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Пол века советского лесного. хозяйства и лесной промышленности 

Half century of Soviet forestry and forest industry 

() d wielu stuleci las odgrywał istotną rolę w gospodarce i kulturze 
. narodu rosyjskiego — chociaż w różny sposób w różnych okresach 

historycznych. 
Te okoliczności, jak również wielkie bogactwo leśne kraju, umiło- 

wanie przyrody przez Rosjan i umiejętności oraz zdolności do pro- 
wadzenia badań — przyczyniły się niewątpliwie do narodzin nauk leś- 
Rych w Rosji jeszcze w przedrewolucyjnych warunkach ustrojowych. 

Wydaje się celowe przypomnienie wkładu uczonych rosyjskich do 
nauki leśnictwa w okresie przedrewolucyjnym, aby następnie podjąć 
próbę charakterystyki kierunków wielkiego już rozwoju nauki w tym 
zakresie i gospodarki w lasach ZSRR — w okresie 50-lecia od Wielkiej 
ocjalistycznej Rewolucji Październikowej. 

. Zainteresowanie lasem i leśnictwem wzmogło się w Europie szcze- 
gólnie w XVIII wieku. Narodziny nauki o lesie w Rosji w drugiej po- 
łowie XVIII wieku wiążą się z rozwojem nauk przyrodniczych. 

„ 2 zestawienia leśnej literatury rosyjskiej, sporządzonego przez 
Р.М. Werechę i A.F.Rudzkiego wynika, że do 1878 r. tylko 
książek z zakresu leśnictwa w języku rosyjskim wydano 374. | 
| Rosji rozwinęła się na przykład nauka o typach lasu. Liczne 
_ Oryginalne prace leśników rosyjskich poświęcone były zagadnieniom 
"IĘć i odnowienia lasu. Eh 
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Do pierwszych prac traktujących o racjonalnym użytkowaniu lasu, 
odnowieniu i ochronie na!eży książka L. T. Pososzkowa (1652— 
1726), „O skudnosti i bogatstwie", napisana w 1724 r., rozpowszechnia- 
na w rękopisie w XVIII wieku, a opublikowana dopiero w 1842 r. 
W 1766 r. była wydana praca Fokiela, przebywającego w Rosji 
w okresie 25 lat, 1735—1760, pt. „Opisanije jestiestwiennego sostojanija 
rastuszczich w siewiernych rossijskich stranach lesow s razlicznymi pri- 
mieczanijami i nastawlenijami kak onyje razwodit" i równocześnie praca 
A. I. Bołotowa (1738—1833) „O rublenii poprawlenii i zawiedienii 
lesow". W 1767 r. wyszła praca pierwszego członka korespondenta 
Petersburskiej Akademii Nauk P. I Ryczkowa „O sbierieżenii 
1 rozmnożenii lesow". 

W pierwszej połowie XIX wieku wydano w Rosji wiele podręczni- 
ków z zakresu hodowli lasu, m. in. przez E. F. Ziabłowskiego 
(1804), Р. Diwowa (1809), P. Perełygina (1831) i A. Dłatow- 
skiego (1843), a przez A.E. Tiepłouchowa pracę pt. „Ustrojstwo 
lesow w pomieszcziczich imienijach" (1850) i A. P. Wargasa de Be- 
demara „Issledowanija zapasa i prirosta lesonasażdenij S. Petersburg- 
skoj guberni s 1843 po 1848 а." 

Pierwsza instrukcja urządzeniowa została opracowana w 1830 r. 
W latach 1844—1845 opublikowano w Rosji „Lesnoj słowar" (4 tomy) 

zawierający 900 haseł. 

Duży wkład wnieśli rosyjscy specjaliści do nauki rodzimej i świa- 
towej przy badaniach przyrody lasów pierwotnych, badaniach wpływu 
lasów na stosunki wodne, klimatyczne i glebowe, opracowywaniu me- 
tod odnowienia, hodowli i ochrony lasu. Rosyjscy uczeni pierwsi wska- 
zali na możliwość hodowli lasu w stepie. 

W połowie ubiegłego wieku publikowano w Rosji materiały nauko- 
we, oparte na doświadczeniach krajowych, zaczęto wydawać czasopisma 
leśne. 

Poważny wkład do nauki leśnictwa wnieśli uczeni z pokrewnych 
dziedzin jak: gleboznawstwo, meteorologia, zoologia i inne, a w szcze- 
gólności: W. W. Dokuczajew, P.A.Kostyczew, K. A. Tim!- 

riaziew. 

Do poznania lasów rosyjskich przyczynili się w dużym stopniu bo- 
tanicy: S. I. Korzynskij, G. I Tanfiłow, A. J. Gordiagin 
P. N. Kryłow, S$. I Miedwiediew. 

Pionierską działalnością badawczą w lasach Północy zasłużył SIĘ 
M. K.Sidorow (1823—1887), a w zbadaniu lasów Dalekiego Wschodu 
A.F. Budiszczew, który wraz z innymi autorami opisał lasy roz- 
pościerające się w dorzeczu dolnego Amuru, w południowej części Usy- 
ryjskiego Kraju i na Wybrzeżu Oceanu Spokojnego. W 1856 Г. 
N. W. Szełgunow wydał książkę pt. „Lesowodstwo”. 

W 1871 r. powstało w Rosji Towarzystwo Leśne, które wznow! 0 
wydawanie czasopisma ,,Lesnoj Zurnat’, Czasopismo to odegrało 1 
małą rolę w rozwoju leśnictwa rosyjskiego. 

W drugiej połowie XIX wieku, a w szczególności u schyłku ubiegie” 
go stulecia, pojawiają się w rosyjskiej nauce leśnictwa tak sławne n 
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wiska jak: A. F Rudzkijiy М. К. Kutskij, F. k. Arnold, 
D.M. Krawczynskij, W. J. Dobrowlanskij, D.N. Kajgo- 
rodow, W. T. Sobiczewskij, W. J. Gomilewskij, L. J. Ja- 
sznow i inni, którzy rozwijają prace badawcze i opracowują na pod- 
stawach naukowych praktyczne wskazania dla gospodarstwa leśnego, 
podejmując walkę (choć mało skuteczną) z dewastacyjnymi wyrębami 
lasów, zwłaszcza w Rosji centralnej?, 

W końcu XIX wieku i na początku XX w poważnym stopniu roz- 
winęły się w Rosji nauki przyrodnicze. Na początku bieżącego stulecia 
W. M. Pieńkowskij przygotował pracę o drzewach i krzewach 
europejskiej części Rosji, Kaukazu i Syberii. Prace wielu botaników 
wiązały się z badaniami leśnymi. Do nich należeli: N. J. Żeleznow 
(1816—1877), W. N. Lubimienko (1873—1937), I P. Borodin 
(1847—1930). Uczniami Borodina, kierownika Katedry Botaniki w Insty- 
tucie Leśnym w Petersburgu byli: W. N. Sukaczow, N. A. Maksi- 
mow, W. N. Lubimienko. Prace znanego botanika W. L. Ko- 
marowa miały bezpośrednie znaczenie dla leśnictwa. W badaniach 
dendrologicznych znaczenie miały również prace E. Ł. Wolfa. 

Duże znaczenie dla rozwoju leśnictwa miały prace klimatologów 
l meteorologów: A. I Wojejkowa, N.P. Adamowa,G.A.Liu- 
bosławskiego, W. N. Obolewskiego. Jako zasłużonych dla 
ieśnictwa trzeba wymienić rosyjskich zoologów, a w szczególności en- 
tomoiogów. N. A. Chołodkowskiego, A. A. Siłantiewa, 
l. 1. Szewyriewa, M. N. Rimskiego-Korsakowa i wielu 
innych. 

Twórcami leśnej fitopatoloqii byli: A. A. Jaczewskij (1863— 
1932) 15. [. Wanin (1895—1951). 

Pod koniec XIX wieku G. F. Morozow i G. N. Wysockij, 
biorąc udział w ekspedycji W. W. Dokuczajewa w rejonach Po- 
wołża, zapoczątkowali okres stepowych zalesień polochronnych. Prace 
w tym zakresie prowadził N. K. Genko. 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku M. T. Turski j 
1W.R. Wiliams wnieśli wiele nowego w badanie wodno-ochronnej 
! regulującej roli lasów w walce z nieurodzajami. 

Rozwój rosyjskiej nauki leśnictwa na początku bieżącego stulecia 
związany był z nazwiskami: С. Е. Могохома, autora dzieła „Ucze- 
nije o lesie" (1912), M.E. Tkaczenki, jednego z najwybitniejszych 
leśników pierwszej połowy bieżącego stulecia (1878—195%), który już 
w 1808 r. wydał cenną pracę pt. „O roli lesa w poczwoobrazowanii" 
l który pisał o G. F Morozowie, że stworzył epokę w rosyjskiej 
nauce leśnictwa. Poza tym rozwój ten wiąże się z nazwiskami: G. N.. 
к 

"W polskin: piśmiennictwie leśnym wkład do nauki leśnictwa A. F. Rudzkie- 
JO przedstawił prof. dr S. Tyszkiewicz w artykule „Wspomnienie o Wacławie 
Stankiewiczu (1866—1940)', „Sylwan” nr 9/1966. Wacław Stankiewicz, autor 
"Siążki „Iz lesow gornogo Krima' (1907) był asystentem Katedry Urządzenia Lasu 
I Taksacji Leśnej Instytutu Leśnego w Petersburgu, którą kierował prof. A. F. Ru- 
dzkij. W latuch 1920—1931 W. Stankiewicz był naczelnikiem wydziału urzą- 
dzenią lasów i zastępcą dyrektora Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Rolnictwa 
« Dóbr Państwowych w Warszawie. 
587 M. E. Tkaczenko „Obszczeje lesowodstwo'. Moskwa-Leningrad, 1952 r. s.



Wysockiego, P. P. Sieriebriennikowa, A. W. Tiurina, 
N. A. Kuzniecowa, A. S. Rożkowa, I. I Gutorowicza, 
A.A.Bitricha, A. Kiriłowa i innych. Jednocześnie z Moro- 
zowem i Wysockim do nauki weszli: M. M. Orłow (przede 
wszystkim urządzenie lasu) i A. N. Sobolew (hodowla lasu). Po- 
ważny wkład do nauki wnieśli współcześni Morozowowi — 
N.S.Niestierow (1860—1926) i W.D.Ogijewskij (1861—1921). 

O wkładzie do nauki leśnictwa rosyjskich uczonych pisze w szcze- 
gólności m. in. M. E. Tkaczenko w pracy ,,Obszczeje lesowodstwo" 
(1952), akademik I. 8S. Mielechow w wydanej w 1957 r. pracy pt. 
»Oczerk razwitija nauki o lesie w Rossii", w ktorej scharakteryzowane 
są m. in. leśne prace badawcze w Rosji, znaczenie nauki dla praktyki 
l związki rosyjskiej nauki z nauką światową. 

Wielu uczonych rosyjskich, w tej liczbie specjalistów z zakresu 
leśnictwa, rozwija swoją działalność naukową po Rewolucji Paździer- 
nikowej. 

Scisła współpraca specjalistów starszego pokolenia z młodymi leś- 
nikami dała pozytywne rezultaty. Najpoważniejsze uogólniające prace, 
specjaliści starszego pokolenia wykonali w okresie porewolucyjnym. 
Itak G.N. Wysockij wydał w 1930 r. swą pracę pt. „Uczenije o les- 
noj partinencji", stanowiącą istotny wkład do hodowli lasu, W. N. Su- 
kaczew napisał „Rukowodstwo k issledowaniu tipow lesa” (4 wyda- 
nia w okresie 1927—1931), A. P. Tolskij — „Czastnoje lesowodstwo 

i osnowy lesokulturnogo dieła'' (4 części wydane w latach 1927—1931), 

W. I. Iwanow „Kurs czastnogo lesowodstwa" (tom I 1928 r.), L. I 

Jasznow „Kratkij kurs lesowiedienija i obszczego lesowodstwa 

(4 wydania w latach 1922—1931). Kapitalne prace wydał M. M. Orłow: 

„Lesnaja taksacija" (1923—1925), „Lesoustrojstwo' (T. I. 1927, T. IL 

1928, T. III. 1928), „Lesouprawlenije”" (1930). W 1927 r. wyszła mono- 

gralia N. W. Trietakowa „Zakon jedinstwa w strojenii nasażdie- 

nij”',M.E. Tkaczenko wydał wiele prac, m. in. „Koncentrirowanyjć 
rubki" (1931), „Oczistka lesosiek"” (1931), znamienite dzieło „Obszczeje 

lesowodstwo' (1939, 1952), W. W. Guman opublikował „Rubki gław- . 

nogo i promieżutocznogo polzowanija' (1921, 1931). 
Przy opracowywaniu zagadnień upraw leśnych jedną z poważnych 

pozycji zajął N. P. Kobranow (1883—1942), wydając między inny” 
mi pracę „Selekcja duba" (1925). S. A. Samofał (1885—1938) opubli- 
kował prace naukowe o klimatycznych rasach sosny i znaczeniu do- 

świadczeń w zakresie upraw leśnych W. D.Ogijewskiego 1 inne. 

