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Problem drewna w Planie 5-letnim ) 

7 apotrzebowanie na drewno wzrasta w naszym kraju wraz z rozwo- 

jem całości gospodarki narodowej w nowym ustroju. Produktyw- 

ność naszych lasów jest obecnie znacznie mniejsza aniżeli zapotrzebo- 

wanie na drewno. 

W okresie planu 6-letniego wzrastające zapotrzebowanie na ten 

surowiec pokrywane było przede wszystkim z rosnących wyrębów la- 

sow. Coroczne nasze zuzycie drewna przekracza o około 3—4 шт m 

możliwości jego pozyskania zgodne z wymaganiam: racjonalnej gospo- 

darki leśnej (1). | sa 

Ogólna powierzchnia objęta gospodarstwem leśnym wynosi w ne 

szym kraju około 7,4 mln ha (powierzchnia leśna zalesiona i nie za a 

siona) z czego w zarządzie Ministerstwa Leśnictwa znajduje się око O 

81/0, w zarządzie innych ministerstw około 2,5%/0, a około 16,5°/o $ ano- 

wia lasy niepanstwowe (prawie wytacznie chtopskie). Powierzc a 

leśna zalesiona znajdująca się pod zarządem Ministerstwa Lesnic wa 

obejmuje obszar około 5,7 mln ha, a nie zalesiona ok. 240 tys. ha (stan 

na początku 1956 r.). ma 
"Blisko połowę b owierzchni naszych lasów zajmują POS 

[i II klasy wieku. Drzewostany neh (1) bliskorebne i rebne (V 1 WyZ- 

sze klasy wieku) zaledwie około 13'/ (1). , 

Średni przyrost roczny na 1 ha nie przekracza w lasach panstwo- 

wych 2 m* masy drzewnej, a w lasach niepaństwowych wynosi za:€ 

wie około 0,5 m? na 1 ha. 

a 

* Zamieszczając dyskusyjny artykuł p 
przekonanie, że spowoduje on szeroką wy 
tleniu zagadnień Planu 5-letniego w leśnictw 
sca w „Sylwanie”'. 

rof. dr Więcko Komitet Redakcyjny wyraża 

mianę poglądów. Wszechstronnemu oswle- 

ie chcemy poświęcić wiele uwagi i miej- 
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Rozmiar pozyskania drewna w naszych lasach w 1953 r. wynosił 
16,6 mln m* (2), a w lasach państwowych Ministerstwa Reśnictwa w 
1955 r. ponad 17 mln m? grubizny (łącznie z drobnicą ok. 19,4 mln m5). 

Z ogólnej ilości pozyskanego w 1955 r. w lasach Ministerstwa Leś- 
nictwa drewna (grubizny) przypada na: 

Drewno użytkowe tartaczne Surowiec zapałczany 0,3°/o 
iglaste 52,9°/o Kopalniaki 13,5°/o 

Drewno uzytkowe tartaczne Papierówkę 12,7°/o 
lisciaste 4,5°/o Inne drewno uzytkowe 7,5%/0 

Surowiec okleinowy 0,2/0 Drewno opałowe 7,20/0 
Surowiec sklejkowy 1 ,2°/0 

Plan pozyskania drewna w 1955 r. w lasach Ministerstwa Leśni- 
ctwa wykonany .został w 101%. | 

Zjawisko zwężonej reprodukcji w naszym gospodarstwie leśnym 
jest obecnie faktem. | 

W tych warunkach pokrywanie potrzeb gospodarki narodowej na 
drewno powinno prowadzić przez zwiększanie produktywności la- 
sów, produkcję surowca drzewnego poza lasem oraz oszczędne i racjo- 
nalne wykorzystywanie tego surowca. | . 

