartacz- 

nego stał się faktem oczywistym. 

Po 1950 r. w miarę rozwoju uprzemysłowienia kraju, deficyt drzewny, mierzony 

różnicą między rzeczywistymi rozmiarami wyrębu, a produktywnością lasów określo- 

ną wielkością przeciętnego przyrostu drzewostanów lub jego przybliżonym ekwiwa- 

  

1 Referat wygłoszony 14 października 1962 r. na Zjeździe Jubileuszowym Polskiego Towarzystwa Leś- 

nego w Warszawie. | 7 

2Stefan Studniarski — Widmo przyszłego kryzysu leśnego. „Przegląd Ekonomiczny , 

Lwów 1932. 
| | 

8Wtadystaw Jedlinski — Kilka uwag w sprawie naszego leśnego stanu posiadania i samo- 

wystarczalności w zakresie produkcji drewna. „Таз Polski'', nr 1, 1929. 
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lentem Zwany)n pospolicie etatem cięć, na 10,0, a następnie na 12,0 i 140 mln m3 
grubizny rocznie, staje się coraz trudniejszy do opanowania i zmusza do wchodzenia 
w kolizję z zasadami urządzenia lasu, ustalonymi w ustawie z 1949 r. o lasach pań- 
stwowych. 

Jako doraźne środki zaradcze zastosowano: 
a) ponadetatowe cięcia zrębowe nastawione przede wszystkim na pozyskiwanie 

drewna tartacznego i kopalniakowego, 
b) import drewna z krajów skandynawskich i ZSRR limitowany możliwościami 

dewizowymi i rynkowymi, 

c) skierowanie do przerobu w fabrykach Scieru, celulozy i płyt drzewnych, części 
drewna opałowego (zarówno grubizny jak i drobnicy) lepszej jakości, 

d) skup drewna z zadrzewień na cele przemysłowe, 

e) częściowe wykorzysianie drewna odpadowego na cele przemysłowe, 
i) eliminację drewna przez stosowanie materiałów zastępczych. 

Współczesny postęp techniczny w najbardziej uprzemysłowionych krajach Europy 
utrzymuje od 50 lat zużycie drewna stale na wysokim poziomie, tj. 0,6—0,8 m3 na 
jednego mieszkańca rocznie z tendencją zwyżkową w zakresie drewna użytkowego. 
Jeśli spojrzymy na rok dwutysięczny, w którym Polska liczyć będzie ponad 45 mln 
mieszkańców, to nasze minimalne zapotrzebowanie w tym czasie przy obecnym 
wskaźniku zużycia drewna, właściwym dla krajów wyżej uprzemysłowionych — wzro- 
śnie do około 30 mln m3 grubizny rocznie, czyli będzie dwa razy większe niż obecnie. 
la prognoza wymaga jednak, moim zdaniem, korekty w górę, gdyż jest zbyt niska. 
Jak bowiem wynika z wypowiedzi niektórych ekonomistów wysoko uprzemysłowio- 
nych krajów kapitalistycznych!, wpływ postępu technicznego w ich krajach na zuży- 
cie drewna w przyszłości ma się wyrazić do dwutysięcznego roku dwukrotnym 
wzrostem zapotrzebowania. Jeśli to założenie okazałoby się słuszne także dla kra- 
jów socjalistycznych, a tak należałoby przypuszczać jeżeli pod względem standartu 
życiowego mamy je dogonić, a nawet wyprzedzić, to w 2000 r., trzeba byłoby nam 
rocznie 55 mlr m3 drewna (wariant maksymalny), co odpowiada produktywności 
6 m3 z 1 ha powierzchni leśnej przy ogólnym obszarze około 9 mln ha, nie licząc 
przychodu z zadrzewień rzędu 2—3 mln m3. Produktywność tego rzędu jest obra- 
zem „docelowym'' zaopatrzenia kraju w surowieo drzewny. 

W tym szacowaniu pomija się świadomie import surowca drzewnego, gdyż wiado- 
me jest, że Europa środkowa i nasz kraj już w najbliższym czasie nie będą mogły 
z niego korzystać z powszechnie znanych obiektywnych przyczyn (uprzemysłowienie 
krajów eksportujących, wyczerpywanie się nadwyżek eksportowych drewna w bazach 
dotychczas czynnych, wydłużenie linii dowozowych, brak siły roboczej itp.). 

Nakreślone perspektywy pożądanego poziomu produktywności naszych lasów zmu- 
szają do śmielszego spojrzenia zarówno na możliwości poszerzenia granicy lasu na 
styku z rolnictwem, granicy dotychczas generalnie nie uregulowanej i bynajmniej nie 
najlepszej ze społecznego punktu widzenia, jak również na nakłady niezbędne na 
podniesienie przyrostu drzewnego i w dalszej konsekwencji także plonów z jed- 
nostki powierzchni leśnej. W okresie ekstensywnej gospodarki rolnej, jaka dziś 
jeszcze stanowi w naszym kraju formę panującą, każda inicjatywa rewizji granicy 

między polem i lasem będzie niechętnie widziana, jeśli wskazuje na rezerwy gruntów 
w rolnictwie radające się tylko dla leśnictwa (wieloletnie odłogi, nieużytki, tereny 
zalewowe, szutrowiska dziko płynących potoków Ир.). Jednakże w miarę intensyfi- 
kacji rolnictwa i przechodzenia na formy gospodarki wielkoobszarowej, jak to wy- 
  

1 Timber Resources for America's Future. Forest Service U. S. Dep. of Agriculture. Washington 1958. 
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kazują doświadczenia innych krajów (w tym także demokracji ludowych), ujawniają 
się poważne rezerwy wolnych gruntów nie nadających się do uprawy rolniczej 
wskutek nieopłacalności wkładów w stosunku do uzyskanych efektów. Te właśnie 
grunty powinny być określone na podstawie klasyfikacji gleboznawczej, jako gleby 
pod względem gospodarczym położone na pograniczu intensywnego rolnictwa i in- 
tensywnego gospodarstwa leśnego, które wymagają zagospodarowania dla poprawy 
rozmieszczenia lasów w warunkach gospodarki socjalistycznej. Za rozwojem stosun- 
ków rolno-leśnych w tym kierunku przemawiają potrzeby podniesienia kultury za- 
gospodarowania wszystkich gruntów, a nadto wzrastające potrzeby niematerialnych 
świadczeń lasu w związku z rozwojem ruchu turystycznego i wczasowego oraz wy- 
poczynkowego ludności. 

Ta rezerwa gruntów stanowi w naszych warunkach nie mniej niż 10% powierzchni 
użytkowanych obecnie rolniczo, czyli około 2 mln ha. Do tego samego wniosku 
prowadzi nieodwracalny proces ucieczki ludności wiejskiej do miast zwłaszcza mło- 
dzieży, zdobywającej wykształcenie nierolnicze. Celem porównania można podać 
niezbyt co prawda porównywalny przykład z badań H. Eversa!, który wykazuje, 
że liczba ludności NRF utrzymującej się z rolnictwa i leśnictwa wynosząca obecnie 
tylko 15% ogólnej liczby ludności, zmniejszy się do 1980 r. do 8%/6 wskutek dalszego 

uprzemysłowienia. W konsekwencji lesistość tego kraju wzrośnie z 28 do 229%. 

Nasz program działania w dziedzinie podnoszenia produktywności lasów, zawarty 

w aktach ustawodawczych i perspektywicznych planach gospodarczych o charakte- 

rze nienormatywnym, ale bądź co bądź kierunkowym, ma za sobą 17 lat powojen- 

nych doświadczeń, wielu sukcesów, a także i niepowodzeń. 