S.A.Bogoslawskij (1882—1944) pierwszy w Rosji ustalił zależnoś 

technicznych własności drewna od typów lasu (1915), a po rewo:ucj! 
opracował szereg ekonomiczno-leśnych zagadnień, publikując m. In. 
„Uczenije o spiełosti lesa’ (1924—1930), „Nowyje tieczenija w 1е50- 

ustrojstwie' (1931). Duże znaczenie miały prace z zakresu fitopatolog 
zwłaszcza S. I Wanina (1891—1951). W szczególności prace Z ogo . 
nej hodowli lasu M. E. Tkaczenki, fitopatologii lesnej S. 1. Wan?’ 
na i entomologii leśnej M. N. Rimskiego-Korsakowa „stano 
wią wynik wieloletnich badań naukowych i świadczą o dużych osiągnie 

ciach nauki radzieckiej. SRR 

Wydana w 1957 r. przez Instytut Leśnictwa Akademii Nauk Z



pod redakcją akademika W. N. Sukaczowa, czł. korespondenta 
Akademii Nauk ZSRR, N. I Nikitina i prolesora P. W. Wasi- 
liewa praca pt. „Dostiżenija nauki w lesnom chozjajstwie SSSR za 
40 let”, zawiera liczne opracowania wybitnych uczonych radzieckich, 
w których scharakteryzowano rozwój różnych gałęzi nauk leśnych 
i stosowanie ich w gospodarstwie leśnym ZSRR. W poszczególnych 
opracowaniach nawiązywano przeważnie również do stanu nauki i gos- 
podarki w omawianych dziedzinach w okresie przedrewo.ucyjnym. 
I tak w opracowaniu pt. „Razwitije lesnoj tipologii w SSSR za 40 let" 
akademik W. N. Sukaczow nawiązuje do prac prof. G. F. Moro- 
zowa, którego uważa za twórcę pierwszej naukowej klasyfikacji lasów 
(lesnoj tipołogii), a w opracowaniu pt. „Razwitije lesowodstwa w SSSR 
za 40 let”, dr A. B. Żukow zaznaczając, że historia praktycznego 
leśnictwa rosyjskiego sięga w daleką przeszłość (XII—XIII wiek) pod- 
kreśla, że początki naukowe poznania lasu i zarodki nauki leśnictwa 
wiążą się z imieniem wielkiego rosyjskiego uczonego M. W. Łomo- 
nosowa. On pierwszy wypowiedział wiele myśli o wpływie lasu na 
glebę, o zmianach charakteru procesów glebotwórczych pod wpływem 
działania różnych rodzajów drzew. 

W opracowaniu pt. „Razwitije lesoustrojstwa w SSSR" dr G. P. Mo- 
towiłow przedstawił historię rozwoju urządzenia lasu w ZSRR 
| historię rozwoju nauki w tym zakresie, omawiając wydane instrukcje 
urządzenia lasu i rewizji urządzania, a także prace z tego zakresu, 
począwszy od trzytomowego dzieła prof. M. M. Orłowa „Leso- 
ustrojstwo', wydanego w latach 1927—1928, innych prac tego au- 
tora, a także prac C. A. Bogosławskiego, A. I. Kon- 
dratiewa, A. W. Tiurina,N. K. Kudryczki, M. A. Demina, 
F. P Mojsiejenki, E. J. Sudaczkowa, N. P. Anuczina, 
C.K. Barajewa i innych. 

W opracowaniu pt. „Awiacja i aerofotosiemka w lesnom choziaj- 
stwie SSSR" dr G. G Samojłowicz omówił zastosowanie lotnictwa 
l fotogrametrii dla celów inwentaryzacji i urządzenia lasu, wykorzy- 
stywanie lotnictwa dla ochrony lasów przed pożarami, inspekcji sani- 
tarnego stanu lasów i stanu dokonywanych wyrębów, stanu szkód z po” 
wodu wiatrołomów, przy wysiewie nasion, dokonywaniu spostrzeżeń 
ienologicznych i urodzajności nasion w drzewostanach, do badania stanu 
upraw i innych celów w gospodarstwie leśnym, przedstawiając historię 
rozwoju wykorzystania lotnictwa w radzieckim gospodarstwie leśnym. 

opracowaniu pt. „Razwitije lesnogo choziajstwa i lesoekonomi- 
czeskoj nauki w SSSR" prof. P. W. Wasiliew przedstawił rozwój 
yospodarstwa leśnego ZSRR, z uwzględnieniem rozmiarów użytkowania, 
Odnowienia i urządzenia lasu, porównując osiągane wyniki 7 okresem 
przedrewolucyjnym. Prof. Wasiliew charakteryzuje rozwój nauśi 
ekonomiki leśnictwa, podkreślając wzrost znaczenia tej gałęzi nauki 
w ZSRR, której początki opracował już Pososzkow. | | 

Podstawy ekonomiki leśnictwa tworzyli znani leśnicy rosyjscy, jak 
А, Е. Rudzkij,N.W.Szełgunow,N.W.Zobow,A.K.Krau- 
że, A. E. Tiepłouchow,F. K. Arnold i inni. | 
„Na początku XX wieku wybitne miejsce w rosyjskiej ekonomice 

leśnictwa zajął M. M. Orłow. Badania w tym zakresie opierano wów- 
czas na zasadach burżuazyjnej ekonomii politycznej.



W pierwszym dziesięcioleciu władzy radzieckiej w pracach takich 
autorów, jak: M. M. Orłow, L. 1. Jasznow, W. I. Pieriechod, 
S. A. Bogosławskij, G. R. Ejtingen, P. N. Worobiow 
1 inni, widoczne były wpływy burżuazyjnej ekonomiki leśnictwa, 
a w szczególności statyki leśnej. 

Przebudowa ekonomiki i organizacji gospodarstwa leśnego oparta 
o teorię marksizmu-leninizmu rozwinęła się w ZSRR dopiero w latach 
trzydziestych. 

Sytuacja w gospodarstwie leśnym Związku Radzieckiego i w dzie- 
dzinie nauk leśnych, a w tym także i w zakresie ekonomiki leśnictwa, 
zmieniła się w okresie ostatniej wojny, a następnie po wojnie. Potrzeby 
przede wszystkim obrony kraju w okresie wojny, a po wojnie jego od- 
budowa, miały tu decydujące znaczenie. 

Oprócz wymienionych opracowań omówione są w tym dziele za- 
gadnienia gleboznawstwa leśnego i melioracji leśnych, wodoochronnego 
znaczenia lasów, rozwoju hodowli lasu, selekcji, fitopatologii, żywico- 
wania, chemii drewna, i chemicznego jego przerobu, budowy drewna 
i technicznych jego własności, metody badania drewna. Te wszystkie 
zagadnienia przedstawione są w historycznym ujęciu. Autorami opra- 
cowań poza już wymienionymi są: S. W. Zonn,A. A.Mołczanow, 
W. Z. Gulisaszwili,, W. P. Timofiejew, L. F. Prawdin, 
М. 1. Piewczenko, A. T. Wanin, N. I Nikitin, A. I Kal- 
ninsz, W.E. Wichrow,L. M.Pieriełygin. 

Nie mając możności omawiania w niniejszym opracowaniu roz- 

ległych wyników badań, nawet opublikowanych, pragniemy wskazać 

jeszcze choćby na niektóre opracowania o charakterze uogólniającym. 

W pracy pt. „Lesnoje choziajstwo SSSR 1917—1957', wydanej 
w 1958 r. przez Główny Zarząd Gospodarstwa Leśnego i Zalesień Polo- 
chronnych Ministerstwa Rolnictwa pod redakcją A. I. Bowina, 
W.P.Cieplajewa i D.T. Kowalina, scharakteryzowano głów- 
ne zagadnienia rozwoju radzieckiego gospodarstwa leśnego w okresie 
40 lat, z wyszczególnieniem zadań w dalszym rozwoju gospodarstwa. 

W pracy „Izmienienija lesistosti Jewropiejskoj Rossii s końca XVII 
stoletia po 1914 g.', wydanej w 1957 r. przez Akademię Nauk ZSRR, 
autor M. W. Cwietkow scharakteryzował lasy Rosji w wymienic” 

nym okresie, przedstawiając historię ich opisów, wyręby, zmiany lesl- 
stosci i początkowe prace zalesieniowe. | 

Z materiałów przytoczonych w książce wynika, że w końcu XVI 
wieku powierzchnia lasów w Rosji wynosiła nieco ponad 213 min ha. 

W okresie lat 1700—1812 powierzchnia ta zwiększyła się o 26 mln ha 
lasów rosnących na obszarach przyłączonych w tym okresie do nates 
W okresie 219 lat wyrąbano w Rosji około 67 mln ha lasów, wskutex 
czego na początku 1915 r. pozostawało 172,4 mln ha lasów. W tym ee 
mym czasie powierzchnia zalesień objęła 1,3 mln ha, z których połowa 
przypadała na odnowienie zrębów i połowa na zalesienie gruntów nie 

leśnych. 

W procesie zmian w użytkowaniu gruntów lasy zostały wyrąbane 
również na powierzchniach, gdzie ich zachowanie było konieczne. | 4 

W książce pt. „Oczerki po istorii lesnych obszczestw dorewo. A 
noj Rossii" wydanej w Moskwie w 1962 r., autor prof. I. G. Be jlin OP 
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sał stan gospodarstwa leśnego i nauki leśnictwa w końcu XVII i w XIX 
wieku, charakteryzując działające w Rosji towarzystwa leśne, a także 
czasopisma ,,Lesnoj żurnał”" (w okresach 1833—1851, 1871—1905 
i 1905—1918) „Gazetę lesowodstwa i Ochoty" (w okresie 1855—1858), 
a także związek Towarzystwa Leśnego z rewolucją 1905 r. 

„Lesnoj żurnał' (dwumiesięcznik) wycnoczi aktualnie jako organ 
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i redniego Zawodowego ZSRR, 
pod redakcją prof. F. I Kopierina. 

Czasopismem Państwowego Komitetu Gospodarstwa Leśnego przy 
Radzie Ministrów ZSRR i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo- 
-Technicznego Przemysłu Leśnego i Gospodarstwa Leśnego jest obec- 
nie „Lesnoje choziajstwo" (miesięcznik) wydawany pod redakcją kan- 
dydata nauk A. I Muchina. 

W 1967 r. Akademia Nauk ZSRR rozpoczęła wydawanie, pod re- 
dakcją nieżyjącego już obecnie akademika W. N. Sukaczow a, Cza- 
sopismo ,,Lesowiedienije”’. 

Organem (miesiecznikiem) Ministerstwa Przemystu Lesnego, Drzew- 
nego i Celulozowo-Papierniczego ZSRR i Zarządu Głównego Stowarzy- 
szenia Naukowo-Techniczneqo Przemysłu Leśnego i (Gospodarstwa 
Leśnego jest obecnie „Lesnaja Promyszlennost". 

Do najpoważniejszych opracowań współczesnych z zakresu le$- 
, niciwa należy pięciotomowe (dotychczas ukazały się 3 lony) dzieło 
„Lasy ZSRR”, wydawane przez „Institut Lesa i Driewiesiny" Sybe- 
ryjskiej Filii Akademii Nauk ZSRR, pod redakcją A. B. Żukowa, 
w którym oprócz ogólnej charakterystyki lasów ZSRR i gospodarki — 
scharakteryzowano lasy i gospodarkę leśną w poszczególnych repu- 
blikach i rejonach Związku Radzieckiego. 

W książce pt. „Lietuvos TSR Miśkaj" (Lasy Litewskiej SRR), wy- 
danej w 1962 r. jako praca zbiorowa pod redakcja L. Kairiukstisa 
przez Lietuvos Misko Ukio w Mokslinio Tyrimo Institutas (Litewski 
Instytut Badawczy Leśnictwa), przedstawiony jest stan lasów litewskich 
z uwzględnieniem danych historycznych, lesistości republiki i charak- 
terystyki poszczególnych rodzajów drzewostanów oraz gleb leśnych, 
a także fauny tych lasów. | 

W 1963 r. ukazała się praca zbiorowa pt. „Stoletniej opyt lesoraz- 
wiedienija w Sawalskom lesniczestwie”, omawiająca doświadczenia 
W dziedzinie zalesień prowadzone w okresie całego wieku w tym leś- 
nictwie. | 

Oprócz wymienionej już pracy I. S Mielechowa — cenny jego 
dorobek naukowy obejmują w szczególności prace z zakresu hodowli 
| użytkowania lasu, np. „Rubki gławnogo polzowanija' (1962). Z dzie- 
ziny hodowli lasu wiele cennych prac opublikowali: m. in. akademik 
„8. Jabłokow, jak np. „Wospitanije i rozwiedienije zdorowoj 

Osiny” (1949), ,, Lesosiemiennoje choziajstwo” (1965), prof. W. G. Nie- 
Sllerow, jak np. poza znaną pracą „Obszczeje lesowodstwo” (1954) 
M. in. także „Woprosy sowremiennego lesowodstwa' (1961) oraz prof. 

у. Р. Timofiejew, jak np. „Rol listwiennicy w podniatii produk- 
liwnosti lesow" (1961). Wśród wielu innych radzieckich uczonych zna- 
te są u nas prace prof. P. S. Pogrebniaka np. „Osnowy lesnoj 
ipołogjj” (1949) i inne, a także prace prof. N. P. Anuczina, jak np. 
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„Lesoustrojstwo' (1962), prof. GP. Motowiłowa, w szczególności 
prace z zakresu urządzania lasu i ekonomiki leśnictwa, A. A. Moł- 
czanowa np. „Sosnowyj les i właga' (1953), „Optimalnaja lesistost" 
(1966), Lasom Syberii i Dalekiego Wschodu poświęciii cenne prace 
m. in. prof. G. W. Kryłow np. „Lesa Sibiri i Dalniego Wostoka" 
(1960), , Lesa zapadnoj Sibiri' (1961), a m. in. lasom Dalekiego Wschodu 
prof. A. A. Cymiek np. „Lesoekonomiczeskoje rajonirowanije Dalnie- 
go Wostoka" (1959) i jako współautor IV tomu „Lesa SSSR'. 