Zalesienia wykąnane w Polsce Ludowej do roku 1955 włącznie 
objęły w lasach państwowych podległych Ministerstwu Leśnictwa po- 
ważny obszar około 1167 tys. ha, w czym w okresie Planu 6-letniego 
około 795 tys. ha, a w lasach państwowych innych ministerstw w okre- 
sie lat 1950—1955 około 9 tys. ha. Zalesienia w lasach niepaństwowych 
do roku 1955 włącznie objęły powierzchnię około 158 tys. ha. | 

Plan zalesień inwestycyjnych w lasach Ministerstwa Leśnictwa 
w 1955 r. wykonany został w 101%, przy niewykonaniu jednak planu 
zalesień bieżących. Plany zalesień bieżących niewykonywane były 
przeważnie również w innych latach w okresie Planu 6-letniego. 

Część wykonanych zalesień będzie wymagała dokonania uzupeł- 
nień, a część całkowitego ponownego zalesienia. Ustalone w Minister- 
stwie Leśnictwa wskaźniki udatności upraw są o tyle niemiarodajne, 
że ograniczają sie tylko do oceny stanu upraw w pierwszym i drugim 
roku po ich założeniu. Aby mieć faktyczny obraz stanu upraw, należa- 
łoby wprowadzić zasadę sprawdzania ich udatności przynajmniej jesz- 
cze przez dalsze kilka lat, co byłoby jednym z bodźców do staranniej- 
szego ich pielęgnowania. Nie ulega wątpliwości, że obecny stan upraw 
nie jest zadowalający. W niektórych nadleśnictwach przepadły całko- 
wicie lub prawie całkowicie uprawy z lat minionego 10-lecia. =; 

Szczególnie ujemne wpływy na stan naszych lasów wywierają 
spotykane jeszcze przedwczesne wyręby drzewostanów oraz zaniedba- 
nia w ich pielęgnowaniu. Trzebieże prowadzone pod kątem pozyskania 
pożądanych sortymentów drzewnych powodują nadmierne przerze- 
dzenia drzewostanów. W wyniku prowadzi tó do obniżania zapasu 
drzewostanów, a często również do obniżania ich produktywności oraz 
potęguje łącznie z innymi przyczynami narażanie lasów między innymi 
na kleski huraganowe. 

Ostatnio obserwowaliśmy skutki huraganów chociażby w 1955 r. l w styczniu br. Masa drewna pochodząca z wywrotów i wiatrołomów 
spowodowanych przez jeden tylko huragan w 1955 r. przekroczyła 1,5 mln m3. 
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Z drugiej strony zdarza się u nas zaniedbywanie trzebieży w drze- 
wostanach wymagających takich zabiegów. Prowadzenie trzebieży 
w sposób niewłaściwy, jak również niewykonywanie ich w drzewosta- 
nach wymagających tych zabiegów przynosi olbrzymie straty naszej 
gospodarce narodowej. 

Zdarzające się w naszych lasach przetrzymywanie posuszu i inne 
zaniedbania z punktu widzenia ochrony lasu przyczyniają się do roz- 
mnażania szkodliwych owadów, walka z którymi wymaga olbrzymich 
kosztów i wysiłków. 

ża szkodliwe dla gospodarstwa leśnego a tym samym dla gospo- 
darki narodowej uznać trzeba stosowanie nieodpowiednich sposobów 
użytkowania lasu bez uwzględniania ustalonych w tym względzie za- 
sad w planach gospodarczych oraz częsty brak oparcia się o szacowa- 
nia brakarskie. Narzucanie jednostkom produkcyjnym (nadleśnictwom) 
rozmiaru i planu pozyskania drewna według sortymentów bez opiera- 
nia się o szacowania brakarskie przynosi straty z powodu wyrobu nie- 
kiedy sortymentów niedostosowanych do jakości pozyskiwanego su- 
rowca drzewnego. W dążeniu do wykonania narzuconego planu drew- 
no, nadające się na sortymenty cenniejsze może być przeznaczane 
na sortymenty mniej cenne. | 