Na czym polega istota i wartość koncepcji tego programu w założeniach i reali- 

zacji, w konkretnych warunkach ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych, fi- 

nansowych i kadrowych? 

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. leśnicy polscy stanęli w obliczu ko- 

nieczności organizowania gospodarstwa leśnego od podstaw, zwłaszcza w lasach na 

ziemiach odzyskanych, stanowiących niemal połowę powierzchni krajowego majątku 
leśnego w nowych granicach politycznych. Produktywność lasów na ziemiach za- 

chodnich (około 3 m%/ha rocznie) była przed wojną wyższa o 50/0 od przeciętnej 

produktywności na ziemiach Polski centralnej (1,9 m%/ha rocznie). W rezultacie 

średnią początkową produktywność lasów państwowych można oszacować z dosta- 

teczną ścisłością na 2,45 m3/ha rocznie, co przy stanie ówczesnym 5 mln ha po- 

wierzchni leśnej dawało w pierwszych latach powojennych globalną produktywność 

w wysokości 12,2 mln m3. 

Przez nacjonalizację lasów średniej i wielkiej własności prywatnej dokonano prze- 

łomu, podporządkowując cele gospodarstwa leśnego działaniu podstawowego prawa 

ekonomicznego socjalizmu. Dekret PKWN z 1944 r. o upaństwowieniu lasów i ustawa 

o lasach państwowych z 1949 r. podniosły problem maksymalnego wzrostu produk- 

tywności lasów do rangi podstawowego celu gospodarstwa leśnego. 

Nacjonalizacja lasów niepaństwowych ujawniła rzeczywiste rozmiary potrzeb in- 

westycyjnych i gospodarczych tych lasów w rozmiarze przekraczającym możliwości 

finansowe, techniczne i organizacyjne jednego pokolenia. Mimo to, jak wiadomo, 

nakłady inwestycyjne i gospodarcze w lasach w latach powojennych nie znajdują 

precedensu w naszej historii. W niektórych działach, np. w zakresie melioracji leś- 

nych przyznawane od lat limity przekraczają możliwości realizacji, nie tylko z braku 

kadr specjalistycznych, sprzętu technicznego i siły roboczej, ale także z winy i braku 

inicjatywy terenowego personelu leśnego. Również w budownictwie osad służbo- 
  

1H. Evers — Bevólkerung und Volkswirtschaft im Jahre 1980 unter besonderer Beriicksichtigung 
der Land- und Forstwirtschaft. Miinchen 1962. 
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wych i robotniczych oraz w budownictwie drogowym powstają zaległości w wyko- 
naniu i zjawisko niegospodarności, co hamuje właściwe zagospodarowanie lasów, 

warunkujące z kolei efektywność i produktywność gospodarstwa leśnego. 

Poważne trudności w prawidłowym zagospodarowaniu lasów wynikają równiez 
z niedostatecznego dopływu ze szkół wyższych leśników i geodetów. Brak było 
również sprzętu pomiarowego, który początkowo można było uzyskać tylko przez 

import. | 

Zrobiono jednak wiele dla poprawy warunków racjonalnego zagospodarowania 
lasu. Po okresie prowizorycznych prac urządzeniowych prowadzonych w latach 
1946—1955 przystąpiono w lasach państwowych do sporządzania operatów defini- | 
tywnego urządzenia na podstawie instrukcji urządzeniowej MLiPD. W 1062 r. już 
340%/0 nadleśnictw miało takie operaty, a sprawność biur urządzeniowych podniesiono 

w 1962 r. do 100 operatów rocznie, czyli do 10%0 nadleśnictw. Odpowiada to dzie- 

sięcioletniej rotacji operatów w państwowym gospodarstwie leśnym złożonym 

z 1004 nadleśnictw. Również w lasach niepaństwowych urządzenie lasu, aczkolwiek 

wykonywane systemem umów zleconych osobom prywatnym, wykazuje widoczne 

postępy. Obecnie już 2500 lasów zostało zinwentaryzowanych na podstawie pomiarów 

i taksacji oraz ma plany i uproszczone programy gospodarcze zatwierdzone przez od- 

działy leśnictwa przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych. 

W dziedzinie powiększania obszaru lasów przez zalesienia nastąpił w Polsce Lu- 

dowej historyczny zwrot. Zlikwidowano proces masowego wylesiania tak tvpowy dla 

feudalizmu i kapitalizmu. Pamiętamy, że jeszcze w okresie międzywojennym wyle- 

siono w Polsce ponad 800 tys. ha lasu. Po 1945 r. zredukowano wylesienie do nie- 

uniknionego minimum na potrzeby budownictwa przemysłowego, budowy linii wy- 

sokiego napięcia, budowy nowych dróg, kopalń odkrywkowych na piaskownie do- 

starczające materiału podsadzkowego kopalniom węgla kamiennego itp. W latach 

1945—1960 zalesiono w lasach państwowych 447 tys. ha zrębów wojennych, zaległych 

halizn itp., 219 tys. ha gruntów porolnych oraz 65 tys. ha nieużytków bezwzględnych, 

czyli razem 731 tys. ha. Łącznie z 200 tys. ha zalesionych nieużytków w lasach nie- 

państwowych obszar ogólny dolesień w ciągu pierwszego 15-lecia powojennego wy- 

nosi 931 tys. ha co odpowiada obszarowi ponad 100 nadleśnictw. Jest to sukces na 

miarę dosłownie światowa. Dolesienia te są istotnym osiągnięciem w dążeniu do 

podwyższenia produktywnceści naszych lasów. Drzewostany pochodzące z tych do- 

lesień stanowią przeważnie przedplon i po 50—60 latach dadzą jako główny produkt 

drewno kopalniakowe i papierówkę oraz dodatkowo pewne ilości drewna tartacznego. 

Główna uwaga przy podnoszeniu stanu zagospodarowania i produktywności lasów 

skupia się oczywiście na lasach należących do resortu leśnictwa. Stanowią one 

bowiem 81,2%0 ogólnego areału lasów w Państwie. Reszta to lasy niepaństwowe 

(17,1%/0) i należące do innych resortów (1,7%). 

Powierzchnia leśna w lasach znajdujących się pod bezpośrednim zarządem MLiPD 
stanowi tę część majątku leśnego w której przebiegają równocześnie dwa ważne pro- 

cesy gospodarcze. Pierwszy to proces biologiczny (produkcja na pniu). Następstwem 
jego jest przyrost masy drzewnej, trudno wymierny i nie podlegający dotychczas 

w praktyce śŚcisłemu pomiarowi, a jego dynamikę zmian możemy określić sza- 
cunkowo w poszczególnych leśnictwach, nadleśnictwach lub w całym kraju, głównie 
na podstawie tablic zasobności. Drugim jest proces mechaniczny (produkcja przy 
pniu) polegający na pozyskaniu drewna, które po wyrębie, wyrobie i transporcie sta- 
nowi przedmiot produkcji towarowej. Podlega ono ścisłemu pomiarowi i ewidencji 
statystycznej, a więc jest w praktyce elementem ilościowo i jakościowo znanym 

i kontrolowanym. | 
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Między pozyskiwaniem drewna, a przyrostem nie ma bezpośredniego, logicznego 

związku przyczynowego, nie są to bowiem wielkości jednorodne i porównywalne. 