Do publikacji omawiających historię rozwoju przemysłu leśnego 
ZSRR należy trzytomowa praca „Lesnaja promyszlennost SSSR 1917— 
1957" pod główną redakcją prof. W. A. Popowa. 

W „Naucznych trudach' Leningradzkiej Akademii Techniczno-Les- 
nej, , Wypusk 95', Leningrad 1961, opublikowane zostały opracowania 
poświęcone życiu społeczno-politycznemu w Petersburgskim Instytucie 
Leśnym i uczestnictwu studentów tego Instytutu w ruchu rewolucyj- 
nym. 

Petersburgski Instytut Leśny utworzony był w 1808 r. na bazie 
szkoły leśnej powstałej w Carskim Siole (obecnie Puszkino) w 1803 r. 
Poza tym w okresie przedrewolucyjnym istniał w Królestwie Po:skim 
wydział leśny w Instytucie Rolniczym w Puławach i drugi wydział 
leśny w Instytucie Rolniczym w Pietrowsko-Razumowsku. 

W pierwszych latach Instytut Leśny w Petersburgu kończyło po. 
około 38 osób rocznie, a łącznie w okresie lat 1803—1917 ukończyło 
uczelnię około 4000 osób. Obecnie w wielowydziałowej Akademii Tech- 
niczno-Leśnej w Leningradzie uczy się ponad 4000 osób, a corocznie 
kończy uczelnię 520—540 osób. Na studiach wieczorowych kształci się 
poza tym około 2000 osób. 

W Instytucie Leśnym w Petersburgu w końcu ubiegłego wieku dość 
licznie studiowali Polacy. Przed 1890 r. uczelnię tę m. in. ukończyli: 
Aleksander Połujański, Adam Hrebnicki — późniejszy pro- 
fesor pomo!ogii, Zygmunt Mokrzecki — profesor entomologi 
i ochrony lasu w SGGW. W następnym 20-leciu wśród kończących 
uczelnię byli: Jan Miklaszewski, dyrektor Departamentu Les- 

nictwa, a później profesor i Rektor SGGW, Julian Rafalski — pro- 
fesor Uniwersytetu i WSR w Poznaniu, Jan Jerzy Karpiński, pro- 
fesor w IBL, a przedtem organizator i wieloletni dyrektor Parku Naro- 
dowego i Oddziału IBL w Białowieży oraz 7 dyrektorów lasów pan- 
stwowych w okresie międzywojennym (J. Zagórski, E. Mickie- 

wicz, J. Szreders, E. Szemioth, Słuczanowski, S. Za- 
niewski, S. Kączkowski) i odpowiedzialni pracownicy Depar 
tamentu Leśnictwa, oprócz juz wymienionych E. Lisowski, R. Snia- 
decki, W. Rosiński i wielu innych’. | 
_ Z radzieckiego dorobku naukowego w zakresie leśnictwa korzystają 
I inne kraje, zwłaszcza socjalistyczne. Władze radzieckie umożliwiają 
kształcenie się młodzieży również z innych krajów, między innym! 
w wyższych uczelniach leśnych i techniczno-leśnych, a także odbywe” 
nie stażu przez specjalistów z innych krajów w placówkach naukowyć 
l przedsiębiorstwach ZSRR. 
  

* Stanisław Tyszkiewicz. „Wspomnienie o Wacławie Stankiewiczu” (1866— 
1940), ,Sylwan" nr 9/1966. 
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Literatura radziecka, między innymi z zakresu leśnictwa wykorzy- 
stywana jest także w licznych krajach w oryginalnych wydawnictwach 
radzieckich i w tłumaczeniach na różne języki. 

Specjaliści radzieccy publikują także swoje prace w różnych wy- 
dawnictwach zagranicznych. 

Naukowy dorobek radziecki, między innymi z dziedziny leśnictwa 
wykorzystywany jest w różnych formach także w naszym kraju. 

Radziecka nauka leśnictwa i gospodarka leśna i drzewna w ZSRR 
oświetiona jest w różnych krajach także przez autorów zagranicznych. 

Wyrazem zainteresowania tymi zagadnieniami jest między innymi 
wydana przez Królewski Instytut Leśny w Sztokholmie (Skogshogeko- 
lan) w 1966 r., opracowana w ramach Katedry Ekoaomiki Leśnictwa 
tego Instytutu przez Karla Viktora Algvere, dwutomowa obszerna 
praca w języku angielskim pt. „Forest economy in the USSR", omawia- 
jąca przedstawione zagadnienia w ujęciu historycznym z uwzgiędnie- 
niem okresu przedrewolucyjnego. 

Rząd Radziecki już bezpośrednio po Rewolucji Październikowej przy- 
wiązywał wielkie znaczenie do rozwoju nauk leśnych i gospodarki 
w tym zakresie. 

W okresie porewolucyjnym powstaje wiele placówek naukowo-ba- 
dawczych w zakresie leśnictwa oraz wyższych uczelni leśnych i tech- 
niczno-leśnych lub wydziałów kształcących specjalistów leśnych przy 
innych wyższych uczelniach. Rozszerzyła się i pogłębiła nauka o lesie, 
powstały nowe dyscypliny nauki związane z leśnictwem. 

W 1944 r. w ramach Akademii Nauk ZSRR został utworzony Insty- 
tut Leśnictwa („Institut Lesa'") dla opracowywania podstawowych teo- 
retycznych problemów gospodarstwa leśnego i koordynacji działal- 
ności naukowej instytutów resortowych. Następnie tworzono instytuty 
| laboratoria (zakłady) w wielu akademiach republik związkowych 
l przy oddziałach Akademii Nauk ZSRR. 

Aktualnie w ramach Akademii Nauk ZSRR (Syberyjska Filia) działa 
„Institut Lesa i Driewiesiny'' w Krasnojarsku. 

Z innych ważniejszych placówek badawczych z tego zakresu trzeba 
wymienić: Ogólnozwiązkowy Instytut Leśnictwa i Mechanizacji Gos- 
podarstwa Leśnego w Puszkino (koło Moskwy), Centralny Naukowo- 
"Badawczy Instytut Gospodarstwa Leśnego w Leningradzie, Daleko- 
wschodni Instytut Badawczy Gospodarstwa Leśnego w Chabarowsku. 

Prace badawcze z zakresu leśnictwa prowadzone są także przez 
Instytucje o szerszym zakresie badań. Problematyka leśna zawarta jest 
między innymi w planach prac badawczych, np. Syberyjskiego i Dale- 
kowschodniego Instytutu Geografii Akademii Nauk ZSRR w Irkucku, 
Instytutu Biologii Akademii Nauk ZSRR w Nowosybirsku i innych pla- 
Cowek, 

Z placówek badawczych prowadzących badania w skali republik, 
chociaż mających często szersze znaczenie, można by przykładowo wy- 
mienić Instytut Badawczy Leśnictwa w Kazachstanie, Litewski Instytut 
adawczy Leśnictwa, Łotewski Instytut Badawczy Gospodarstwa 
esnego. 
Obok działalności dydaktycznej, prace badawcze z zakresu leśnictwa 
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prowadzą wyższe uczelnie leśne lub techniczno-leśne w liczbie 9 i wy- 
działy leśne lub techniczno-leśne przy innych wyższych uczelniach. 

W 1956 r. w ramach Wszechzwiązkowej Akademii Rolniczej im. Le- 
nina w Moskwie (Waschnił) utworzono oddział leśnictwa i melioracji 
leśnych dla kierowania badaniami leśnymi i melioracyjno-leśnymi 
w sieci organizacyjnej rolnictwa. 

Poza tym czynne są w ZSRR instytuty i inne placówki naukowo- 
-badawcze zajmujące się zagadnieniami użytkowania lasu (pozyskania 
i transportu) oraz badaniami z zakresu mechanicznego i chemicznego 
przerobu drewna. Do takich placówek należy m. in. Centralny Nauko- 
wo-Badawczy Instytut Mechanizacji i Energetyki (SNIIMĘE). 

Różnorodność kierunków prowadzonych prac badawczych uwidocz- 
niona została powyżej przy omawianiu opublikowanych wyników tych 
prac. Wśród tych kierunków badań na podkreślenie zasługują w szcze- 
gólności prace zmierzające do zwiększenia produktywności lasów i jak- 
najbardziej racjonalnego i oszczędnego wykorzystania drewna oraz 
doskonalenia mechanizacji i automatyzacji procesów wytwórczych. 
Prace badawcze w zakresie zagadnień leśnych, drzewnych i celulozo- 
wo-papierniczych w skali Związku Radzieckiego koordynuje powołany 
w tym celu oddział, aktualnie pod kierownictwem doświadczonego spe- 
cjalisty prof. M. I. Sałtykowa, w Komitecie Nauki i Techniki przy 
Radzie Ministrów ZSRR. | 

Prowadzone w ZSRR prace badawcze przyczyniają się do rozwoju 
nauki oraz doskona' enia i unowocześniania produkcji w poszczególnych 
dziedzinach gospodarki narodowej. 

Przejdźmy obecnie do omówienia wyników w rozwoju gospodarswa 
leśnego i przemysłów opartych na surowcu drzewnym w ZSRR. 

Podstawą do rewolucyjnych zmian w prowadzeniu gospodarstwa 
leśnego, zmieniającą stosunki wytwórcze w tej dziedzinie był dekret 
z 27 maja 1918 r. „Osnownoj zakon o lesach Rossijskoj Socjalisticzes- 
koj Fiederatiwnoj Sowietskoj Respubliki". Ten dekret potwierdził prze- 
pis „dekretu o ziemi” (z 28 listopada 1917 r.) w odniesieniu do lasów 
m. in. postanowieniem, że lasy należące do osób prywatnych i towa- 
rzystw stają się bez wykupu własnością ogólnonarodową. Dekret 
„Osnownoj zakon o lesach...''" postanowił, że gospodarka we wszystkich 
lasach znajdujących się na obszarze Rosyjskiej Socjalistycznej Federa- 
cyjnej Republiki Radzieckiej powinna być prowadzona: 

a) w interesach dobra ogólnego, s 
b) na podstawach planowanego odnowienia lasu (Sobranije ukazani) 

i rasporażenij raboczego i kriestianskogo prawitielstwa nr 42 1918 г.). 
Jeszcze w kwietniu 1917 r. w artykule pt. „Zadania proletariatu 

w naszej rewoucji', W. I Lenin pisał: „Powinniśmy żądać nacjona- 
lizacji wszystkich ziem, tj. przejścia wszystkich ziem w państwie na 
własność centralnej władzy państwowej" (t. 31 s. 166). | 

Za upaństwowieniem lasów wypowiedział się pierwszy zjazd lesni- 
ków rosyjskich w kwietniu 1917 r. i drugi zjazd we wrześniu 1917 !. 

W wystąpieniu na drugim zjeździe znany uczony rosyjski G. F. Moro: 
zow stwierdził: „Las powinien być własnością państwa, które powinno 
w nim gospodarować. Nie tylko względy zasadnicze, ale nauka i fakty 
wynikające z historii uzasadniły prawo państwa do prowadzenia JOS 
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podarstwa leśnego. Państwo — to wspólnota interesów: las należał i na- 
leży do państwa, a przez to do wszystkich i tylko państwo może celowo 
nim rozporządzać w interesach ogólnonarodowych. Dlatego naszym 
zadaniem jest utrwalić w świadomości narodu tę ważniejszą zasadę, 
ten pierwszy dla nas aksjomat". („Lesa SSSR" tom I Moskwa 1966 
s. 26). Ien pogląd został w pełni podtrzymany i zatwierdzony przez 
zjazd. 

„Dekret o lasach" (z 27 maja 1918 r.) połączył wszystkie lasy w jed- 
nolity ogólnonarodowy system socjalistycznego gospodarstwa leśnego. 

W obwieszczeniu Rady Komisarzy Ludowych z 5.IV.1918r. skiero- 
wanym do wszystkich rad delegatów robotniczych, chłopskich i żołnier- 
skich, podpisanym przez Lenina, stwierdzono, że „wszystkie lasy nie | 
stanowią własności ani wsi ani powiatów, ani guberni ani województw" 
l że stanowią one ogólnonarodową własność i w żadnym wypadku nie 
mogą pod egać jakiemukolwiek rozdziałowi, ani pomiędzy obywateli, 
ani pomiędzy instytucje. 

W okresie minionego 50-lecia pewnym zmianom ulegał obszar grun- 
tów objętych przez tzw. „lesnoj fond" ZSRR. Te zmiany były m. in. 
wynikiem doskonalenia metod inwentaryzacji i włączania również 
w ostatniej inwentaryzacji (1961 r.) niektórych lasów Północy. 

W niniejszym opracowaniu przytoczymy tylko aktualne dane doty- 
czące obszaru lasów ZSRR. 