„W latach ubiegłych zdarzały się wypadki, że w pogoni za uzy- 
skaniem wysokiej premii niektóre nadleśnictwa ze szkodą dla gospo- 
darki narodowej, wysoko przekroczyły plan wyrębu drewna. Tak było 

w województwie szczecińskim, gdzie wyrąbano ponad plan przeszło 
10 tys. m$ cennego drewna z drzew liściastych” (3). Nie zawsze wyko- 
пумапу jest przy tym plan według sortymentów м poszczególnych 
nadleśnictwach. Sposób wykonywania cięć dobitnie charakteryzuje 

określenie: „Zdarza się też, że rąbie się po kolei co wlezie pod rę- 
е’. (3). e 

Zaniedbania przy pozyskaniu i transporcie drewna przyczyniają 
się do marnotrawstwa tego cennego surowca. W tym zakresie wyme- 
nić przykładowo można zdarzające się jeszcze przy ścince pozostawia- 
nie wierzchołków na zrębie lub częściowe tylko uprzątnięcie wywro- 
tów i złomów, pozostawianie zbyt wysokich pniaków, niewłaściwą ma- 
nipulacj byt długie przetrzymywanie drewna 
. 

sciętego w lesie, pozostawianie surowca na s 
i inne zaniedbania. | 

Dotychczasowe sposoby gospodarowania w naszych lasach w Pol 

а < е | ienia sta- 
sce Ludowej nie przyczyniają się na razie Jeszcze do popraw 

uż w italizmu. nu tych lasów zdewastowanych już w okresie Кари | 

„W skontrolowanych w ub. roku 19 nadleśnictwach znajdowało 

się ponad 20 tys. m3 drewna, które częściowo zbutwiało (3). W kraju 

naszym jest 1011 nadleśnictw. ogólnej masy grubizny pozyska- 
Stosunek drewna opałowego do | | 

nej w poszczególnych latach Planu 6-letniego obliczony та podstawie 
danych Ministerstwa Leśnictwa przedstawia sig nastepujacd: 

©1950 1951 1952 1953 1954 oo, 
19,90/0 18,80/0 16,6%/0 12,4%/0 10,4 /o ! 0 

i tosun- 
W scharakteryzowanych warunkach uzytkowanla równaniu z ma- 

kowo niskie wyliczone odsetki drewna opałowego w po 
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są grubizny pozyskaną w poszczególnych latach Planu 6-letniego są niewątpliwie niższe od łaktycznego stanu. Część grubizny opałowej pozostawiana w lesie nie objęta jest ewidencją, a przy częściowym niewłaściwym wyrobie sortymentów użytkowych zwiększa się później ilość odpadów przy dalszej obróbce drewna użytkowego. 
Znaczne marnotrawstwo drewna występuje również przy jego prze- robie. Najczęściej spotykanymi brakami przy obróbce tartacznej drew- na są: nienależyte wykorzystanie surowca drzewnego pod względem jakościowym oraz niewłaściwa niekiedy technika przetarcia, opóźnia- nie przetarcia surowca (wynikające z przetrzymania go w lesie, na składnicach lub po dostawie w tartaku), niewłaściwa konserwacja su- rowca 1 tarcicy oraz nieracjonalna gospodarka odpadami. Do braków spotykanych przy produkcji np. oklein należą między innymi: przetrzy- mywanie nienależycie konserwowanego cennego surowca drzewnego, obniżające jego jakość, niewłaściwe wykorzystywanie tarcicy przed l ponożowej, niewłaściwe wykorzystywanie odpadów. Zdarza się, że w odpadach drzewnych tartaku lub innych zakładów przemysłu drzew- nego spotykamy materiał nadający się na cele użytkowe. W szeregu zakładów odpady zakwalifikowane jako użytkowe są niewłaściwie prze- chowywane w stosach na wolnym powietrzu. Wymienione zostały przykładowo niektóre tylko przyczyny marnotrawstwa surowca drzew- 

nego. 

Również z daleko idącym marnotrawstwem drewna spotykamy SIĘ 
w budownictwie, górnictwie i innych. gałęziach gospodarki narodowej. 