Produkt leśny nie jest ekwiwalentem ilościowym przyrostu. Pierwszy pobiera się 

głównie w starszych drzewostanach, w których przyrost jest najmniejszy, a w ma- 

łych ilościach w okresowych trzebieżach pielęgnacyjnych w średnich i młodszych 

wiekiem drzewostanach, w których przyrost drewna osiąga maksimum ilościowe, 

a nie jakościowe. Przyrost odkłada się natomiast corocznie w sezonie wegetacyjnym 

na poszczególnych drzewach w postaci słoi rocznych, które w wieku dojrzałości 

technicznej drzewa lub drzewostanu tworzą w sumie określoną wartość użytkową 

zależnie od przeznaczenia. Przyrost bieżący w elekcie produkcji biologicznej powięk- 

sza zasobność lasu w części zwanej przyrostem netto, to jest po potrąceniu strat 

w przyroście z tytułu pożarów oraz w wyniku działalności szkodników świata orga- 

nicznego (owady, grzyby, zwierzyna), jak również czynników atmosferycznych. 

Wielkość przyrostu bieżącego, jako funkcji intensywności procesu biologicznego 

rozwoju drzew i drzewostanów (zasobność, wiek, gatunek), zależy od stopnia wy- 

korzystania skomplikowanego zespołu czynników przyrodniczych, technicznych, or- 

ganizacyjnych i kadrowych, jest więc miernikiem wykorzystania warunków produk- 

cji istniejących w przeszłości i decydujących o kształtowaniu się przyrostu w przy- 

szłości. Do dziś nie dysponujemy prostymi i zarazem dokładnymi metodami jego 

pomiaru, które zapewniałyby śledzenie zmian z dostateczną wiarygodnością przez 

leśniczych i nadleśniczych oraz OZLP w dowolnie wybranym czasie. 
Wielkość produktu, jaki daje użytkowanie, mierzy się pojęciem rachunkowym 

zwanym etatem. Ten zależy od ilości i zasobności drzewostanów technicznie doj- 

rzałych oraz do stosunku użytków międzyrębnych i rębnych. Tradycyjnie, do 4215, 

około trzy czwarte produktu pozyskuje się z drzewostanów dojrzałych, rębnych, 

a tylko jedną czwartą z użytków międzyrębnych i przygodnych, a więc z drzewo- 

stanów przeznaczonych do dalszej hodowli. 

Dojrzewanie techniczne drzewostanów zależy od długotrwałego działania czynni- 

ków przyrodniczych, którego człowiek przyspieszać dowolnie nie potrali. Dlatego 

przyrost bieżący drzewostanów nie może mieć bezpośrednich skutków w ustalaniu 

wielkości etatu, a zatem i dopuszczalnego w danym roku lub okresie rozmiaru 

użytkowania. Jeżeli mamy mało drzewostanów rębnych i przeszłorębnych, a dużo 

młodych, jak to ma miejsce np. w Puszczy Nadnoteckiej, to dużemu przyrostowi 

bieżącemu odkładającemu się w drzewostanach I i II klasy wieku towarzyszy mały 

etat cięć, czyli małe użytkowanie. Przyrost bieżący, aczkolwiek nie stanowi, bo 

stanowić nie może, podstawy do regulowania użytkowania, spełnia poważną rolę 

w polityce leśnej i w kształtowaniu produktywności lasu, pozwala bowiem stwier- 

dzić, czy przy określonym rozmiarze użytkowania w danym gospodarstwie leśnym, 

regionie gospodarczym lub w całym kraju zasobność lasu wzrasta czy maleje. 

Niska zasobność naszych lasów jest znana. Rzeczywisty zapas drzewny w lasach 

państwowych w 1956 I. wynosił! 520 mln m3 grubizny bez kory, czyli 86,9 m$ na 

ha powierzchni leśnej (w korze 612 mln m3, czyli 102,2 m3 na ha). Stanowi to za- 

ledwie 65%0 „docelowej' zasobności optymalnej, szacowanej, bez zmiany w przy- 

szłości stosunków siedliskowych, na 937 mln m3 (w korze) — wariant minimalny. 

Jeżeli uwzględni się wyniki badań radzieckich, szwedzkich i amerykańskich nad 

wpływem melioracji wodnych na przyrost drzew z tytułu podniesienia bonitacji sie- 

dliska o dwie lub nawet trzy klasy, to przy tym samym areale lasu „docelowy' Za- 

pas naszych lasów wyniósłby około 1,3 mld m3 (wariant maksymalny). W stosunku 

do tej liczby zapas obecny drzewny lasów państwowych stanowi tylko 40°%/o. 

  

1 Rocznik statystyczny 1961, str. 236. GUS. 
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Aktualna wielkość przyrostu bieżącego w lasach podlegających MLiPD jest sza- 

cowanal na podstawie tabeli klas wieku z 1956 r. na 21,6 mln m3 grubizny w korze, 

jako przyrost brutto, a po potrąceniu strat powodowanych przez czynniki biologiczne 

i atmosferyczne i po odliczeniu 15%/e na korę — na 15,1 mln m5, jako przyrost netto. 

Są to wielkości szacunkowe, ale dla planowania gospodarczego wystarczająco do- 

kładne. Przyjmując za IBL przyrost optymalny w wysokości 5,15 m3/ha rocznie, przy 

nie zmienionej strukturze siedlisk leśnych, to w 2000 r. przy 7 mln ha powierzchni 

leśnej lasów państwowych i 2 mln ha lasów niepaństwowych (z produktywnością 

3 m%/ha rocznie) przyrost ogólny wyniósłby 42 mln m$ z korą (wariant minimalny), 

a po zastosowaniu w pełni melioracji agro- i fitotechnicznych oraz wodnych, mógłby 

wzrosnąć o 30%, tzn. do około 55 mln m3 rocznie (wariant maksymalny). W sza- 

cowaniach IBL, które nie uwzględniają wzrostu obszaru lasów i wpływu ewentualnych 

zabiegów melioracyjnych optymalny przyrost bieżący w lasach państwowych określo- 

no na 30,7 mln z korą lub 26,1 mln m% bez kory, a po potrąceniu strat losowych — 

21,5 mln m?. Oznacza to, że obecny przyrost bieżący netto w lasach państwowych 

wynoszący 15,1 mln m3 stanowi w stosunku do stanu docelowego w warunkach sta- 

tycznych 70%, a z uwzględnieniem zmian dynamicznych około 32'/o. 

W latach 1945/1946 — 1960/1961 pozyskano w lasach MLiPD średnio rocznie 

143 mln m3 grubizny przy średnim rocznym etacie 11,2 mln m$ i aktualnym przy- 

roście bieżącym netto 15,1 mln m3 grubizny. Wyrąb więc przekroczył w tych latach 

szacunkowy etat o 30"/e. Równocześnie miał miejsce przyrost zasobności w: wyso- 

kości 0,8 mln m3 rocznie, czyli w ciągu 16 lat powojennych łącznie blisko 13 mln m3 

grubizny w drzewostanach technicznie nie dojrzałych, a więc I, II i III klasie wieku. 