Ogólna powierzchnia gruntów leśnych i nieleśnych (obejmująca 
równiez wody), znajdująca się pod zarządem władz leśnych ZSRR wy- 
nosi, według stanu na 1.1. 1961 r. — 1237,5 mln ha, w tym powierzch- 
nia leśna 910,0 mln ha*. Obejmuje ona powierzchnie zalesione lub prze- 
znaczone do zalesienia, z czego przypada na powierzchnie zalesione 
(wyłączając powierzchnie pokryte krzewami) 738,1 mln ha i powierzch- 
nie niezalesione 171,9 mln ha oraz powierzchnie nieleśne 327,5 mln ha. 
Ta ostatnia z kolei obejmuje: 1) powierzchnie użytków nieleśnych, jak 
pastwiska, łąki, wody itp., 2) powierzchnie o ogólno-gospodarczym zna- 
czeniu, jak drogi, linie oddziałowe, kanały, osady itp., 3) powierzchnie 
niewykorzystanych gruntów (bagna, piaski, rowy, zbocza itp.). 

Zasoby leśne ZSRR obejmują ponad 1/3 bogactw leśnych świata. 
Zapas drzewostanów we wszystkich lasach ZSRR, według stanu na 

l. I. 1961 r. wynosił 80,2 mld m3 (według stanu na 1.1. 1956r. zapas wy- 
nosił 77,9 mld m3). 

Pod względem składu gatunkowego na lasy, z panującymi w nich 
gatunkami iglastymi, przypada 523,9 mln ha (z zapasem 66,5 mld m?) 
l lasy z przewagą gatunków liściastych — 167,2 mln ha (z zapasem 
12,6 mld m*), a powierzchnia 47,0 mln ha porośnięta jest krzewami 
(z zapasem 1,0 mld m3). 

Stosunek powierzchni zajmowanej przez podstawowe gatunki drzew 
IosSnące w lasach ZSRR (Goslesfond) widoczny jest z niżej przytoczo- 
tych danych (tabela 1). 

  

"W publikacji FAO „World Forest Inventory 1958' Rome 1960, podano błędnie 
liczbę 1131 mln ha, jako powierzchnię leśną ZSRR. 

| |



Tabela 1 

Występowanie głównych gatunków drzew leśnych w ZSRR* 

о 2 = wwo m TR m —=—=—=—ы     -— — o —— ———= ——- ——————————— NRA 

Powierzchnia 

    

      
      

    

Przeważający Powierzchnia zalesiona Przeważający zalesiona 
rodzaj drzewa m ee rodzaj „drzewa o 

(iglaste) min ha | 0/0 (liściaste) mln ha 0/9 
ma DEE A 

Modrzew 264,1 38,4 Brzoza 84,7 12,3 

Sosna 107,9 15,7 Saksauł 12,8 1,8 
(Haloxylon) 

Świerk | 81,3 118  Osika 15,8 2,3 
Limka syberyjska 33,4 4,9 Dąb, buk, jesion 12,3 1,8 

Jodła 12,1 1,8 Olcha, topola, lipa 5,3 0,8 

Jałowiec (głównie 

Juniperus seraw- 
schanica oraz J. 
semiglobosa) 0,6 Inne liściaste 9,6 1,5 

Razem iglaste 499,4 72,7 " Razem liściaste 140,5 20,5 

Inne gatunki drzew i krzewów wyżej nie wymienione 46,4 6,8 
  

" Akadiemija Nauk SSSR. Sibirskoje Otdielenije. Institut Liesa i Driewiesiny. Lesa 
SSSR. Moskwa 1966 s. 29. 

Jak wynika z przytoczonych danych, największą powierzchnię w la- 
sach ZSRR zajmuje modrzew (38,4'/0), następne miejsce sosna (15,7%) 
i świerk (11,8%), a z liściastych brzoza (12,3%0) i osika (2,3%0). 

Pod względem klas wieku ustosunkowanie powierzchni drzewosta- 
nów w lasach ZSRR w 1961 r. było następujące: 

klasa I 5,5°/o, 
klasa II 5,2°/o, 

drzewostany średnich klas wieku 14,4°/o, 
drzewostany przedrebne 9,8°/o, 
drzewostany rębne i przeszłorebne 65,2% 

(w tym przeszłorębne 30,39/0). 

W związku z przewagą drzewostanów rębnych i przeszłorębnych 
i częściowo drzewostanów rosnących w niekorzystnych warunkach sie- 

dliskowych, przeciętny roczny przyrost w lasach ZSRR wynosi tylko 
1,35 m* na 1 ha powierzchni leśnej. Jednakże w Centralnym Czarne 
ziemnym rejonie ten przyrost wynosi 3,2 m%, na Ukrainie — 3,07 m, 
na Białorusi — 2,38 m3, na Litwie — 233 m3, a we Wschodniej Sy” 
berii — 1,2 m$ i na Dalekim Wschodzie — 1,1 m3 na 1 ha. . 

Dane o powierzchniach, zapasach i przyrostach w lasach ZSRR w! 
doczne są w tabeli 2. da- 

Przeciętny zapas na 1 ha powierzchni zalesionej w lasach zagospo 
rowanych (oswojenych) ZSRR w 1961 r. wynosił 110,5 m* (w I kl. wie M 
12,3 m3, w II klasie 39,9 m3, w średnich klasach wieku 92,1 m3, w 42 3 
wostanach przedrębnych 125,5 m3, w rębnych i przeszłorębnych 129,7 m 
па 1 ha). 
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Lesistość ZSRR wynosząca przeciętnie 33% jest bardzo różnorodna 
w poszczególnych republikach i rejonach kraju. I tak np. lesistość Ro- 
syjskiej Federacji wynosi 41/0, a Kazachstanu i Kirgizji tylko po 4%. 
Okręg Irkucki odznacza się lesistością 750/60, a Rostowski — 0,2°/o. 

  

  

  

Tabela ? 

Produktywność lasów ZSRR* 

Na całej Na powierzchni 
Wyszczególnienie powierzchni |lasów zagospo- 

leśnej darowanych 

Powierzchnia leśna, mln ha 910,0 926,5 
Powierzchnia leśna zalesiona, mln ha 738,1 432,3 
Ogólny zapas drzewostanów, mld m3 80,2 47,8 
Zapas na 1 ha pow. zalesionych, m3 108,6 110,5 
w tym: 

w lasach iglastych 126,9 134,1 
w lasach liściastych 75,6 75,9 
zapas na 1 ha pow. leśnej, m$ 88,1 90,8 
Przeciętny roczny przyrost 
па 1 ha pow. zalesionej, m$ 1,18 1,65 
Przeciętny roczny przyrost 
па 1 ha pow. leśnej, m3 0,96 1,35 

—— 
  

" Akadiemija Nauk SSSR. Sibirskoje Otdielenije. Institut Lesa i Driewiesiny. Lesa 
SSSR. Moskwa 1966 s. 20. 

Na 1 mieszkańca w ZSRR przypada 3,1 ha powierzchni leśnej zalesio- 
nej i 362 m* zapasu drzewostanów. (Odpowiednie liczby w Polsce wy- 
noszą 0,24 ha i 19,7 m*, w Czechosłowacji 0,30 ha i 43,6 m», w Rumunii 
0,33 ha i 61,0 m3, w NRD 0,15 ha i 20,9 m3). 

Niską produktywnością odznaczają się w szczególności duże powierz- 
chnie lasów rosnących na siedliskach bagiennych. Określa się w przy- 
blizeniu ogólny obszar lasów rosnących na takich siedliskach na 160— 
200 mln ha (w tym w europejskiej części Rosyjskiej Federacji 53 mln 
ha). Osuszenie tych obszarów w drodze zabiegów melioracyjnych może 
być dokonane w ciągu dłuższego okresu czasu (np. w 1964 I. OSUSZONO 
135 tys. ha). Prace wodno-melioracyjne na gruntach leśnych tylko 
w Rosyjskiej Federacji mają objąć w bieżącym 5-leciu (1966—1970) 
powierzchnię 760 tys. ha. 

Do 1964 r. wszystkie lasy ZSRR zostały zbadane, a obszar urządzo- 
nych lasów objął 459,8 mln ha. 

Z rozwojem gospodarki kraju społeczne użytkowanie lasów było 
Iealizowane w ZSRR w różnych formach organizacyjnych, częściowo 
SIę zmieniających. Aktualny stan jest taki, że wszystkie lasy włączone są 
do jednego funduszu leśnego (lesnoj fond). W ramach tego funduszu, 
zależnie od społecznej formy użytkowania, odróżniane są następujące 
grupy ekonomiczne lasów: 

1) lasy centralnego zarządu państwowego, tj. znajdujące się w bez- 
pośrednim zarządzaniu przez leśne organy państwowe; 

2) lasy przypisane (pripisnyje), tj. przekazane w użytkowanie róż- 
tym państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom, placówkom nauko- 
Wym, radom miejskim itd.; 
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3) lasy kołchozowe, tj. lasy przekazane łącznie z gruntami na wiecz- 
ne użytkowanie kołchozom. 

Powierzchnie i zapasy drzewostanów w różnych grupach ekonomicz- 
nych lasów ZSRR zamieszczono w tabeli 3. 

  

  

      
  

Tabela 3 

Powierzchnia i zapasy lasów różnych grup* 

aa W tym o 

| | 
Wyszczególnienie Lasy zarządu | lasy lasy 

ogółem ’ сеп- | przypi- kotcho- 
| | tralnego sane zowe 

Ogólna powierzchnia, mln ha 1237,5 1175,8 25,4 36,3 
Powierzchnia leśna, mln ha 910,0 852,1 21,5 36,4 
Powierzchnia zalesiona, mln ha 738,1 668,8 19,1 32,2 
Zapas drzewostanów, mln m3 80,154 76,345 1,610 2,199 
w tym w lasach zagospodarowanych, mln m 47,859 43,950 1,610 2,199 

  

* Lesa SSSR. Moskwa 1966, s. 28. 

Wszystkie lasy, łącznie z kołchozowymi, stanowią ogólnonarodową 
własność socjalistyczną. Różnice pomiędzy poszczególnymi grupami 
lasów polegają na odmiennych formach społecznego użytkowania w za- 
leżności od zadań instytucji, którym są przydzielone (instytucje nauko- 
we, państwowe gospodarstwa rolne itp.). | 

W 1955 r. w użytkowanie kołchozów przekazano trzykrotnie więcej 
lasów, aniżeli było lasów chłopskich do 1917 r. 

Do lasów kołchozowych dołączane są, zakładane na koszt państwa 
na ziemiach kołchozowych, zalesienia ochronne — polochronne — 
przeciwerozyjne, umacniające piaski, wodoochronne itp. 

Lasy ZSRR w zależności od ich ogólno-gospodarczego i społecznego 
znaczenia podzielone są na trzy grupy. 

Do grupy I należą lasy mające w warunkach określonej miejsco- 
wości różnorodne znaczenie ochronne ze względów gospodarczych lub 
chronione są dla celów kulturalnych i potrzeb społecznych. Do tej gru- 
py należą lasy po'ochronne i glebochronne, lasy rosnące wzdłuż rzek, 
wokół zbiorników wodnych, lasy uzdrowisk, pomniki przyrody. 

Grupę II tworzą lasy rejonów mało lesistych o miejscowym znacze” 
niu gospodarczym (produkcja surowca drzewnego) i ochronne — 
w szczedólności wodoochronne. 

Do III grupy należą wszystkie lasy mające znaczenie przemysłowe 
! nie wchodzące w skład grupy I lub II. W ramach III grupy wydzielone 

są lasy: 1) użytkowane, 2) rezerwowe, tj. lasy zagospodarowane i nieza” 
gospodarowane. 

Dla każdej z wymienionych grup ustalone są odmienne zasady 74" 
gospodarowania i użytkowania lasu. 

W lasach I grupy decydującą rolę w prowadzeniu gospodarstwó 
I użytkowaniu lasu odgrywa czynnik konieczności zachowania i Po 

lepszania odpowiednich ochronnych właściwości lasu. Określenie wie” 
Ku rębności i sposobu cięć wynika z celowości i ustalonego czasu 78° 
miany istniejących drzewostanów na nowe drzewostany. 
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W lasach II grupy podstawą prowadzenia gospodarstwa jest zasada 
kompleksowego wykorzystania i reprodukcja wszystkich użytecznych 
właściwości lasu, tj. drewna, produktów ubocznych użytkowania lasu, 
wodochronnej roli lasu itp. Wyręby w lasach tej grupy reguluje się 
z rozliczeniem na zapewnienie ciągłości użytkowania, przy corocznym 
użytkowaniu drzewostanów rębnych w granicach przeciętnego rocznego 
przyrostu, z uwzg'ednieniem konieczności systematycznego zwiększa- 
nia zapasów drzewostanów, przy zwiększaniu ich produktywności i po- 
lepszaniu jakości. 

W lasach III grupy podstawą prowadzenia gospodarstwa są usta- 
lane w ramach planowania gospodarczego rozmiary wykorzystania za- 
sobów leśnych danego rejonu eksploatacyjnego w okresionym czasie 
w celu pokrycia zapotrzebowania na drewno przedsiębiorstw przemysło- 
wych tych rejonów, w których jest ono niezbędne i do pokrycia miej- 
scowego zapotrzebowania, przy uwzględnieniu konieczności pełnowar- 
tościowego odnowienia zrębów, na których przyszłe drzewostany ce- 
chowałaby zwiększona produktywność. 

Istniejący podział lasów ZSRR na grupy widoczny jest w danych 
przytoczonych w tabeli 4. 

Podział lasów na grupy stosowany jest w ZSRR od 1943 r. W wy- 
padku zmiany znaczenia poszczególnych kompleksów leśnych zaliczane 
są one wtedy do innej grupy. 

Lasy „przypisane' uważane są za lasy I grupy, a lasy kołchozowe 
rozdzielone są na dwie kategorie, które w przybliżeniu można by po- 
równać z Ii II grupą lasów (do I kategorii należy około 1/4 powierzch- 
ni lasów kołchozowych). 