Dla poprawienia tego stanu naszej gospodarki leśnej i drzewnej 
podjęta została przez Prezydium Rządu Uchwała z dnia 29 października 
1955 r. w sprawie wzmożenia oszczędności materiałów drzewnych oraz 
właściwego gospodarowania tymi materiałami w poszczególnych dzie- 
dzinach gospodarki narodowej (4). Stanowi ona podstawę lepszego 1 oszczedniejszego wykorzystywania drewna w okresie Planu 5-letnie- 
go. Uchwała zobowiązuje do wprowadzenia usprawnień w zakresie wy- 
rębu, manipulacji, wyróbki, zrywki, wywozu, właściwego przerobu, 
składowania i konserwacji drewna oraz poleca zaopatrzyć gospodarkę 
leśną i przemysł drzewny w odpowiednie narzędziń, maszyny 1 urzą” 
dzenia. 

Szczególną uwagę zwrócono w uchwale na wykorzystywanie od- 
padów drzewnych. Ilość opadów drzewnych w poszczególnych ro- dzajach produkcji waha się od około 25 do około 809%/0, a nawet wIĘCeJ: 
zależnie od rodzaju wytwarzanych wyrobów. Z liczb tych widoczne jest 
wielkie znaczenie gospodarcze wykorzystania odpadów drzewnych. 

Dlatego w okresie Planu 5-letniego ma być wybudowana jedna fa- 
bryka płyt wiórowych i 7 oddziałów przeznaczonych do tej produkcji 
przy większych zakładach przemysłu drzewnego. 

Uchwała zobowiązuje do wykorzystywania strużki poekstrakcy)- 
пе) do produkcji płyt i mas celulozowych oraz do prowadzenia prac 
badawczych nad zastosowaniem trocin do wyrobu półmas celulozy. 
Uchwała wprowadza zakaz używania wałków połuszczarskich na- cele 
opałowe oraz zobowiązuje do wykorzystywania odpadów z manipulacji łuszczki do produkcji ubocznej, a w szczególności opakowań do owo 
ców, jagód, grzybów, warzyw i innych artykułów. 
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Uchwała zobowiązuje do przystosowywania urządzeń fabryk płyt 
pilśniowych do zużytkowywania drobnicy do wyrobu płyt. W myśl 
uchwały ma być rozszerzone stosowanie płyt pilśniowych przy pro- 
dukcji wagonów osobowych, towarowych i węglarek. Należy wyko- 
rzystywać odpady drzewne w wysokości 75%0 ogólnej ilości zużywa- 
nego surowca przy produkcji wyrobów drzewnych dla przemysłu 
włókienniczego. 

W zakresie produkcji celulozy i papieru uchwała postanawia przy- 
stosować fabryki do przerobu odpadów drzewnych i drobnicy na ce- 
lulozę i papier oraz wprowadzenie do produkcji celulozy surowca bu- 
kowego i różnych gatunków roślin jednorocznych. Uchwała zaleca 
również wyławianie włókna z wód odciekowych, aby już w 1957 
strata jego nie przekraczała 3%. 

W 1956 r. mają być przeprowadzone próby na skalę półtechniczną 
i opracowane warunki techniczne produkcji i stosowania oszczędno- 
ściowych deszczułek z tarcicy liściastej o grubości 10 do 15 mm bez 
piór i wpustów. Poza tym uchwała zobowiązuje do zrewidowania pro- 
dukcji deszczułek litych w kierunku przejścia na produkcję deszczu- 
łek liściastych grubości 19 i 16 mm z własnym piórem. Do końca 
pierwszego kwartału br. powinien być opracowany proces technolo- 
giczny produkcji deszczułek klejonych iglasto-liściastych i przestawie- 
nie produkcji w zakładach z deszczułek posadzkowych litych liścia- 

stych na deszczułki klejone iglasto-liściaste z takim wyliczeniem, aby 
w 1957 r. osiągnąć 20%, a w 1960 r. 60% deszczułek klejonych. 