Założony w planach resortu leśnictwa i uchwałach rządowo-partyjnych spądek 

rozmiaru użytkowania do 1965 r. do 14 mln m3 grubizny rocznie oznacza chęć osiąg- 

nięcia akumulacji w postaci małej części przyrostu w ilości 111 min m3 grubizny 

rocznie na rzecz odbudowy zniszczonych zapasów drewna na pniu. Od pięciu lat 

rzeczywisty rozmiar użytkowania w lasach państwowych według danych GUS utrzy- 

muje się na poziomie zbliżonym do 15 mln m3, tzn, wskutek pilnych potrzeb gos- 

podarczych od 5 lat rozmiar użytkowania w lasach państwowych pokrywa się prak- 

tycznie z wielkością przyrostu bieżącego netto. W ten sposób osiągnęliśmy pułap 

poza którym zaczyna się w gospodarce leśnej proces regresji. Gospodarując na 

krawędzi tej regresji należy zachować szczególną ostrożność w ocgnie każdego 

nowego zapotrzebowania na surowiec drzewny, zwłaszcza na drewno tartaczne. Re- 

gresja przejściowa i niezbyt głęboka nie jest groźna, gdyż może być wyrównana 

w następnych latach przez zmniejszenie pozyskania. Moment zagrożenia mógłby się 

pojawić w warunkach tolerancji, nieświadomości lub krótkowzrocznego optymizmu 

gospodarczego. 

Szczególnie wielkiej uwagi leśników wymagają średnie klasy wieku drzewostanów 

iglastych. Są one przerzedzone cięciami pozbawionymi charakteru pielęgnacy jnego 

lub, co również jeszcze się zdarza, nadmiernie zagęszczone przez zaniedbanie trze- 

bieży, przeważnie wskutek braku siły roboczej. Utrzymywanie tego stanu rzeczy 

byłoby sprzeczne z zasadami racjonalnego zagospodarowania drzewostanów. 

W ostatnich latach socjalistyczne współzawodnictwo prowadzone między poszczegó!- 

nymi okręgowymi zarządami lasów państwowych i nadleśnictwami o najlepsze wy- 

niki wykonania zadań planowych daje widoczne ilościowe i jakościowe rezultaty, 

zwłaszcza w zakresie prac hodowlanych i pielęgnacyjnych. Wzrasta liczba szkółek 

gospodarczych o wysokiej wydajności, np. dla sosny od 25 do 28 tys. sztuk z 1 ara. 

Osiąga się samowystarczalność OZLP i nadleśnictw w zakresie materiału sadzenio- 
  

2T. Trampler, ,,Sylwan", nr 3/1960, L. Dreszer, „Sylwan', nr 6/1961; materiały IBL. 
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wego co zmniejsza do minimum jego przerzuty. Niektóre OZLP zlikwidują de 1965 r. 
wszystkie przepadłe uprawy, w tym także uprawy zniszczone przez trzcinnik i zwie- 
т7у пе. 

W dziedzinie hodowli lasu lesnicy wykazuja sie powaznymi osiagnieciami. Wy- 
stępują jednak jeszcze zaległości i zadania trudne do odrobienia ze względów fi- 
nansowych, robotniczych i kadrowych. Ogółem po wojnie w lasach państwowych 
odnowiono i zalesiono ponad 2 mln ha, w 95% w sposób sztuczny, w 5% — samo- 
siewem. Zaległości w tej dziedzinie na koniec 1961 r. według NZLP spadły do 
286 tys. ha, na co składa się 149 tys. ha gruntów porolnych i nieużytków przezn1- 
czonych do zalesiania, 107 tys. ha powierzchni wymagającej poprawek i uzupełnień 
oraz 30 tys. ha zupełnie przepadłych upraw, przeważnie na trzcinniczyskach. W wielu 
dziedzinach hodowli lasu brak jeszcze rozwiązań, np. jak zlikwidować orsztyniska, 
jak przebudować drzewostany negatywne zwłaszcza na siedliskach o wysokiej ja- 
kości nadających się, być może na plantację drzew szybko rosnących. W tej dzie- 
dzinie potrzebna jest większa inicjatywa personelu leśnego oparta na wiedzy 
i doświadczeniu, bez niej bowiem nie znikną przeszkody natury obiektywnej jak np. 

niedobór siły roboczej i sprzętu mechanicznego. 

W zakresie wykonania poprawek i uzupełnień nastąpiła w lasach państwowych 
w ostatnich latach istotna poprawa o czym świadczy rozmiar tych czynności wyra- 

żony w procencie rocznego rozmiaru odnowień i zalesień: 1948/1949 — 6,5%/ 1955 — 
22/0, 1960/1951 — 40°/o, 

W wyniku niewykonywania poprawek w pierwszych latach po wojnie spotykamy 

w I klasie wieku lukowate młodniki wymagające umiejętnego wkroczenia z zabie- 

gami hodowlanymi. 

Zwiększa się także obszar pielegnowanych upraw. W planie 5-letnim ustalono 

je na 250 tys. ha rocznie, zasadniczo zgodnie ze stanem i potrzebami lasu. W 1950 r. 
wykonano pielegnowanie 48 tys., w 1955 r. — 133,500, a w 1959/1960 — 235 tys. ha, 

a więc już blisko normy planowanej. Coraz częściej zaczyna się stosować zwłaszcza 

na siedliskach zamożniejszych spulchnianie gleby. Mała mechanizacja prac hodo- 

wlanych i pielęgnacyjnych oparta na dalszej rozbudowie resortowego przemysłu 
maszynowego, staje się w naszych warunkach jedyną drogą zabezpieczenia ilościo- 
wego i jakościowego pielęgnowania upraw, zwłaszcza w drugim i trzecim roku ich 
życia. 

Równie ważnym czynnikiem w twórczym kształtowaniu produktywności lasów jest 
pielęgnowanie młodników i drągowin. Rozmiar tych prac na skutek wielkich zanied- 
Бай w okresie wojennym i w pierwszym dziesięcioleciu powojennym byt i jest 

jeszcze nie wystarczający. W bieżącej pięciolatce roczny rozmiar czyszczeń wynosi 

około 200 tys. ha co w przybliżeniu odpowiada rzeczywistym potrzebom lasu. W do- 

tychczasowym wykonaniu czyszczeń nie zadowala nas zarówno ich ilość, jak i ja- 

kość. W 1950 r. wykonano 35,6 tys. ha czyszczeń, w 1955 — 62,7, w 1959/1960 — 
122. Postęp w zakresie czyszczeń uzależniony jest od możliwości zastosowania me- 

chanizacji i podniesienia stawek płac. Mimo to może i powinien on stać się ambicją 

i przedmiotem dumy zawodowej każdego leśnika oraz świadectwem dobrego gospo- 
darowania. 

W dziedzinie pielęgnowania drzewostanów selekcyjna hodowla cięć została uzna- 

na za najodpowiedniejszą dla twórczego, kontrolowanego kształtowania przyrostu, 
poprawy jakości drzewostanów i zabezpieczenia ich właściwego składu gatunkowego. 

Problem cięć pielęgnacyjnych jest od lat przedmiotem naszej troski. W 1955 r. 
przeprowadzono jednorazową rewizję użytkowania międzyrębnego, aby z braku 
operatów definitywnego urządzenia lasu stworzyć przejściową, ale dostatecznie 

pewną podstawę planowania gospodarczego. W tym samym kierunku idzie uchwała 
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Rady Ministrów nr 75/58 zobowiązująca resort leśnictwa do całkowitego zlikwido- 

wania zaległości w pielęgnowaniu drzewostanów I i II klasy wieku do końca roku 

1960/1961 w oparciu o dodatkowo przyznane fundusze na podwyżkę stawek płac. 

Mimo tego bodźca ekonomicznego i normatywnego charakteru uchwały w wyko- 

naniu cięć pielęgnacyjnych w latach 1956 — 1960/1961 wykonano zadania w 70*%/, 
a jakość wykonania cięć pielęgnacyjnych, jak wykazuje ocena NIK z 1962 г. 

wskazuje na popełnianie w tej dziedzinie licznych biędów. Pielęgnowanie lasu jest 

więc jednym z najtrudniejszych zadań leśnika. 