    

  

    

Tabela 4 

Podział lasów na grupy w ZSRR* 

Powierzchnia _ _ Powierzchnia Powierzchnia 
Grupa lasów ogólna leśna zalesiona 

o 7 z tys. ha 

I 170124 | 105787 87965 
II 86549 | 74502 55785 
Ш 919114 671781 543031 

Razem | 1175785 | 852070 | 686781 

‘Lesa SSSR. T. I. Moskwa 1966 s. 3. 

W miare rozwoju gospodarstwa lesnego ZSRR coraz wiecej uwagi 
poświęca się zagadnieniom związanym z odnowieniem lasu. 

W tabeli 5 podane są powierzchnie odnawiane w latach 1905— 
1965 r. z wykazaniem proporcji powierzchni odnawianych w stosunku 
© powierzchni zrębów zupełnych w poszczególnych okresach. 

Jak wynika z przytoczonych danych, do 1950 r. powierzchnie odna- 
wiane były mniejsze, aniżeli powierzchnie zrębów. Sytuacja w tym 
względzie uległa zmianie od 1951 r. 

15



Tabela 5 

Dynamika użytkowania i reprodukcji lasów w ZSRR” 

  am — er - — = ———— = ——   

      
  

  

| Powierzchnia . | 

|| Łączne | zrębów zupeł. | Pięta Pracami | „jnowiona w 
Okres pozyskanie nych wyma- wymi (aoraw stosunku do 

drewna gających ‚У prawy powierzchni 
mln m3 odnowienia i użatwianie zrębów 

tys. ha naturalnego 0/o 
odnowienia) | 

1905—1914 615,6 1230 764 62,0 

(lasy państwowe) 
1918—1927 900,1 2690 437 16,5 

1928—1932 628,9 1886 559 29,8 

1933—1937 995,6 2990 731 24,4 

1938—1941 979,4 2936 1054 36,0 

1942—1945 673,6 2020 245 12,1 

1946—1950 1172,1 3525 2726 77,5 

1951—1955 1543,0 5069 5549 109,6 

1956—1960 1842,2 6053 6745 111,5 

1961—1965 
(plan) 1856,0 5850 7084 121,0 

  

* Lesa SSSR. Tom I. Moskwa 1966 s. 56. 

Rozmiary prac zalesieniowych i odnowieniowych w ZSRR wynoszą 

w ostatnich latach ponad 2 mln ha rocznie, w czym odnowienia sztucz- 

ne obejmują ponad 1,2 mln ha. 

W bieżącej pięciolatce (1966—1970) projektowane jest tylko w Ro- 

syjskiej Federacji odnowienie około 9 mln ha pow. leśnych, w czym 
ponad 4 mln ha w drodze odnowienia sztucznego (sadzenie, siew). 

W ubiegłym siedmioleciu nowe drzewostany w Rosyjskiej Federacj! 
powstały na powierzchni 4,6 mln ha. 

W tej Republice projektuje się w bieżącym 5-leciu zalesienie, mi¢ 
dzy innymi, gruntów pokrytych jarami i wąwozami i nienadających się 
do użytkowania rolnego (387 tys. ha), założenie plantacji gatunków 

szybkorosnących (270 tys. ha). Przebudowa małowartościowych drze- 
wostanów ma być dokonana w RFSRR w tym pięcioleciu na powierzch- 
ni 375 tys. ha. 

Wielką uwagę przywiązuje się w ZSRR do należytego rozwoju prac 
w zakresie zalesień polochronnych. W szczególności okres lat 1949— 
1953 cnarakteryzował się dużym rozmachem w tej dziedzinie, z uwzgled- 
nieniem rejonów stepowych, przy wykorzystywaniu przy tych pracach 

najnowszej techniki. W 1964 r. w ZŚRR powierzchnia istniejących 24 
lesicń ochronnych wynosiła 1,4 mln ha, w tym 750 tys. ha polochron- 

nych pasow lesnych’. 

Tylko w 1965 r. w Rosyjskiej Federacji obszar zalesien przeciweTo” 

zyjnych założonych na zboczach, w jarach i na wydmach objął 87 tys: 
ha, a poza tym zadrzewienia ochronne wzdłuż dróg samochodowyć 
wykonano na powierzchni 8,5 tys. ha. 
c 
  

5 'W.J. Weksztegonow. „, Szachmatnyj sposob sozdanija polezaszczytnych lesnycr 
połos'". Moskwa 1965, s. 3. 
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W bieżącym pięcioleciu ma być kontynuowane zakładanie leśnych 
pasów ochronnych na gruntach kołchozów i sowchozów. 

Walka z pożarami leśnymi należy do podstawowych problemów 
gospodarstwa leśnego. M. in. w rejonach Syberii i Da'ekiego Wschodu 
władze gospodarstwa leśnego wiele uwagi i trudu poświęcają walce 
z pożarami leśnymi, przy wykorzystywaniu lotnictwa z zastosowaniem 
w tym celu służb spadochronowych i desantowych. Wprowadzono stałe 
patrolowanie lotnicze terenów leśnych. Tylko w Rosyjskiej Federacji 
założono w lasach, nakładem o'brzymich środków, setki tysięcy km 
pasów przeciwpożarowych, szerokości 0,25—4 m. W tym samym celu 
zakładane są w lasach przeciwpożarowe stacje chemiczne. 

Pozytywną roię w walce z pożarami odgrywa odpowiednio roz.bu- 
dowana sieć łączności. 

Odpowiednia propaganda wśród ludności, wyjaśniająca niebezpie- 
czeństwo pożarów leśnych, uważana jest za jeden z ważnych środków 
profilaktycznych. 

Lotnictwo ZSRR wykorzystywane jest także do walki ze szkodliwy- 
mi owadami przy zastosowaniu środków chemicznych. 

Nadzór nad wykrywaniem i sygnalizowaniem pojawiania się szkod- 
liwych owadów należy do persone!u leschozów i ochrony lasu. 

W bieżącej pięciolatce ochrona lotnicza tylko w Rosyjskiej Federa- 
cji ma objąć obszar 800 mln ha lasów (w 1965 r. — 635 mln ha). 

Corocznie zwiększają się obszary cięć pielęgnacyjnych w lasach 
l cięć sanitarnych. Cięcia pie.ęgnacyjne zamierza się wykonać w bie- 
żącym pięcio'eciu na powierzchni około 10 mln ha w Rosyjskiej Fede- 
racji, co wiąże się z pozyskaniem około 70 mln m3 masy drzewnej, pro- 
jektowanej do wykorzystania głównie na potrzeby lokalne. 

Lasy ZSRR wykorzystywane są stale jako źródło pozyskania najroz- 
maiiszych owoców, grzybów, jagód, produktów paszowych, dziczyzny 
Itp. 

W 1965 r. gospodarstwa leśne tylko w Rosyjskiej Federacji pozy- 
Skały i dostarczyły handlowi detalicznemu 10 tys. ton owoców, jagód 
! orzechów, oprócz miodu, grzybów i innych produktów. W iasach 
RFSRR w 1965 r. zebrano ponad 217 ton nasion drzew gatunków igla- 
stych. 

Zamierzone jest rozszerzenie przez leschozy i lespromchozy pro- 
dukcji artykułów powszechnego użytku do wartości 200 m!'n rubli 
w 1979 r. tylko w Rosyjskiej Federacji. W 1965 r. wartość takiej pro- 
dukcji wyniosła około 100 mln rubli. 
., 2 ogólnej ilości 402 tys. osób zatrudnionych w 1965 r. (robotnicy 
_„1NNi pracownicy) w gospodarstwie leśnym ZSRR, w Rosyjskiej Fede- 
tacji pracowało 245 tys. osób, na Ukrainie 72 tys. i w Białorusi 24 tys. 

Rozwój pozyskania drewna (i wywozu) w ZSRR widoczny jest z ta- 
eli 6. Z danych przytoczonych w tabeli wynika, że w porównaniu 

Z 1913 r. pozyskanie (we współczesnych granicach ZSRR) wzrosło blisko 
Sześciokrotnie. 

Rozmieszczenie pozyskania drewna w latach 1940, 1950, 1960 i 1965, 
według republik i ekonomicznych rejonów, obrazuje tabela 7. Z danych 
W tej tabeli wynika, że w 1965 r. w Rosyjskiej Federacji pozyskano 91% 
w slosunku do całości pozyskanego drewna w ZSRR, a pozyskanie w la- 

% Sylwan 
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sach Syberii i Dalekiego Wschodu wyniosło około 30%/6 w stosunku do 
masy drewna pozyskanego (wywiezionego) w wymienionym roku 
w ZSRR. 

Z danych w tabeli 6 widoczny jest stały, duży proporcjonalnie 
wzrost wykorzystywania drewna na cele produkcyjne i zmniejszenie 
wykorzystywania drewna jako opału. 

W bilansie paliw w Rosji przedrewolucyjnej drewno zajmowało 
ponad 50/0. Obecnie, bez uwzględnienia zużycia drewna na cele opało- 
we przez ludność wiejską, udział drewna w bilansie paliw wynosi 
4—50/0. 

Mimo coraz bardziej racjonalnego wykorzystywania drewna i za- 
stąpienia tego surowca innymi materiałami wraz z rozwojem techniki — 
ciągle rozszerza się zastosowanie drewna i wzrasta jego zapotrzebo- 
wanie w skali światowej. 

Wykorzystanie przeciętnego rocznego przyrostu i etatu w 1961 r. 
w lasach Rosyjskiej Federacji, według ekonomicznych rejonów widocz- 
ne jest w tabeli 8. 

Z przytoczonych danych wynika, że w stosunku do przyrostu, pozy- 
skanie w Rosyjskiej Federacji w 1961 r. objęło tylko 40,2%, a w sto- 

sunku do etatu 32,9'/0. 

Analiza wykorzystania przyrostu i etatu na tak dużych obszarach, 
jakimi są wymienione w tabeli rejony ekonomiczne, nie uwidacznia 
nadmiernego użytkowania w deficytowych pod wzg'edem produkcji 
drewna obwodach (obłastiach). 

W rejonach o niskiej lesistości ostatnio już nie dopuszcza się wyrę- 
bów z dużym przekroczeniem przyrostu.$ 

Poza bogatymi w lasy rejonami Federacji Rosyjskiej, pozostały ob- 
szar, obejmujący głównie południowo-zachodnią część ZSRR (wszystkie 
pozostałe republiki związkowe), jest deficytowy pod względem posiada- 
nych zasobów leśnych w stosunku do zapotrzebowania na materiały 
drzewne. W tej deficytowej strefie stanowiącej 37'/o obszaru Związku 
Radzieckiego i zamieszkałej przez 850/o ludności, lasy zajmują tylko 15% 
obszaru leśnego kraju, a lesistość tej części wynosi 14%v. Zapotrzebo- 
wanie zaś tej strefy na materiały drzewne w przeliczeniu na drewno 
okrągłe wynosi około 300 mln m3 rocznie.” 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na drewno podstawowe 
dostawy tego surowca w 1970 r., nie licząc zaspokajania lokalnych po” 
trzeb, mają objąć 350—360 mln m3, przy czym głównymi ośrodkami 
pozyskania drewna mają być rejony Północy, Syberii i Dalekiego 
Wschodu. Ogólne pozyskanie ma wzrosnąć o około 100 mln m$. W cią” 
gu bieżącej pięciolatki, przedsiębiorstwa pozyskania drewna (lesprom" 
chozy) mają otrzymać 18 tys. samochodów ciężarowych, 7 tys. autobu- 

sów, ponad 4 tys. ciągników, ponad 3 tys. urządzeń samowyładunko” 
wych i wiele innego sprzętu. 

* P.W. Wasiliew. Obszczaja ekonomiczeskaja charaktieristika lesow. Геза SSSR. 
T.I. Moskwa 1966 s. 55. | | Las 

‘ A.A. Cymiek. Struktura gospodarstwa legnego w Związku Radzieckim. « 
Polski" nr 22, 1966 r. Warszawa. 
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Tabela 6 Wywóz drewna w ZSRR: 

———_ Ciencia 

  

  

Drewna Opa} Lata drewna uzytkowego рати 

mln m3 

1913 
w granicach do 17. 9. 1939 60,6 27,2 33,4 1913 

we współczesnych granicach 67,0 30,5 36,5 1928 61,7 36,0 25,7 1932 164,7 99,4 65,3 1937 209,0 114,2 94,8 1940 246,1 117,9 128,2 1945 168,4 61,6 106,8 1946 185,5 80,3 105,2 1950 266,0 161,0 105,0 1955 333,9 212,1 121,8 1960 369,5 261,5 108,0 1965 378,1 273,6 104,5 
* Centralnoje Statisticzeskcje Uprawlenije pri Sowietie Ministrow SSSR. Narodnoje choziajstwo SSSR w 1965 g. Moskwa 1966 s. 207. 