Zgodnie'z postanowieniem Uchwały w 1956 r. ma być rozpoczęta 

w dwóch lub trzech fabrykach zapałek produkcja patyków i pudełek 

z tektury i kartonu. 

Uchwała zobowiązuje do oszczędności drewna w zakresie pro- 
dukcji opakowań, przede wszystkim przez ich normalizację i ograni- 

czenie ilości typów, prowadzenie stałej renowacji opakowan, rozsze. 

rzenie produkcji skrzyń składanych i rozbieralnych. Do ich procu сл 

ma być używana tarcica nieobrzynana 1 najkrótsza, sklejki i płyty 

pilśniowe. Dokonana ma być rewizja wymagan technicznych w stosun- 

ku do surowców podstawowych. stosowanych przy produkcji opake- 

wań i kompletów skrzynkarskich krajowych. Przy produkcji becze 

należy zamiast klepek łupanych stosować tarte. | 

W zakresie suszarnictwa ma nastąpić w 1956 r. pełne uruchomie- 

nie istniejących w kraju suszarń oraz ma być opracowany program 

rozbudowy suszarń i parzelni w takim rozmiarze, by mogły one ca | 

wicie zapewnić produkcję tarcicy o wilgotności określonej pora 

Do stosowania jak najdalej idącej oszczędności drewna zobowią 

I 
- . . . 

, Ci 

zuje uchwała również w dziedzinie budownictwa, W szczego tych 

przez stosowanie znormalizowanych wymiarów materiałów у 

tonczych. ЭМ 1956 г. 
oraz jak naiszersze stosowanie materiałów zas | | lew. 

mają być opracowane oszczędnościowe schematy stypizowa nyc ow 

nianych konstrukcji dachowych przy uwzględnieniu _wykorzy or. 

drewna okraałego oraz sortymentów tarcicy małowymiarowej o 3 
.. | . ł sdziami i jem. W tym 

szej jakości łączonej złączami stalowymi, gwozeziam! O tosowania 
roku ‘Owniez program Toz | ma być opracowany ró prog ‘zowanie zaktadow 
prefabrykatów w budownictwie wiejskim i zorgani 
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produkuiacvch elementy vbrefabrvkowane. Do końca 1957 r. ma być 
ustalony zakres stosowania drzwi i okien stalowych oraz żelbetowych 
w zależności od rodzaju budownictwa i powierzchni otworu oraz opra- 
cowane normv na drzwi i okna stalowe i okna żelbetowe. W 1957 r. 
(do 31 maja) powinny być w myśl postanowień uchwały opra- 
cowane normy na drzwi i okna drewniane dla żłobków, przedszkoli, 
szkół, na drewniane okna zespołowe oraz na szafy wbudowane 
1 pawlacze. 

Od 1 stycznia 1958 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania ruszto- 
wan drewnianych, z wyjątkiem rusztowań wyprodukowanych przed 
tym terminem oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Do połowy 
br. ma być ustalony wskaźnik stosowania ilości białych podłóg oraz 
posadzek i płyt z drewna w latach 1957-1960 ogólnej ilości wykony- 
wanvch podłóg w kraiu (z podziałem na budownictwo wiejskie, miej- 
skie i przemysłowe)joraz ma być ustalony zakres stosowania białych 
podłóg i posadzek z deszczułek, płyt z drewna, kostki drewnianej, ksylo- 
litu oraz innych materiałów, a także obowiązek stosowania desek po- 
dłogowych o długości 1, 1,5 i 2 mm w ilości nie mniejszej niż 20% 
ogólnej ilości białych podłóg. 

Ma być również rozpoczęta produkcja płyt pilśniowych półtwar- 
dych, impregnowanych na podkład oraz izolację pod podłogi i posadzki. 