Podobne zjawiska występują w dziedzinie wprowadzania podszytów. Biezący plan 

5-letni ustala pod tym względem roczny limit 34 tvs. ha dla całego państwowego 

gospodarstwa leśnego. Rzeczywiste wykonanie jest skromniejsze, a mianowicie: 

w 1950 r. — 1,5 tys. ha, 1955 r. — 8,4, 1959/1960 — 21,8. Liczby te świadczą o pe- 

wnym postępie. ale jest to w stosunku do potrzeb nie wystarczające. Jak wiadomo 

zostały ustalone zasady techniczno-hodowlanel. Obejmują one zasady zagospodaro- 

wania lasów i technikę hodowlaną w ścisłym tego słowa znaczeniu. Trudno jednak 

zaprzeczyć, że stosowanie tych zasad w zmiennych warunkach przyrodniczych lasu 

wymaga istotnie dużo inteligencji, fachowości i doświadczenia personelu wykonaw- 

czego jak i nadzorującego. 

Droga do wielkich sukcesów w poprawie „produktywności lasów wiedzie oczywis- 

cie przez melioracje leśne, które w nomenklaturze zasad techniczno-hodowlanych 

oznaczają zespół czynności zmierzających do podniesienia zdolności produkcyjnej 

siedlisk, zwłaszcza najbardziej zdegradowanych, przez likwidację przyczyn hamu- 

jących wzrost produkcji leśnej, działanie w kierunku podnoszenia jakości produkcji 

i przygotowanie gruntów do prowadzenia nowej produkcji. Są to więc leśne me- 

lioracje wodne melioracje agrotechniczne i fitomelioracje. Podjęcie prac meliora- 

cyjno-leśnych, jakie miało miejsce po 1950 r. pomimo braku tradycji w naszym le$- 

nictwie, zaczyna dawać pierwsze pozytywne rezultaty. Obszar wykonanych udatnie 

melioracji powoli wzrasta pomimo braków w zakresie siły roboczej, sprzętu mecha- 

nicznego, specjalizacji na wyższych uczelniach leśnych i kadry inżynieryjno-tech- 

nicznej. W ckresie 1950—1955 wykonano melioracje leśne na obszarze 62 tys. ha, 

w następnym zaś 5-leciu (1956—1960) już 176 tys. ha czyli prawie trzykrotnie 

więcej. Plan 5-letni przewiduje wykonanie melioracji w lasach państwowych na 

obszarze 250 tys. ha rocznie. Jakość wykonania pierwszych melioracji nie jest jesz- 

cze całkowicie zadowalająca. Zabiegi agrotechniczne często ograniczają się do 

czynności elementarnych, jak np. usuwanie przedrostów i niepożądanych krzewów, 

odpadów zrębowych itp., a które w minimalnym stopniu wpływają na zwiększenie 

produkcji. Nieruszone pozostają sprawy: nawóżenia organicznego i nieorganicznego, 

zwłaszcza na glebach słabszych, likwidacji trzcinniczysk, orsztynisk, wydm rucho- 

mych, hałd i terenów poprzemysłowych. Dotychczas w Polsce nawożenie mineralne 

gleb leśnych prowadzone jest natomiast niestety tylko eksperymentalnie przez Za- 

kład Gleboznawstwa IBL. Potrzeby obejmują natomiast setki tysięcy hektarów. Stają 

przed nami niemałe zadania stosowania zabiegów agroiechnicznych typu meliora- 

cyjnego w Swierczynach i buczynach z zalegającą nieaktywną biologicznie ściółką. 

Poprawa siedlisk osłabionych złą gospodarką człowieka otworzy nowe możliwości 

wzrostu produktywności naszych lasów. 

Obok melioracji leśnych i w związku z nimi istnieje problem melioracji wodnych 

na terenach leśnych. Musi on być rozwiązany w ścisłym powiązaniu z pracami 

melioracyjno-wodnymi w rolnictwie, które pod tym względem spełnia rolę przewod- 

nią ze względu na zakres prac, posiadaną kadrę specjalistów, hierarchię zadań itp. 
  

1 Zasady techniczno-hodowlane. NZLP, Warszawa, 1961. 
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Na melioracje wodne w leśnictwię mamy dostateczną ilość środków pieniężnych, 

przewlekłe trudności utrzymują się w wykonaniu. W państwowym gospodarstwie 

leśnym istnieje 670 tys. ha gruntów leśnych oraz 80 tys. ha łąk i pastwisk dawniej 

zmeliorowanych, ale zaniedbanych i podupadłych wymagających pilnie renowacii. 

Potrzeby renowacyjne starych urządzeń melioracyjno-wodnych okresla się na 

375 tys. ha, co łącznie z zamierzonymi melioracjami nieużytków bagiennych o po- 

wierzchni 250 tys. ha stanowi obszar 625 tys. ha. 

Przejdźmy z kolei do związku produktywności z ochroną lasu. Większa część la- 

sów polskich znajduje się od dawna w stanie stałego zagrożenia ze strony owadów 

i grzybów oraz czynników atmosferycznych i pożarów. Wśród owadów szkodliwych 

strzygonia choinówka, osnuja gwiaździsta, brudnica mniszka, barczatka sosnówka 

i wiele innych mają tradycyjne tereny masowego okresowego występowania. 

W ostatnich dziesięciu latach (1953—1962) walka z tymi owadami prowadzona była 

w lasach państwowych na łącznej powierzchni 23$ tys. ha, z czego przypada 100 tys. ha 

na osnuję, 66 tys. na strzygonię, 28 tys. na pędraka chrabąszcza, 16 tys. na 

brudnicę mniszkę, 14 tys. na poprocha cetyniaka. Poza tym masowo występują także 

szkodniki nękające, hamujące przyrost, zwłaszcza w młodnikach sosnowych. I tak 

zwójki i rozwałki wystąpiły w młodnikach sosnowych w różnych częściach kraju 

na powierzchni około 15 tys. ha. Ponieważ nie znamy praktycznie skuteczniejszych 

metod ich zwalczania, szkodniki te zmieniają, wbrew naszym interesom, znaczne po- 

łacie lasów w tereny produkujące głównie drewno opałowe. 

Spośród grzybów pasożytniczych, jako szczególnie uciążliwe w naszych lasach 

i obniżające ich produktywność wymienić trzeba bedłkę opieńkę w świerczynach po- 

łudniowej części kraju, hubę korzeniową w sośninach na całym niżu, zwłaszcza na 

gruntach porolnych, osutkę w szkółkach i uprawach sosnowych oraz wiele innych 

grzybów, które występują na drzewach liściastych, a szczególnie na topoli. 

Szkody powodowane przez zwierzynę łowną, zwłaszcza jelenie i sarny, szkody od 

dymów i gazów fabrycznych (głównie na Śląsku) oraz od pożarów prowadzą co- 

rocznie do poważnych strat w produkcji i przyroście. Efekty zapobiegania im do- 

tychczas są niewielkie. 

W 1962 r. opanowano wielkie niebezpieczeństwo inwazji osnui i strzygoni na 

obszarze kilkudziesięciu tysięcy hektarów. Sukcesy polskiej entomologii cenione są 

wysoko przez naukę krajową i zagraniczną i wnoszą do praktyki gospodarstwa 

leśnego przekonanie o możliwości pozytywnego wpływania na stan sanitarny lasów 

przez niedopuszczanie do powstawania klęsk elementarnych, jakie miały miejsce 

w przeszłości. 