Tabela 7 
Rozmieszczenie wywozu pozyskanego drewna według republik i ekonomicznych rejo- 

nów ZSRR* 

| _ М tym 
| 1940 ' 1950 1960 , 1965 | drewna Wyszczególnienie ogółem | ogółem , ogółem | ogółem | uzytko- 

| | | Wego 

| 
tys. m$ 

ZSRR 246062 266027 369550 378113 273595 RSFRR 215746 229843 336365 345324 251885 w tym rejony Płn-zach. 54707 49810 89829 93073 73115 Wołgo-Wiatski 24761 31255 38242 31724 22224 Uralski 39681 42327 65086 62041 45233 Zachodnio-Syberyjski 15988 18229 25135 29517 20768 Wschodnio-Syberyjski 18943 25182 45416 57108 44461 Daleko-Wschodni 16993 17424 20640 22922 16465 Ukrainska SRR 7768 15313 13518 12529 9704 Rejon Nadbałtycki 
tepubliki związkowe: 

Litewska, Łotewska, Estońska 
I Obwód Kalingradzki) 8317 9705 8627 9879 5400 Rejon Zakaukaski 
Republiki związkowe: 
Tuzinska, Azerbejdzanska, 

Ormiańska) 1234 1699 1584 1337 708 rednio-azjatycki rejon 
(Republiki związkowe: 
zbecka, Kirgiska, 
adżycka, Turkmeńska) 628 433 364 144 29 azachska SRR 2104 1774 2002 2039 1232 lałoruska SRR 10208 8914 7301 7183 4884 
ołdawska SRR 57 78 194 184 79 

- Centralnoje Statisticzeskoje 

2" 

Uprawlenije pri Sowietie Ministrow SSSR. Narodnoje 
choziajstwo SSSR w 1965 g. Moskwa 1966 s. 208. 
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Stopień mechanizacji prac przy użytkowaniu lasu podano w tabeli 9. 
Z danych tych wynika, że prace w zakresie użytkowania lasu i trans- 
portu drewna są już całkowicie w ZSRR zmechanizowane. W okresie 
przedrewoucyjnym wszystkie prace leśne wykonywane były wyłącznie 
sposobem ręcznym. 

Stopień mechanizacji załadunku drewna na składnicach leśnych 

(wierchnije składy) w 1958 r. osiągnął 77,9%/0 a w 1965 г. — 93,0%/0; па 

składnicach wywozowych (niżnije składy) odpowiednie liczby wynosiły 

50,8"/0 i 86,5°/o. 

Przedsiębiorstwa użytkowania lasu na początku 1966 r. miały mię- 

dzy innymi 57,3 tys. traktorów i 32,7 tys. samochodów ciężarowych. 

Z uwagi na konieczność przewozów materiałów drzewnych w ZSRR 

na duże odległości poważną rolę w gospodarce kraju odgrywa. trans- 

port drewna z uwzgiędnieniem w szczególności transportu wodnego. 

Dekretem z 5 marca 1920 r. podpisanym przez W. I. Lenina — 

„O spławie opału i materiałów drzewnych szlakami wodnymi” w sezo- 

nie w 1920 r. zapoczątkowano państwowe kierownictwo spławem. 

Wówczas spław obejmował 5—6 mln m% drewna rocznie, w czym 

było około *?/, opału. W ostatnich latach spław drewna zwiększył się 

przeszło 20-krotnie i obejmuje ponad 130 mln m* rocznie, przy daleko 

idącym zmechanizowaniu pracy. 

Tabela 8 

Wykorzystanie przeciętnego rocznego przyrostu podstawowych gatunków drzew i eta- 

tu w lasach Rosyjskiej Federacji według rejonów ekonomicznych? 

  a 
    an —_— ен 

  

  

      
  

  

| Pozyskanie w 1961 r. 

' Przyrost 
' roczny Etat | Ww Sto- | „ sto- 

Rejon mln sunku sunku 

m? do przy” | qo etatu 
rostu 0/0 

mln m 0/0 
| 

Płn-zachodni 77,92 157,1 88,3 106,9 53,0 

Uralski 101,51 142,5 70,5 69,4 49,4 

Zachodnio-Syberyjski 47,51 94,5 19,5 41,0 20,6 
Wschodnio-Syberyjski 379,52 384,0 50,7 13,3 13,2 

Dalekowschodni 102,71 121,2 17,2 16,7 14,2 

Wołgo-Wiatski 24,21 30,3 33,6 132,7 110,8 

Centralny 34,76 23,6 30,0 86,3 127,9 

Centralno-Czarnoziemny 3,59 0,7 1,2 33,4 171,4 

Powołżski 10,73 6,9 7,5 69,8 108,6 

Północno-Kaukaski 6,74 4,8 44 652 hd 

789,20 965,5 317,9 40,2 32,9 
— — — 

* Lesa SSSR. T. I. Moskwa 1966 s. 55. 
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Tabela 9 
Mechanizacja użytkowania lasu (rozmiary prac zmechanizowanych w stosunku do cało- 

Ści wykonanych prac) 

  

ee M — ee - — - aaa, mn. MO w   

    

  

  

  

  

1940 | Wyszczególnienie ee | wee 
| ma OE Mo 

Ścinka — 38,0 97,0 99,0 
Zrywka 5,6 29,0 91,6 96,0 
Wywóz 32,8 56,7 94,5 99,4 

Rozwój produkcji tarcicy obrazują dane zamieszczone w tabeli 10 
a papieru i tektury w tabeli 11. 

  
  

    

| Tabela 10 

Produkcja tarcicy i sklejki w ZSRR: 

Lata Tarcica Sklejka 
min m3 tys. m3 

1913 
w granicach do 17. 9. 1939 r. 11,9 130,0 

1913 
we współczesnych granicach 14,2 203,5 

_ 1928 13,6 185,4 
1932 24,4 423,6 
1937 33,8 678.9 
1940 34,8 731,9 
1945 14,7 192,2 
1946 19,6 251,6 
1950 49,5 657,5 
1955 75,6 1049,0 
1960 105,6 1353,5 
1965 110,8 1711,3 

* Centralnoje Statisticzeskoje Uprawlenije pri Sowietie Ministrow SSSR. Narodnoje 
choziajstwo SSSR w 1965 g. Moskwa 1966 s. 210. 

  

  

  
  

  

Tabela 11 

Produkcja papieru i tektury w ZSRR* 

ре Tektur 
Lata — Г та 

sm NE 8 tys. ton В 

1913 
w granicach do 17. 9. 1939 r. 197,0 20,0 

1913 
we współczesnych granicach 269,2 

1928 284,5 47,1 
1932 471,2 73,0 
1937 831,6 144,2 
1940 812,4 150,8 
1945 321,1 55,7 
1946 513,7 100,5 
1950 1180,3 304,8 
1955 1847,8 559,8 
1960 2333,7 893,1 
1965 3230,7 1449,0 

—_ 

i 

_ Centralnoje Statisticzeskoje Uprawlenije pri Sowietie Ministrow SSSR. Narodnoje 
choziajstwo SSSR w 1965 g. Moskwa 1966 s. 211. 

21



Z danych tych wynika, że w porównaniu z 1913 r. produkcja tarcicy 
we współczesnych granicach ZSRR (do roku 1965) wzrosła około 8-krot- 
nie, sklejki około 1!/2-krotnie, a papieru około 12-krotnie. 

Z ogólnej ilości 110810 tys. m wyprodukowanej w ZSRR w 1965 r. 
tarcicy, w Rosyjskiej Federacji produkcja wyniosła 89761 tys. m», па 
Ukrainie — 9036 tys. m», w Białorusi — 2762 tys. m* i w Kazachstanie 
—- 2682 tys. m”. Poza tym powyżej 1 mln m* wyprodukowano tarcicy na 
Litwie (1044 tys. m) i Łotwie (1205 tys. m). 

Z. ogólnej ilości 3230,7 tys. ton papieru wyprodukowanego w 1965 r., 
na RSFRR przypada 2658,8 tys. ton, Ukrainę — 165,9 tys ton, Łotwę — 
98,4 tys. ton, Estonię — 94,5 tys. ton, Białoruś — 89,6 tys. ton, Litwę — 
72,7 tys. ton, a na republiki związkowe Gruzińską, Uzbecką i Armeńską 

łącznie — 51,3 tys. ton. 
Rozwój pozyskania drewna użytkowego i produkcji tarcicy, celu- 

lozy i papieru w okresie lat 1928—1965 r. uwidacznia tabela 12. 

Na 1000 mieszkańców Związku Radzieckiego w 1961 r. przypadało 
1160 m?* pozyskanego drewna użytkowego, 477 m3 tarcicy, 7,0 m* sklej- 
ki, 16 ton papieru i tektury i 3 tony płyt pilśniowych. 

W krajach o bardziej rozwiniętym przemyśle w tym zakresie pro- 

dukcja przypadająca na 1000 mieszkańców jest odpowiednio wyższa. 

Np. w Stanach Zjednoczonych AP na 1000 mieszkańców w 1961 r. wy- 

produkowano 1660 m3 drewna użytkowego, 490 m? tarcicy, 48,7 m? 

sklejki, 189 ton papieru i tektury i 9,3 tony płyt pilśniowych, a odpo- 

wiednie liczby d'a Kanady wynosiły: 2145 m* drewna użytkowego, 
440 m$ tarcicy, 53,4 m? sklejki, 125 ton papieru i tektury, 11,8 ton płyt 

pilsniowych.® 

Przy porównywaniu przytoczonych liczb, zwłaszcza z Kanada, trzeba 

mieć na uwadze duży eksport wymienionych produktów z tego kraju. 

Proporcje ilości pozyskaneqo drewna użytkoweqo i wyprodukowa- 

nej tarcicy przypadające na 1000 mieszkańców w ZSRR (1965 r.) oraz 

w Stanach Zjednoczonych AP, Anglii, Francji, NRF, Włoszech (1964 r.) 
i Japonii (1963 r.) uwidoczniono w tabeli 13. 

Tabela 12 

_ Produkcja przemysłowa ważniejszych artykułów pochodzenia drzewnego* 

a 

  R 

  

  

Wyszczególnienie 1928 1932 | 1937 | 1940 | 1945 1950 | 1955 | 1960 | 1965 

Wywóz drewna | 
użytkowego mln m* 360 994 1142 1179 616 1610 212,1 261,5 273,6 

Tarcica 136 244 338 348 147 49,5 75,6 105,6 1108 
Celuloza tys. ton 86 185 426 529 276 1100 1472 2282. 3234 
Papier tys. ton 284 471 832 812 321 1180 1848 2334 3231 

" Centralnoje Statisticzeskoje Uprawlenije pri Sowietie Ministrow SSSR. Narodnoje 
choziajstwo SSSR w 1965 g. Moskwa 1966 s. 136. 

  

8 Lesa SSSR t. I. Moskwa 1966, s. 15. 
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Tabela 13 
Produkcja drewna użytkowego i tarcicy w ZSRR i niektórych krajach kapitalistycznych na 100 mieszkańców w 1904 r.* 
  

— 
z m —— Loo 2   

  

— ——— ZSRR** | USA | Anglia | Francja | NRF | Włochy ...eruoder 
  

    

Wyszczegolnienie| — —- | = РА 
m3: 

Wywóz drewna 
użytkowego 1200 1400 60 500 400 100 500 Tarcica 500 440 20 170 160 40 300 — 

`° Według danych zawartych w Centralnoje Statisticzeskoje Uprawlenije pri So- wietie Ministrów SSSR. Narodnoje choziajstwo SSSR w 1965 g. Moskwa 1966 s. 98 — przeliczonych na 1000 mieszkańców. 
"* 1965 r. | 

*** 1963 г. 

С danych produkcji przemysłu leśnego, drzewnego i celulozowo-pa- 
pierniczego w ZSRR wynika, że dalszy rozwój przemysłu opartego na 
surowcu drzewnym w ZSRR będzie związany z bardziej uszlachetnioaą 
obróbką, a w szczególności chemicznym przerobem drewna i odpowied- 

  

  

  
  

    
  

Tabela 14 

Rozwój przemysłu rejonów wschodnich” 

Wyszczególnienie 1940 1965 

Wywóz drewna użytkowego ogółem mln m3 117,9 273,6 
w tym w rejonach wschodnich 45,8 130,9 
2 tego w rejonach na wschód od Uralu 27,6 83,0 
udział w procentach wszystkich rejonów 
wschodnich 38,8 47,9 
rejonów na wschód od Uralu 23,4 30,3 
Produkcja tarcicy ogółem mln шт? 34,8 110,8 
w tym w rejonach wschodn.ch 12,8 47,5 
Z tego na wschód od Uralu 8,5 32,8 
udział w procentach wszystkich rejonów 
Wschodnich 36,6 42,8 
rejonów na wschód od Uralu 24,5 29,6 
Produkcja celulozy ogółem tys. ton 529 3234 
W tym w rejonach wschodnich 139 798 
udo na wschód od Uralu — 328 
udział w procentach wszystkich rejonów 
Wchodnich ® 26,2 24,7 
Iejonów na wschód od Uralu — 0,2 
Produkcja papieru ogółem tys. ton 812 3231 
W tym w rejonach wschodnich 160 9 
ug go w rejonach na wschód od Uralu 2,8 28 
udział w h wszystkich rejonów 
wchodnich POR AC у 19,7 29,9 
IEJonów na wschód od Uralu 0,3 8,7 
Produkcja tektury ogółem tys. ton 151 193 
Ww tym w rejonach wschodnich 5,7 1 
* lego w rejonach na wschód od Uralu 1.9 15 
udział w procentach wszystkich rejonów 
Wchodnich 3,8 12,0 
tejonów na wschód od Uralu 1,3 10,4 

| Centralnoje Statisticzeskoje Uprawlenije pri Sowietie Ministrow SSSR. Narodnoje 
Choziajstwo SSSR w 1965 g. Moskwa 1966 s. 160. 
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nio zwiększającym się zużyciem produktów tego przemysłu na każdego 
mieszkańca. 