Już w I kwartale 1956 r. powinny być wydane zarządzenia. dotyczą- 
ce wykonywania konstrukcji słupów i stropów nad oborami, chlewami, 
stajniami i innymi budynkami inwentarskimi z prefabrykatów żelbeto- 
wych lub żelbetowo-ceramicznych. 

Uchwała zobowiązuje do impregnowania drewnianych elementów 
konstrukcyjnych, jak pale, słupy, podwaliny, belki stropowe, legary, 
podłogi białe, stolarka budowlana, elementy więźby dachowej, za- 
stosowania wyłącznie drewna impregnowanego na słupy do budowy 
linii elektrycznych, słupy chmielowe, pale portowe, budowle wodne, 
budownictwo okrętowe morskie i śródlądowe, oparkanienia, budowę 
mostów drewnianych, drewniane nawierzchnie mostowe, drewniane na- 
wierzchnie kolejowe, zasłony odśnieżne, drewniane wieże triangulacyjne 
i przeciwpożarowe i na inne rodzaje konstrukcji stawianych na wolnym 
powietrzu. 

bo dnia 30 listopada 1955 r. miała być opracowana norma, aktualizu- 
jąca warunki techniczne na drewniane słupy do linii elektrycznych na- 
powietrznych. W czasie do 31 marca 1956 r. miał być opracowany pro- 
jekt normy na nasycenie i odbiór słupów w nasycalniach. W tym 
samym czasie miała być zbadana możliwość zmniejszenia wysokości 
zawieszania przewodów, względnie zwiększenia odległości między słu- 
pami, a już do 1 grudnia 1955 r. miały być zbadane możliwości wyko- 
rzystania słupów energetycznych dla jednoczesnego zawieszania prze- 

wodów napowietrznych telefonicznych i radiofonicznych. 

W zakresie budowy nawierzchni kolejowej ma być wprowadzone 
(już w I kwartale 1956 r.) częściowe stosowanie podkładów strunobeto- 
nowych i kablobetonowych oraz przeprowadzenie regeneracji podkła- 
dów staroużytecznych i maksymalne ich wykorzystanie przez przerób 
na podkłady wąskotorowe. Poza tym postanowiono wprowadzić dosy- 
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canie podkładów w torach. Mają być opracowane warunki techniczne, 
normy nasycania i odbioru bukowych podkładów kolejowych. 

W uchwale postanowiono wprowadzić (do 31 marca 1956 r.) w gór- 
nictwie zasadę używania wyłącznie drewna impregnowanego do budowy 
wyrobisk i chodników o okresie trwałości powyżej 1 roku oraz na 
podkłady kolejek podziemnych i naziemnych; używanie do budowy 
chodników zamiast tarcicy iglastej o wymiarach handlowych — kró- 
ciaków 1 tarcicy okorkowej (z wyjątkiem wypadków stosowania podsadz- 
ki płynnej); zaniechanie w kopalniach produkcji podkładów wąskotoro- 
wych z kopalniaków. W tym samym czasie (do 31 marca 1956 r.) miały 
być opracowane wytyczne stosowania w górnictwie obudowy stalowej 
oraz z elementów prefabrykowanych. Miały być wydane zarządzenia 
o budowie przyzakładowych oddziałów impregnacyjnych, a w razie 
potrzeby — centralnych zakładów impregnacji drewna na potrzeby 
kopalni w celu zwiększenia ilości kopalniaków impregnowanych do 15% 
ogólnej masy drewna używanego w kopalnictwie. 

Uchwała zobowiązuje do zwiększenia odzysku drewna i powtór- 
nego jego uzycia w ilosci przynajmniej 6°/o w stosunku do ogolne} 
ilości. 

Ponadto Uchwała zobowiązuje przemysł górniczy do odpowiedniego 
planowania i limitowania zużycia drewna i uzgadniania rocznego planu 
dostaw surowca kopalnianego w określonych długościach i grubościach, 
w celu uniknięcia nadmiernego zużycia z powodu niewłaściwych klas 
grubości. 