W zakresie wzrostu produkcji surowca drzewnego dużą rolę odgrywa uprawa 

drzew szybko rosnących, a wśród nich — topoli. Do tego celu wykorzystuje się 

nieużytki, po ich zmeliorowaniu oraz hałdy i doły poprzemysłowe przeznaczone do 

rekultywacji. Plan perspektywiczny przewiduje utworzenie krajowej bazy topolowej 

w takim rozmiarze, aby mogła ona zapewnić roczne pozyskiwanie grubizny topo- 

lowej w ilości 1,5 mln m3 z przeznaczeniem głównie na papierówkę i drewno łusz- 

czarskie. Przewiduje się rozdział tej masy na plantacje i zadrzewienia w stosunku 

1:4. W związku z tym przewiduje się założenie w najbliższym dziesięcioleciu plan- 

tacji topolowych na obszarze 30 tys. ha. Udział topoli w zadrzewieniach określono 

„docelowo' na 40%/0 ogólnej liczby wysadzanych drzew. Dotychczas w lasach pań- 

stwowych wysadzono topole w formie plantacji na gruntach nieleśnych na obszarze 

blisko 10 tys. ha. Dokonano tego w formie eksperymentu gospodarczego przed za- 

kończeniem niezbędnych zadań naukowych. W rezultacie dziesięcioletniego ekspe- 

rymentu, jak wykazały ostatnie badania kontrolne przeprowadzone na powierzchni 

2 tys. ha tylko 25% plantacji państwowego gospodarstwa leśnego należy uznać za 
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udane, 40%o to plantacje całkowicie przepadłe, reszta zaś wymaga uzupełnienia 
w większym lub mniejszym stopniu. 
Uchwała o wysadzeniu 100 mln drzew i 60 mln krzewów w dziesięcioleciu ob- 

chodów Tysiąclecia Państwa Polskiego oparta w zakresie wykonania i nadzoru na 
inicjatywie i czynach społecznych w ramach ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jed- 
ności Narodu daje już obecnie widoczne rezultaty. Do 1962 r. wysadzono ponad 
23 mln drzew. 

Jeśli do końca obchodów Tysiąclecia uda się wysadzić 200 mln drzew, a więc 
dwukrotnie więcej niż przewidywała uchwała i utrzymać je przy życiu przez okres 
około 40 lat to przy 40*%/6 udziale topoli można spodziewać się z tego źródła 2— 
3 mln m3 papierówki. 
Odrębny problem stanowią lasy niepaństwowe zajmujące 1,3 mln ha, głównie 

w południowych i wschodnich województwach z produktywnością ocenianą na 
0,7 m?/ha rocznie. Obszar tych lasów do 1980 r. ma wzrosnąć do 1,7 mln, a w 2000 r. 
do 2 mln ha lub nawet więcej. Różnica między produktywnością ,„docelowę" i obec- 
ną (4 i 0,9 mln m3) tych lasów przedstawia obraz strat materialnych, jakie gospo- 
darka narodowa ponosi z tytułu utrzymywania niskiej produktywności lasów nie- 
państwowych. 

Ustawa o lasach niepaństwowych z 1960 r. zawiera wystarczającą podstawę do 
wzmożenia produktywności tych lasów. Istota zagadnienia tkwi w usprawnieniu 
pracy kierowniczej, nadzorczej i instruktażowej organów leśnictwa prezydiów rad 
narodowych oraz we wdrażaniu zasad racjonalnej gospodarki leśnej przez personel 
techniczny nadleśnictw. Przyczyny niskiej produktywności lasów niepaństwowych 
są znane, ale trudne do radykalnego usunięcia — grabienie ściółki na potrzeby 
domowe i rolnicze, wypas bydła, rozdrobnienie i wydłużenie działek, silne użytko- 

wanie aż do powstania płazowin, pastwiskowy charakter większości niepaństwowych 

lasów na terenach górskich i podgórskich, wreszcie słaby rozwój form własności 

wspólnej i gromadzkiej. 

Koncepcja organizacyjna mająca na celu stworzenie warunków poprawy stanu 
zagospodarowania lasów niepaństwowych, przewiduje powstanie specjalnego fun- 
duszu na ich zagospodarowanie pochodzącego z opodatkowania lasów niepaństwo- 
wych od jednostki powierzchni, z przeznaczeniem głównie na utrzymanie fachowego 
personelu, tj. leśniczych i gajowych. Pomimo wielu istotnych trudności napotyka- 
wych od jednostki powierzchni, z przeznaczeniem głównie na utrzymanie fachowego 
rasta i rokuje dobre nadzieje na przyszłość. W 1962 r. pracowało, w lasach nie- 
państwowych już 570 leśniczych. 

Wzrost produktywności lasów zależy również od ich użytkowania, lepszego wy- 
korzystania drcwna w lesie, na składnicach i w czasie transportu. Pod tym wzgle- 
dem dokonano po wojnie prawdziwej rewolucji technicznej. Procent wyrabianego 
w lesie opału zmniejszono do minimum. Pod tym względem osiągnęliśmy najlepsze 
wskaźniki gospodarcze w całej Europie. Las przestał dostarczać drewna jako surowca 
energetycznego. Ta funkcja lasu kończy się dzięki postępowi gospodarczemu i rozwo- 
jowi innych źródeł energii. 

Drobnica i karpina znalazły szerokie możliwości przemysłowego przerobu. W pla- 
nie zapotrzebowania przemysłu na 1965 r. przewidziano dla fabryk płyt pilśniowych 
300 tys. m3 drobnicy, a na 1970 r. i dalsze lata około 800 tys. m3. O wadze pozyska- 
ńia drobnicy przemysłowej świadczy fakt, że pozyskanie każdych 150 tys. m3 umoż- 
liwia uruchomienie nowoczesnej fabryki płyt pilśniowych. W obliczu tych możli- 
wości znikają tradycyjne przeszkody w racjonalnym prowadzeniu cięć pielęgnacyj- 
nych w I, II i III klasie wieku wynikające z obawy przed brakiem zbytu ргасо- 
chłonnych, a zatem drogich sortymentów cienkich. 
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Duże znaczenie dla wzrostu produkcyjności lasu ma wykorzystanie świeżej karpiny. 

Dotychczas tylko jej niewielką część wydobywano z ziemi. Możliwości jej pozyska- 

nia szacują specjaliści na 0,8—0,9 mln m3 rocznie. Drewno karpiny świeżej nadaje 

się do przerobu na płyty pilśniowe, ścier i celulozę, co stwarza możliwości zao- 

szczędzenia surowców klasycznych. 

Możliwości uruchomienia wewnętrznych rezerw produktywności w gospodarstwie 

leśnym istnieją także w zakresie użytków ubocznych między innymi w żywicowaniu. 

Postuluje się przedłużenie obiegu, zmniejszenie pracochłonności, zastosowanie me- 

tody żywicowania piętrowego oraz stosowanie odpowiednich stymulatorów chemicz- 

nych nie powodujących szkód wtórnych (np. zasinienie). Zwiększenie pozyskania 

żywicy wtedy, gdy jej produkcja spada z powodu braku siły roboczej jest jednym 

z najtrudniejszych zadań, zwłaszcza wobec stałego wzrostu jej zapotrzebowania ze 

strony wielu gałęzi przemysłu. 

Pod wpływem postępu technicznego rozszerza się pole zastosowań wielu innych 

surowców leśnych, zwłaszcza igliwia i runa leśnego dla przemysłu leśno-spożywczego. 