Coraz więcej uwagi przywiązuje się w ZSRR do rozwoju produkcji 
płyt drzewnych. Rozwój płyt pilśniowych i wiórowych w ZSRR widocz- 
ny jest w niżej przytoczonych danych. W 1950 r. produkcja płyt pil- 
śniowych w ZSRR wynosiła 6,2 mln m, a w 1965 r. 138,3 mln m?, zaś 
płyt wiórowych odpowiednio 34,1 tys. m* i 796,4 tys. m3. 

Rozwój pozyskania drewna użytkowego i produkcji przemysłów 
opartych na surowcu drzewnym w latach 1940) i 1965 w ZSRR i rosnący 
udział w tej produkcji rejonów wschodnich widoczny jest w danych 
przytoczonych w tabeli 14. 

    

  

  

    

Tabela 15 

Robotnicy przemysłowi w całym przemyśle i w przemyśle opartym na Surowcu 
drzewnym” 

| 1940 1950 | 1960 1965 
Wyszczególnienie — — — 

LYS 9805 — 

Przemysł ogółem 9971 12226 18574 22206 

Przemył leśny (łącznie 
z użytkowaniem lasu), 
drzewny i celulozowo-papierniczy 1594 1828 2236 2314 

w tym celulozowo-papierniczy 50 110 133 158 
  

* Narodnoje choziajstwo SSSR w 1965 g. Moskwa 1966 s. 140. 

Liczby robotników przemysłowych zatrudnionych w przemyśle le$- 

nym, drzewnym i celulozowo-papierniczym w latach 1940, 1950, 1960 
1 1965 podane są w tabeli 15. 

W 1965 r. w przemysłach tych pracowało 2314 tys. robotników, 
z czego w przemyśle celulozowo-papierniczym 158 tys. 
_ Przy użytkowaniu lasu w ZSRR (gałęzi gospodarki narodowej okre- 
ślanej jako-przemysł leśny) pracuje 117%/6 wszystkich przemysłowych 
robotników kraju. 

W najbardziej lesistych, ekonomicznych rejonach kraju odsetek ten 
jest niewspółmiernie wyższy od przeciętnego i wyższy udział wartosc! 
tego przemysłu w wartości g'obalnej produkcji rejonu. I tak w rejon 
ekonomicznym Wołgo-Wiatskim w przemyśle tym pracowało 24,9 Jo, 
robotników rejonu, a udział w wartości globalnej produkcji rejonu wy- 
nosił 14%. Odpowiednie liczby w Uralskim rejonie wynosiły 17,0 Ja 
i 9,5°/o, w Zachodnio-Syberyjskim — 12,9°/o i 6,5°/o, we Wschodaio-oy" 
beryjskim — 30,40% i 19,5%/6 oraz w Dalekowschodnim — 20,5'/ i 15,290. 

Specjalistów z wyższym wykształceniem w przemysłach opartych 
na surowcu drzewnym (leśny wraz z użytkowaniem lasu, drzewny | Ce” 
lulozowo-papierniczy) w 1965 r. było 27,7 tys., a ze średnim wykszta” 
ceniem specjalnym — 77,3 tys.* 
  

* Narodnoje choziajstwo SSSR w 1965 g. Moskwa 1966 s. 577. 
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Struktura kształtowania się kosztów w przemyśle leśnym drzew- 
nym i celulozowo-papierniczym widoczna jest z danych zamieszczonych 
w tabeli 16, a tempo wzrostu globalnej produkcji z danych tabeli 17. 

Tabela 16 

Struktura kosztów produkcji przemysłowej w przemyśle leśnym, drzewnym i celulo- 
zowo-papierniczym w 1965 r.* (w stosunku do wszystkich kosztów w cenach 1965 r.) 

  

      

  

      

    

| | | | | 
| | | Inne Su- | | | 

rowce Mate- | | ce koszty 
Ogó- | i ma- riały | pop. |E Amor- "|. 0% veal 

Wyszczególnienie łem teriały| po- ane | BNET | tyza- | PE uUwzgć, 
koszty pod- | moc- | "9 gia | са |976 М 

5ро- wym. Sta- | nicze | | k 
wowa i | jęeczne gru- 

| | | pach 

Przemysł leśny, drzewny 
i celulozowo-papierniczy 100 40,9 6,2 3,7 1,8 7,9 32,6 6,9 
w tym pozyskanie i wywoz 
drewna 100 16,4 9,3 4,3 0,7 11,9 450 12,4 
Przemysł 
celulozowo-papierniczy | 100 49,8 6,1 8,4 5,7 8,6 18,7 2,7 

* Narodnoje choziajstwo SSSR w 1965 g. Moskwa 1966 s. 165. 

Tabela (7 

Tempo wzrostu przemysłu (produkcja globalna) w okresie 1960—1965 r. 
(w stosunku do 1960 r*) 

O 1960 1961 | 1962 | 1963 1964 | 1965 
Wyszczególnienie — —— 

s 0/0 

Ogółem przemysł 100 109 120 129 139 151 
Przemysł leśny, drzewny 
1 celulozowo-papierniczy 100 104 109 115 122 127 
w tym przemyst lesny 
(łącznie z użytkowaniem lasu) 
I drzewny 100 104 109 115 121 125 
przemysł celulozowo-papierni- 
czy . 100 106 114 122 132 146 

  

  

* Narodnoje choziajstwo SSSR w 1965 g. Moskwa 1966 s. 126. 

Wzrost wydajności pracy przypadający na jedneqo robotnika 
w 1965 r. w porównaniu z 1940 r. wynosił przy pozyskaniu drewna 
197°/o, w przemyśle drzewnym na jednego pracującego wedłuq produk- 
cji globalnej 243%, a w przemyśle celulozowo-papierniczym 296'. 

W ZŚRR na chemiczny przerób przeznacza się 7—8% pozyskiwane- 
go drewna. Udział produkcji chemicznego przerobu drewna w stosunku 
do całości produkcji opartej na surowcu drzewnym (bez mebli) wynosił 
w 1960 r. 20%/0. (W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych AP — 70—759/0). 
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W Związku Radzieckim w budownictwie wykorzystuje się około 70% 
całości zużywanego w tym kraju drewna użytkowego. Rocznie, ponad 
30 min m* drewna (głównie sosnowego) zużywa się w górnictwie, a oko- 
ło 12 mln m$ wysokiej jakości — na podkłady koi.ejowe. 

Duże ilości materiałów drzewnych wykorzystuje się przy produkcji 
wagonów kolejowych i statków morskich, mimo coraz szerszego stoso- 
wania w tym zakresie metalu i płyt drzewnych. 

Ponad 30 mln m* drewna zużywa się na opakowania przy wykorzy- 
stywaniu już poprzednio używanych opakowań drzewnych w ilości 5— 
6 mln m* rocznie. 

W latach 1966—1970 planuje się szybki rozwój przemysłu leśnego, 
przetwórczo-drzewnego i celu.ozowo-papierniczego, przy wykorzysta- 
niu surowca drzewnego liściastego i drewna opałowego — w szczegól- 
ności do produkcji mas celulozowych, płyt wiórowych i pilśniowych. 
Tą drogą zamierza się zlikwidować cięcia ponadetatowe, stosowane do- 
tychczas w rejonach mniej lesistych. 

Według postanowień CKKZPR z grudnia 1963 r., do 1970 r. produkcja 
celulozy ma być zwiększona do 11,5 mln ton, papieru do 7 mln ton, 
tektury do 6 mln ton, sklejki do 3,5 mln m3, płyt pilśniowych do 400 mln 
m? i płyt wiórowych do 4 mln m3. 

Na dalszy rozwój przemysłu leśnego, drzewnego i ce!'ulozowo-pa- 
pierniczego przeznaczono tylko w 1966 r. ponad miliard rubli, z czego 
36%6 na tworzenie nowych i doinwestowanie istniejących przedsię- 
biorstw użytkowania lasu. 

Jeśli chodzi o eksport materiałów drzewnych, to znaczne rozmiary 
osiągnięto w tym zakresie w początkowym okresie budownictwa socja- 
listycznego w ZSRR, później jednak w związku z dużym zapotrzebo- 
waniem wewnętrznym eksport drewna znacznie się zmniejszył, 
a w ostatnich latach uległ znowu zwiększeniu. 

  

  
  

Tabela 18 

Eksport drewna i wyrobów z niego w ZSRR* 

Wyszczególnienie | 1913 1938 1950 1960 1965 | 

Drewno surowe (w stanie okrągłym) 
min m3 5,1 1,7 0,7 4,4 11,1 
Tarcica mln m3 5,9 3,2 1,0 5,0 8,0 
Sklejka tys. m? — 117,7 '48,3 129,1 190,0 
Celuloza tys. ton — — 68 244 26 
Papier tys. ton 1,7 2,7 30,2 122,5 z: 
w tym gazetowy — — 21,2 94,2 138, 
—_— 

* Narodnoje choziajstwo SSSR w 1965 g. Moskwa 1966 s. 671. 

  

Rozmiary eksportu produkcji drzewnej i celulozowo-papierniczej 
w ZSRR uwidocznione są w tabeli 18. 

Największe ilości drewna okrągłego (głównie papierówki) i tarcicy 

eksportowane są do Anglii, NRD, NRF, Węgier. W ostatnich latać 
poważnym odbiorcą stała się Japonia. 

W przeszłości udział eksportu drzewnego w ogólnej wartości ekspo" 
tu ZSRR wynosił 15—209%/, a w ostatnich latach w związku z ogromny”? 
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rozwojem różnych gałęzi przemysłu i eksportu ich produkcji, zmniej- szył się do 5—6'/o. 
Pewne ilości produktów przemysłu celulozowo-papierniczego impor- towane są do ZSRR, Rozmiary importu w tym zakresie uwidocznione 

są w tabeli 19. 

Tabela 19 
Import wyrobów przemysłu celulozowo-papierniczego do ZSRR* 
  

  

  

      

      

  

  

| 1913 1938 1950 | 1960 | 1965. Wyszczególnienie — SEE Po 
— tys. ton 
Celuloza 8 — 3 83 197 Papier 126 1 18 70 145 Tektura 16 1 7 43 57 

_ 

’ Narodnoje choziajstwo SSSR w 1965 g. Moskwa 1966 s. 672. 

W okresie 50 lat historii rozwoju radzieckiego gospodarstwa lesne- 
go 1 przemysłów opartych na surowcu drzewnym ulegała zmianom 
struktura organizacyjna zarządu tych gałęzi gospodarki, w powiązaniu 
z organizacją całości gospodarki narodowej, w poszczególnych okre- 
sach. 

Nie mając możności przedstawienia tych zagadnień bardziej szcze- 
gółowo przytoczymy aktualny stan organizacyjny zarządu w omawia- 
nych dziedzinach. 

Naczelnym organem państwowym w zakresie gospodarstwa leśnego 
ZSRR jest obecnie związkowo-republikański Państwowy Komitet Gospo- 
darstwa Leśnego przy Radzie Ministrów ZSRR, do którego zadań 
w szczególności należy ochrona, inwentaryzacja i hodowla lasu, plano- 
wanie prac leśnych, kontrola użytkowania lasów, doskonalenie techniki 
l technologii w zakresie inwentaryzacji, hodowli, ochrony przeciwpo- 
żarowej, walka ze szkodliwymi owadami i chorobami drzew leśnych, 
opracowywanie instrukcji i zasad prowadzenia gospodarstwa leśnego itd. 

Pozyskiwanie drewna wyodrębniono w ZSRR w oddzielną gałąż 
przemysłu, której zadaniem jest zaopatrywanie gospodarki narodowej 
I ludności w materiały drzewne, przy dążeniu do kompleksowej mecha- 
nizacji wszystkich procesów produkcyjnych związanych z pozyskiwa- 
niem i transportem drewna, doskonalenie techniki i technologii w za- 
kresie pozyskania i wywozu drewna z uwzgiędnieniem spławu, prac 
załadunkowych i wyładunkowych, lokalizacji przedsiębiorstw użytko- 
wania lasu i innych prac. | 

W Związku Radzieckim istnieje Ministerstwo Przemysłu Leśnego, 
Celulozowo-Papierniczego i Drzewnego, któremu podlega przemysł po- 
zySkiwania drewna, a także przemysł chemicznego i lizyko-chemiczne- 
90 przerobu drewna łącznie z przemysłem celulozowo-papierniczym, 
tarlacznym, sklejkowym, płytowym, meblarskim, produkcji zapałek itp. 

Przedsiębiorstwami przemysłu pozyskiwania drewna są lesprom- 
ozy, a terenowymi jednostkami organizacyjnymi gospodarstwa leśne- Jo są leschozy, dzielące się na leśnictwa. e 

oddzielnych republikach radzieckich istnieją ministerstwa lub 
komitety, obejmujące zakresem swego działania gospodarstwo leśne, 
ЧечеЧу w połączeniu z przemysłem leśnym (pozyskania drewna). 
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Ministerstwa gospodarstwa leśnego istnieją w Rosyjskiej Federacyj- 
nej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, Ukraińskiej SRR i Białoru- 
skiej SRR. W autonomicznych republikach: Baszkirskiej, Buriackiej, Ja- 
kuckiej, Karelskiej, Maryjskiej i Komi, wchodzących w skład RFSRR 
istnieją ministerstwa gospodarstwa leśnego w ramach rządów tych re- 
publik. 

Ministerstwa gospodarstwa leśnego i przemysłu leśnego istnieją 
w Litewskiej SRR i Łotewskiej SRR a Ministerstwo Gospodarstwa Leś- 
nego i Ochrony Przyrody w Estońskiej SRR. 