Uchwała zobowiązuje do oczyszczania drewna odzyskowego z grzyb- 

ni i ponownej jego impregnacji, a także do usuwania I niszczenia CZĘSCI 

drewna opanowanego przez grzyb domowy oraz do dokonania badan 

budynków w celu wykrycia grzyba i przeprowadzenia odgrzybiania 

obiektów w sposób określony Instrukcją Ministra Gospodarki Komunal- 

nej. | 

W Uchwale postanowiono rozszerzyć badania w zakresie polepszenia 

jakości produkcji płyt stolarskich z odpadów, tarcicy, zrzynów tar acz 

nych, odpadów sklejek, odpadów płyt pilśniowych, a także z innyc 

surowców i materiałów oraz rozszerzyć badania nad technologią pro- 

dukcji płyt pilśniowych utwardzonych, ekstra twardych, impregnowa- 

nych i innych na potrzeby przemysłu meblarskiego, maszynowego, © 

boru kolejowego i budownictwa. W myśl Uchwały mają być przeprowe- 

dzone badania nad mozliwosciami wprowadzania do produkcji zapa С 

zamiast drewna najbardziej deficytowych rodzajów drzew mniej dell- 

cytowych, np. sosny. 
Uchwała zobowiązuje do uintensywnie 

wynalezieniem nowych tworzyw zastępujących drew nb I Eee wel 

nia ich do produkcji w poszczególnych gałęziach gospodar = duke} : 

uintensywnienia badan nad fowymi klejami i tworzywami M pro С ch 
materiałów zastępujących drewno, a w szczególności zas ępującyc i 

materiały drzewne podłogowe, a także do badan nad poprawą ja ości 

klejów produkowanych w kraju. w 1956 r. mają być przeprowa h 

badania nad celowością stosowania prefabrykowanych wiązarów ac 10- 

wych żelbetowych pod pokrycie dachówką (stosowanych M Wegiers ae) 

Republice Ludowej). Maja byc uintensywnione również badania na 
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stosowaniem płyt pilśniowych i innych tworzyw sztucznych zamiast tar- 
cicy, sklejki i oklein. 

Poza wymienionymi postanowieniami Uchwała zawiera jeszcze sze- 
reg innych, zmierzających do zapewnienia oszczędności drewna. 

Możliwości realizacji Uchwały Prezydium Rządu z dnia 29 paździer- 
nika 1955 r. w sprawie wzmożenia oszczędności materiałów drzewnych 
rozszerza Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1955 r. w sprawie wykorzystania materiałów . surowców budowlanych zmierzająca do szerszego niż dotychczas wykorzystywania przez drobne budownictwo uspołecznione i indywidualne materiałów i surowców miejscowych, 
występujących w poszczególnych częściach kraju, jak np. piaskowce, 
kwarcyty, kamienie wapienne, żwiry i piaski budowlane, gliny, zuzle, 
materiały rozbiórkowe, łupki dachówkowe i inne materiały . W uchwale wymieniono również trociny. Obowiązek zapewnienia eksploatacji złóż 
materiałów i surowców nakłada Uchwała na Prezydia Wojewódzkich i Powiatowych Rad Narodowych. (5) Rozwój wykorzystywania miej- scowych materiałów i surowców powinien przyczynić się do zmniej- szenia zużycia drewna. 