Przeniesienie korowania drewna z lasu do fabryk gromadzi wielkie ilości kory odpa- 

dowej, której wykorzystanie na płyty izolacyjne, środki nawozowe i pasze znane 

jest nie tylko w literaturze naukowej, ale i w praktyce przemysłowej. W zakresie 

leśnej produkcji niedrzewnej mamy po wojnie wielkie osiągnięcia na polu wzrostu 

produkcji i eksportu. 

Wzrost produkcji owoców i grzybów jest dziełem twórców i realizatorów tzw. 

polskiej koncepcji ubocznego użytkowania lasu, rozumianego jako integralna część 

składowa gospodarstwa leśnego. Podstawowym warunkiem dalszej intensyfikacji 

użytkowania runa leśnego jest przede wszystkim opieka i kontrola nad bazami su- 

rowcowymi ubocznych produktów leśnych i wykorzystywanie tych baz przez tego 

samego gospodarza, który prowadzi całość gospodarstwa leśnego, a więc przez re- 

sort leśnictwa. Nowym etapem w wykorzystaniu runa leśnego jest wprowadzenie 

zasad uprawy i hodowli. Mamy już za sobą okres inwentaryzacji runa przeprowadzo- 

nej przez IBL w ubiegłych latach. Obecnie weszliśmy w okres opracowania i stoso- 

wania metod sztucznej uprawy. 

Podniesienie produkcyjńości naszych lasów i dalsza intensyfikacja gospodarki leś- 

nej byłaby możliwa na drodze wydatnego wzrostu nakładów bieżących i inwesty- 

cyjnych. Nasze gospodarstwo leśne oczekuje cierpliwie na przełom w tym zakresie, 

uważając, że spełniłyby one rolę transfuzji krwi do organizmu wyczerpanego wielo- 

letnim głodem tego rodzaju nakładów. Nasze minimalne potrzeby inwestycyjne zo- 

stały określone w planie perspektywicznym z dostateczną dokładnością. Potrzeba 

wybudować około 21 tys. osad służbowych dla pracowników leśnych i stałych ro- 

botników leśnych około 2500 budynków gospodarczych przy tych osadach, co naj- 

mniej 30 budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla OZLP i podległych im przed- 

siębiorstw, jak ośrodki transportu leśnego i ośrodki remontowo-budowlane, trzeba 

zelektryfikować co najmniej 27 tys. osad istniejących i nowych na co potrzeba 

12,6 mld złotych. Potrzeby na budowę dróg i kolejek leśnych wynoszą 14,2 mld zł, 

w tym przebudowa dróg długości 13 tys. km kosztem 8,6 mld zł, nowe drogi 

36300 km kosztem 5,1 mld zł. 33% istniejących dróg w państwowym gospodarstwie 

leśnym jest w złym stanie i wymaga dostosowania do ruchu pojazdów mechanicz- 

nych. Około 14 tys. km tych dróg jest w bardzo złym stanie, z czego 6 tys. km wy- 

maga gruntownej przebudowy, w tym 1310 km przy pełnym finansowaniu i 4700 km 

przy częściowym finansowaniu ze środków inwestycyjnych MLiPD. 

Nakłady na mechanizację prac leśnych wynoszą około 5 mld zł. Inwestycje zwią- 

zane z gospodarką wodną w państwowym gospodarstwie leśnym określono na 

2,33 mld zł (melioracje gruntów i nieużytków bagiennych 1,5 mld zł, Zagospodaro- 

( 
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wanie stawów rybnych, zabudowa potoków górskich na ogólną ich długość 6,5 km 
kosztem 0,83 mld zł). 

Łącznie plan inwestycyjny NZLP na lata 1961—1980 zamyka się kwotą 37,3 mld Zt. 
Stan nasycenia inwestycyjnego nie nastąpi jednak w 1980 r. lecz wymagane będą 
dalsze nakłady w okresie do 2000 r. 
Koncentracja nakładów inwestycyjnych dla gospodarstwa leśnego odłożona została 

niestety na okres lat siedemdziesiątych naszego stulecia. Wyprzedza nas szereg ga- 
łęzi gospodarstwa narodowego z przemysłem i rolnictwem na czele. Tak ustalona 
kolejność nakładów inwestycyjnych opóźnia rozwój leśnictwa, uzależniając kraj od 
importu drewna sięgającego co najmniej połowy aktualnej zdolności produkcyjnej 
naszych lasów. Bez nasycenia gospodarstwa leśnego niezbędnymi inwestycjami po- 
prawa produktywności, odbudowa przyrostu i zapasu drzewnego na pniu dokonywać 
się może w najlepszym razie w nieznacznych rozmiarach. Opóźnione inwestycje 
w leśnictwie nie pozwalają współczesnej generacji leśników na pełne wykorzystanie 
możliwości, jakie daje przyroda i wiedza o lesie. 

Idea podniesienia produktywności naszych lasów nie może sprowadzać się jednak 
do oczekiwanie na inwestycje i zachowania biernej postawy wobec wszystkich in- 
nych możliwości. Chodzi o to, aby istniejące limity inwestycyjne wykorzystać w spo- 
sób najbardziej ekonomiczny, uzyskując najwyższe wyniki produkcyjne. Gospodaro- 
wanie środkami inwestycyjnymi w leśnictwie nasuwa jeszcze wiele krytycznych uwag. 

Wreszcie ostatnim tematem rozpatrywanego problemu jest sprawa kadr. Ilu leśni- 
ków pracuje na rzecz lasów, jakie mają do tego przygotowanie i jakie przewiduje 
się ich zapotrzebowanie na przyszłość. Według ankiety zorganizowanej przez Stowa- 
Izyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w dniu 1. I. 1962 r. рга- 
cowało w leśnictwie 2321 leśników z wyższym wykształceniem. W grupie nadleśni- 
czych leśnicy z wyższym wykształceniem stanowili 70%, w grupie adiunktów leś- 
nych — 84%so W tym czasie pracowało w Polsce ogółem 4238 inżynierów leśników, 

- czego w leśnictwie 2667, czyli 65%/o. Jedna trzecia leśników z wyższym wykształ- 

ceniem pracuje więc w innych zawodach, 

Leśników ze średnim wykształceniem było w grupie nadleśniczych 13, w grupie 

adiunktów — 9, a w grupie leśniczych 25%. 
Krytyczna sytuacja utrzymuje się na stanowiskach leśniczych i gajowych. Na 9878 

leśniczych 750%, nie posiadało pełnego fachowego przygotowania, 52%/0 legitymowało 
się tylko wykształceniem podstawowym, a 58/0 nie odpowiada dotąd wymaganiom 

kwalifikacyjnym taryfikatora. Oczywiście, przy tak słabej obsadzie leśnictw nie może 
być mowy o szybkim prowadzeniu racjonalizacji w zagospodarowaniu lasów. Z dru- 
giej strony nie możemy zapominać ,o tym, że jeszcze kilkanaście lat temu dwie trze- 

cie obecnych lasów państwowych stanowiło własność prywatną, która w zasadzie nie 

zatrudniała personelu fachowo wykształconego. Awans gajowych na leśniczych, jaki 

nastąpił masowo w lasach państwowych, wynikał z konieczności wykonywania pla- 

nów gospodarczych bez czekania aż szkoły leśne wypuszczą odpowiednią liczbę tech- 
ników leśnycn, a zawód leśny stanie się finansowo atrakcyjny. Szkolnictwo leśne 

wszystkich szczebli nie nadąża za potrzebami kadrowymi naszych lasów. 