Państwowe komitety gospodarstwa leśnego przy radach ministrów 
istnieją w republikach radzieckich: Armeńskiej, Azerbejdżańskiej, Gru- 
zińskiej, Kazachskiej, Kirgiskiej, Mołdawskiej, Tadżyckiej, Turkmeń- 
skiej i Uzbeckiej. 

W niektórych republikach (Łotewskiej, Litewskiej, Ukraińskiej 
iw południowej części Rosyjskiej Federacji), należących do leśnej stre- 
fy deficytowej, zorganizowano kombinowane przedsiębiorstwa leśne 
przy połączeniu zagospodarowania i użytkowania lasu, a niekiedy zaj- 
mujące się także przerobem drewna. 

W wyniku historycznego rozwoju pierwszego w świecie państwa 
socjalistycznego i zastosowania socjalistycznego sposobu produkcji, 
ogromne zmiany nastąpiły we wszystkich dziedzinach gospodarki, nau- 

ki, kultury nowego społeczeństwa radzieckiego. Te ogromne przeoora- 

żenia znalazły również wyraz w rozwoju gospodarstwa leśnego i prze- 

mysłach opartych na surowcu drzewnym. 
Corocznie wprowadzane są do produkcji m. in. w gospodarstwie 

leśnym i przemysłach leśnym, drzewnym i celulozowo-papierniczym — 
maszyny i mechanizmy ułatwiające prace człowiekowi i zwiększające 
jej wydajność. | 

Nieporównywalne z przedrewolucyjnymi są obecne warunki pracy, 
warunki bytowe i zaspokajania potrzeb kulturalnych wyspecjalizowa” 
nych robotników, techników i inżynierów zatrudnionych obecnie w la- 
sach i w przemyśle. 

Użytkowanie i reprodukcja lasów, a także przemysłowy przerób 

drewna w ZSRR, odgrywają ważną rolę w tworzeniu materialnej bazy 
komunizmu. To zadanie wypełniane jest tym lepiej, im bardziej pozna” 
wane są lasy i prawa rządzące ich życiem i rozwojem. 

W 50-tą rocznicę Rewo:ucji Październikowej, w gospodarce ZSRR, 
a w tym także w gospodarce leśnej i drzewnej, w jubileuszowej atmo" 
sferze rozwija się współzawodnictwo socjalistyczne o przedterminowe 
wykonanie planów produkcyjnych i osiągnięcie wysokich wskaźników 
ekonomiczno-technicznych. Ta atmosfera przygotowań do obchodów 
półwiecza Rewo'ucji wpłynęła na zwiększone w tym roku tempo wz! 
stu produkcji. W I półroczu br. zadania określone planem zostały prze” 
kroczone we wszystkich gałęziach wytwórczości. 
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Краткое содержание 

В течение многих столетий лес играл существенную роль в экономике 

и культуре русского народа. 

В этих условиях, при громадных лесных богатствах страны, любви русских 

к природе, умении и способностях ведения исследований — видит автор при- 

чины рождения лесных наук в дореволюционной России и их бурное развитие 

в период 50-летия после Октябрьской Революции. 

В наброске о развитии лесных наук автор указывает на вклад в этой обла- 

сти многих русских, а впоследствие советских ученых — начиная с Ж. В. Ло- 
моносова, Г. Ф. Морозова, В. В. Докучаева, Н. Ф. Рудзкого, Г. Н. Высоцкого, 
М. Е. Ткаченко, М. М. Орлова, Н. С. Нестерова, В. Д. Огиевского, В. Н. Сука- 

чёва, В. Л. Комарова, И. С. Мелехова, А. С. Лбюкова, В. Г. Нестерова, В. П. Ти- 
мофеева, И. С. Погребняка, Г. В. Крылова, М. И. Салтыкова и многих других. 

Представив современную организацию исследований в лесном хозяйстве 
и древесиноведении, автор даёт характеристику 50 летнего развития советского 

лесного хозяйства и промышленности, сырьём которой является древесина, 

а также современной структуры организации управления этими отраслями на- 

родного хозяйства. 

Представляя основы революционных изменений в описываемых отраслях 
хозяйства, начиная от принятого советской властью „декрета о лесе” с 27 мая 
1918 года, автор характеризует актуальную территорию лесов (лесная площадь 

910,0 млн. га), их видовой состав (первое место занимает листвённица с участием 
38,40/0, второе сосна занимает 15 7/° площади покрытой лесами), соотношение 

классов возраста (спелые и перестойные древостои занимают 65,2%/), запас APE" 

востоев (80,2 млрд м3), распределение лесов и лесистость страны (при средней 
лесистости 33%/, в Российской Федерации она достигает 41%/, в то время КаЕ 

в Казахстане и Киргизии по 44/0), деление лесов на экономические группы (ле- 

са центрального государственного управления, „приписпые” леса, колхозные 

леса), а также деление лесов на три группы в зависимости от их общегосудар- 
ственного и общественного значения с описанием отличий в ведении в НИХ 
хозяйства. 

В дальнейшем даётся характеристика состояния лесовозобновления в 1905— 

1965 гг. (В последние годы площадь возобновления достигает ежегодно CBPI" 
ше 2 млн. га в том числе 1,2 млн. га искусственно возобновлённых), лесоза” 
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щитные посадки, борьба с лесными пожарами, мероприятия по уходу и сани- 
тарному состоянию в лесах, развитие лесопользования и его распределение 
(шестикратный рост, по сравнению с 1913 г.. по заготовке и вывозке в 1965 г. — 
378 млн. м3, из чего 91% заготавливается в Российской Федерации при посто- 
янном расширении лесоэксплуатации в Сибири и на Дальном Востоке), участия 
водного транспорта в перевозках древесины, представлен анализ использования 
в Российской Федерации среднего годигного прироста древостоев (40,2%/) и рас- 
гетной лесосеки (32,9°/0) с определением дефицитных в леса районов страны (все 
советские республики, кроме Российской федерации являются дефицитными, но 
южная часть Российской Федерации также дефицитна при сравнении растущих 
там лесных ресурсов с потребностями в древесных материалах). 

Представлена также степень механизации лесопользования и вывозки дре- 
весины (практически эти работы являются полностью механизированными). 
Кроме того, даётся характеристика развития производства в СССР (в настоящих 
границах) за период 1913—1965 годов: пиловочника (рост с 14,2 млн. м3 до 
110,8 млн. м3)* фанеры (203 тыс. м3 и 1711 тыс. м”), бумаги (3231 тыс. тонн), кар- 
тона (1965 г. — 1449 тыс. тонн) и за период с 1950 г. по 1965 г. развитие произ- 
водства древесно-волокнистых плит (6 млн. м? в 1950 г. и 138 млн. м? в 1965 r) 
и стружковых плит (34 тыс. мз в 1950 г. и 796 Tbic. M3 B 1965). 

Представлено также количество работающих в лесном хзяйстве (402 тыс. 
человек в 1965 г.) и отраслях промышленности, использующих древесное сырье 
(2314 тыс. человек в 1965 г. в месте с работающими на лесозаготовках) с учётом 
специалистов с высшим и средним образованием работающих в лесной, дере- 
вообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности (27 тыс. человек 
с высшим образованием в 1965 г.), данные о росте производительности труда 
за период с 1940 г. по 1965 г. (при заготовке древесины 197%, в деревообраба- 
тывающей промышленности — 243, в целлюлозно-бумажной промьишиленности 
— 296°/o, принимая 1940 r. 3a 100%), структуру стоимости производства отраслей 
промышленности использующих древесное сырьё (заработная плата и страхо- 
вание 32,6°/0, сырьё и основные материалы 40,9°/0), темпы развития этой про- 
мышленности (валовая продукция), пропорции использования древесины в от- 
дельных отраслях народного хозяйства, размер экспорта (в 1965 г. экспорт 
Круглого леса — 11 млн. м3 пиловочника 8 млн. м3, фанеры 262 тыс. 
тонн, бумаги 203 тыс. тонн и целлюлозы 262 тыс. тонн) и импорта (в 1965 г. 
—` целлюлозы 197 тыс. тонн, бумаги, а также картона — 202 тыс. тонн). 

В результате 50-летнего исторического развития первого в мире социали- 
стического государства, произошли в СССР громадные изменения во всех об- 
Ластях народного хзяйства, науки, культуры нового советского общества, ко- 
торые нашли своё отражение также в развитии лесного хозяйства и отраслеи 
промышленности, использующих древесное сырьё. 

° Первые числа обозначают размер производства в 1913 г., а последующие в 1965 г. 

Summary 

For many centuries the forest has played a significant role in the economv and 
culture of the Russian nation. 

In the author's opinion the great forest resources of the country, the love of na- 
ture by the Russians, their skill and ability in research were the reasons of the 
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birth of the forest sciences in the pre-revolutionary Russia and their great develop- 
ment during the 5 decades since the October Revolution. 

In his essay on the development of forest science the author points out the con- 
tribution of numerous Russian and later Soviet scientists, beginning with M. W. Lo- 
monosov, A. T. Balotov, S. F. Morozov, W. W. Dukuchajev, A. F. Rudzki, G. N. Wy- 
socki, M. E. Tkachenko, M. M. Orlov, N. S. Niestierov, W. D. Ogijewski, W. N. Su- 
kachev, W. L. Komarov, I. S. Mielekhov, A. S. Jablokov, W. G. Niestierov, W. P. Ti- 
mofiejev, P. S. Pegrebniak, G. W. Krylov, M. J. Saltykov and many others. 

After the presentation of the contemporary organization of forest and wood tech- 
nological research the author gives the characteristics of the 50-year long develop- 
ment of Soviet forest management and wood industries, as well as the contemporary 
organizational structure of management in these branches of the national economy. 

In the presentation of the foundations of revolutionary changes in the discussed 
fields of economy, beginning with the appearance of ,,the decree about forest" issued 
by the Soviet authorities on May 27th, 1918, the author characterizes the present 

acreage of forests (forest area of 910.0 million hectares), their specific composition 

(biggest areas taken by larch with 38.4°/o of the total and pine with 15.7%o of the to- 

tal forested area), relation of age classes (cutting age and over-matured stands occu- 

py 65.2°/o), volume of stands (80.2 billion cu.m.), distribution of forests and percen- 

tage of forested land (with the average value of 33%/o, it is 41%o in the Russian Fede- 
ration, while e. g. 4°/o in Kazakhstan and Kirghizia), the division of forests into eco- 
nomic groups (forests of the central state management, ,,ascribed" forests, kolkhoz 

forests), and the division of forests into three groups according to their national and 

social importance with the description of differences in their management. 
Further on, the author characterizes the regeneration of the forests between 

1905—1965 (during the recent years the acreage of regeneration amounted to more 

than 2 million hectares per annum, including 1.2 million hectares artificially refo- 

rested), protective aforestations, forest-fire control, improvement thinning and sani- 
tary cutting, the development of forest utilization and its distribution (six-fold 1- 

crease since 1913, with the yield and transportation in 1965 of 378 million cu.m., of 

which 91°/0 were obtained in the Russian Federation, with the constant expansion of 

utilization into Siberia and the Far East), the percentage of floating in the lumber 

transport. There is also presented the analysis of the use of average annual incre- 

ment of stands (40.2%) and cutting budget (32.5%) in the Russian Federation with the 
determination of regions with forest deficit (all Soviet republics besides the Russian 

Federation, the southern part of which also revealed a deficit, when the forest re- 

sources were compared with the demand for wood products). 
There is also described the level of mechanization of logging operations and lum- 

ber transport (praetically all these operations are fully mechanized). Moreover, there 

is described the development of saw-timber production within the present boundries 

of U.S.S.R. between 1913—1965 (an increase from 14.2 million cu.m. to 110.8 million 

cu.m.), plywood (203 thousand cu.m. versus 1,711 thousand cu.m.), paper (269 thou- 

sand tons versus 3,231 thousand tons), cardboard (in 1965: 1,449 thousand 
tons), and between 1950—1965 the increase of production of fiber boards (6 mil- 
lion cu.m. in 1950 and 138 million cu.m. in 1965), and of particle boards (34 thousand 

cu.m. in 1950 versus 796 thousand cu.m. in 1965). - 
The state of employment in the forest economy (402 thousand persons in 1969) 

and wood industries (2,314 thousand persons in 1965 including those employed 1? 

logging operations is presented with the indication of specialists with higher ап 
medium education working in forest, wood, cellulose-paper industries (27 thous@? 
persons with higher education in 1965), data on the increase work efficiency during 
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the period of 1940—1965 (in logging operations 197%, in wood industry 243%, in cel- 
lulose-paper industry 296%/e, accepting 1940 as 100%/e), structure of production costs 
in industries based on wood raw-material (wages and insurance — 32.6°/0, raw-mate- 
tials and basic materials — 40.9%o), rate of development of this industry (total pro- 
duction), proportions of wood consumption in individual branches of the economy, 
size of export (in 1965 the export of roundwood amounted to 11 million cu.m., sawn 
timber — 8 million cu.m., — plywood — 262 thousand cu.m., cellulose -— 262 thou- 
sand tons, paper and cardboard — 203 thousand tons), and the size of import (in 
1965: cellulose — 197 thousand tons, paper and cardboard — 202 thousand tons) 
were presented. | 

As a result of the 50-year long historical development of the first socialist state, 
there occured in U.S.S.R. enormous changes in all fields of economy, science and 
culture of the new Soviet society, which were also reflected in the development of 
forest economy and industries based on wood raw-material. 
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