Niezadowalająco, z tych samych powodów, kształtuje się obecna sytuacja na stano- 

wiskach gajowych. Na 9497 gajowych zatrudnionych w lasach państwowych tylko 
10/0 miało wykształcenie leśne, natomiast 990% miało tylko wykształcenie podstawo- 

we. Podobnie przedstawia się sytuacja na składnicach leśnych, gdzie na 1673 za- 
trudnionych pracowników tylko 1,6%/0 miało wykształcenie leśne, reszta zaś — wy- 
kształcenie podstawowe. Rady narodowe zatrudniają aktualnie zaledwie 157 inży- 
nierów leśników i 159 techników leśników. W innych przedsiębiorstwach i instytu- 
cjach państwowych pracuje 438 inżynierów i 250 techników leśników. 
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Potencjałne potrzeby kadrowe przewidziane w planie rozwoju kadry inżynierskiej 
w planie perspektywicznym MLiPD na lata 1960—1980—2000 określone zostały na 
1980 r. na 11.1 tys. inżynierów, w tym w samym resorcie 7,9 tys. W roku 2000 kiedy 
nastąpi prawdopodobnie po raz pierwszy w historii naszych lasów optymalne nasy- 
cenie kadrą inżynierską, zatrudnienie wzrośnie do 13 tys. inżynierów leśnictwa, w tym 
bezpośrednio w lasach 9,7 tys. Stan nasycenia oczekiwany około 2000 r. przewidzia- 
ny jest z podziałem na kilka podstawowych specjalizacji, z których wymienić wy- 
pada specjalizację ogólną, specjalizację górską, budownictwo leśne z transportem, 
melioracje leśne i urządzenie łasu oraz ekonomikę leśnictwa. Takie możliwości spe- 
cjalizacji tworzą uniwersytety techniczne i politechniki, nie mówiąc o wyższych szko- 

łach rolniczych. Odpowiednio, do wzrostu kadry inżynierskiej wzrośnie oczywiście 

kadra absolwentów techników leśnych, kształcona również według pewnego profilu 

specjalizacy jnego. 

Jakie podstawowe wnioski należałoby wyprowadzić z rozważań nad możliwościami 
rozwiązania problemu podniesienia produktywności naszych lasów? 

Problem podniesienia produktywności lasów do granic optymalnie osiągalnych sta- 

nowi. „węzeł agordyjski' w gospodarce narodowej, od którego rozwiązania zależy 

możliwość zwiększenia zaopatrzenia kraju w surowiec drzewny. 

W dziedzinie stwarzania korzystnych warunków dokonano w Polsce w latach po- 

wojennych wielu osiągnięć. Największe trudności ograniczające w sposób zasadni- 

czy właściwe tempo wzrostu produktywności naszych lasów tkwią jednak nadal 

w potrzebach kadrowych, inwestycyjnych i finansowych. 

Kraj nasz może uchronić się przed widmem importu drewna przez wzrost produ- 

ktywności lasów, jeżeli istniejące rezerwy gospodarcze i możliwości przyrodnicze 

zostaną odpowiednio uruchomione przez: 

— nakłady inwestycyjne dostosowane w projektowaniu i wykonaniu do rzeczy- 

wistych potrze gospodarstwa leśnego, 

— nasycenie gospodarstwa leśnego kadrą inżynieryjno-techniczną z uwzględnie- 

niem głównych kierunków specjalizacji, które trzeba wprowadzić w zawodzie les- 

nika, zarówno w pracy zawodowej, jak i szkolnictwie leśnym wszystkich szczebli. 

— dalsze, jeszcze bardziej intensywne popieranie badań naukowych prowadzonych 

przez placówki naukowo-badawcze, pracujące na potrzeby lasu oraz stałe wiązanie 

badań z rzeczywistymi potrzebami praktyki gospodarstwa leśnego, 

— zwiększenie atrakcyjności zawodu leśnika i pracy w lesie przez zasadniczą po- 

prawę warunków materialno-bytowych i kulturalnych. 

Rozwój sił wytwórczych i postępu technicznego stwarza w gospodarstwie leśnym 

wyraźny priorytet kategorii ilości przed kategorią jakości produkowanego surowca 

drzewnego, zwiększa zakres zastosowania drewna i jego pochodnych, wyznacza więc 

kierunek wzrastającej konsumpcji drewna równoległe do potrzeb wynikających 

z gwałtownego tempa przesuwania się proporcji między ludnością rolniczą, a lud- 

nością miejsko-przemysłową na korzyść tej ostatniej. Tendencja odpływu ludności 

wiejskiej do miast i przemysłu przyspiesza moment przeprowadzenia rewizji grani- 

cy między lasem i polami w interesie intensywnego rolnictwa, leśnictwa i gospo- 

darki wodnej. I w związku z tym dochodzimy na koniec do stwierdzenia oczywistej 

prawdy, że poprawa stosunków wodnych w kraju łączy się ze sprawą wzrostu pro- 

duktywności w rolnictwie i leśnictwie w jedną organicznie powiązaną, wielką całość, 

zwaną kulturą ziemi. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 10 listopada 1962 r. 
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Краткое содержание 

14 октября 1962 г. на Юбилейном Съезде посвящённом 80 годовщине основания 
Польского Лесного Общества, проф. докт. Тадеуш Моленца, вице-министр Лесно- 
го Хозяйства и Деревообратывающей Промышленности, рассмотрел проблемы 
увеличения производительности польских лесов на фоне междувоенных отноше- 
ний и настоящего развития народного хозяйства в перспективе 1965 — 1980 — 2000 
годов. Анализ настоящего состояния лесного хозяйства охватывает период от 
1945 г., в котором обозначилось положительное влияние изменения обтцественно- 
-хозяйственных отношений а прежде всего национализация большой лесной соб- 
ственности и распространение опеки государства над лесами мелкой собственности 
(крестьянскими). 

Большие усилия польских лесоводов отмечались до настоящего времени в лесо- 
устройстве, лесоразведении, уходе и защите леса. Подробно анализировался 
вопрос текущего прироста, величины рубки и размера лесопользования в свете 
растущих потребностей народного хозяйства в древесине и побочном пользовании. 

Актуальные трудности, которые встречает лесное хозяйство вытекают в боль- 
шой мере из-за недостаточного ещё количества профессиональных кадров и не- 

достаточных капиталовложений, полное покрытие которых планируется на 
следующее десятилетие. 

Докладчик указывает средства необходимые для предупреждения зарисовыва- 
ющегося дефицита древесины, имеющие целью увеличение производительности 
лесов. 

Summary 

At the Jubilee Session, held October 14-th, 1962, commemorate the eighties an- 
niversary of founding of the Polish Forestry Society, Deputy Minister of Forestry 
and Woodworking Industries, Prof. Dr. Tadeusz Molenda spoke on the problem of 
increasing the productivity of Polish forests. The speaker viewed the interwar situa- 
tion and the present developments in forest economy as a background to prospec- 
tive trends in 1965—1980—2000. The present condition of the forest economy was 
analized since 1945 when the favourable effect of changed social and economic re- 
lations made itself evident, primarily due to nationalization of the great fcrest esta- 
tes and to the assistance of State for forest small holdings (farm forests). 

So far, the big effort made by the Polish foresters is evident in inveatory work, 

silviculture and tending practices, forest protection. The speaker analysed in detail 

the problems of the current increment, the yield and the extent of forest utilization 

viewed against the ever-growing requirements for timber and minor forest products 
on the part of the expanding National economy. 

The present difficulties encountered by forestry are to a considerable extent, the 

consequence of the ever unsufficient number of professional staff and shortage of 
money means for investments. Carrying out of the full investment programme is 
planned for the nextdecade. 

The speaker indicated measures for increasing the forest productivity, indispen- 

sable to avoid the pending timber shortage. 
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