Stwierdzić trzeba, że wykorzystanie drewna w wielu krajach jest 
znacznie lepsze niż u nas. I tak np. masy celulozowe-siarczanowe z SOS- 
nowych odpadów tartacznych produkowane są w innych krajach już od 
przeszło pół wieku (6). Zrzyny i opoły, jako pochodzące z zewnętrznej 
bielastej warstwy drewna, są jakościowo przydatniejszym surowcem 
dla przemysłu celulozowo-papierniczego aniżeli papierówka i dlatego 
nadają się do produkcji wysokiej jakości celulozy i papieru (7). W nie- 
których okręgach Szwecji około 23 zrzynów i opołów, otrzymywanych 
w przemyśle tartacznym, przeznacza się do przerobu przemysłowego 
(3). W Norwegii celulozownie zużywają ok. 35% zrzynów z ogólnej 
ilości przerabianego drewna i dążą do zwiększenia odsetka zużycia 
tych odpadów (9). Z ogólnej ilości 736 tys. m* odpadów tartacznych po- 
zyskanych w postaci zrzynów i opołów okorowanych w tartakach 
Norwegii w 1953 r. zużyto na produkcję uszlachetnioną własną w tarta- 
kach 179 tys. m”, do przerobu w celulozowniach 298 tys. m”, w fabrykach 
płyt pilśniowych 69 tys. m», a resztę na inne cele. Poza tym tartaki 
norweskie otrzymały przy produkcji swej 390 tys. m? zrzynów i opołów 
niekorowanych, z czego na produkcję uszlachetnioną własną przeznaczo- 
no 45 tys m”, do przerobu w fabrykach płyt pilśniowych 10 tys. m*?, 
na opał 204 tys. m” i pozostałe na inne cele (10). — 

W znacznym stopniu na odpadach tartacznych i odpadach fabryk 
sklejek oparty jest przemysł celulozowy w Kanadzie, gdzie niektóre 
celulozownie nie posiadają nawet rębaków do rozdrabniania odpadów 
(proces ten wykonywany jest w tartakach) (11). 

Odpady drzewne przerabiane są również w przemyśle celulozowym 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W kraju tym zużywa Się 
około 16,5% surowca liściastego na pokrycie zapotrzebowania prze- 
mysłu celulozowo-papierniczego (11). 

Coraz większą uwagę zwraca się na wykorzystanie odpadów drzew- 
nych w ZSRR. Z doświadczeń radzieckich wynika, że około 20°/o 
ogólnej ilości przecieranego surowca drzewnego nadaje się w postaci 
odpadów w przemyśle celulozowo-papierniczym. W Niemeńskim Kom- 
binacie Celulozowo-Papierniczym w ZSRR odpady powstające przy ko- 
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rowaniu papierówki (składające się z drewna i kory z łykiem) używane 
są do produkcji оару dachowej (15). | 

Doświadczenia przeprowadzone w naszym kraju wykazują możli- 
wości wykorzystania trocin do produkcji celulozy (14). 

Przy opisanych możliwościach zużytkowania odpadów zapotrzebo- 
wanie na surowiec drzewny w naszym przemyśle celulozowo-ba1pier- 
niczym pokrywane jest prawie wyłącznie papierówką iglastą . W sto- 
sunku do ogólnej masy grubizny, pozyskanej w lasach państwowych, 
papierówka stanowiła w 1950 r. 8,3%/0, w 1951 r. 10,8%, w 1952 r. 11,5%, 

w 1953 r. 12,09%/0, w 1954 r. 12,8%/0, w 1955 r. 12,7%/0. W 1954 r. pozyskano 

2053,9 tys. m* papierówki, w tym 14,7 tys. m? liściestej, w 1955 r. około 

2173 tys. m” papierówki. 
W 1954 r. w tartakach Ministerstwa Leśnictwa wyprodukowano 

16,2 tys. m”, a w 1955 r. 26,4 tys. m” zrzynów celulozowo-papierniczych 

(w tym w 1955 r. około 3 tys. zrzynów sosnowych). W 1954 r. wy- 

produkowano w tych samych tartakach 122,2 tys. m”, a w 1955 r. 110,6 

tys. m? zrzynów defibracyjnych (do produkcji płyt pilśniowych). 

W 1955 r. do przerobu tartacznego przeznaczono w Polsce ponad 

9 mln m* drewna, z czego bardzo ostrożnie licząc można by wykorzy- 
stać w przemyśle celulozowo-papierniczym przynajmniej ok. 10%, tj. ok. 
900 tys. m* odpadów drzewnych. Jak wynika z tych danych, nasz 

przemysł celulozowo-papierniczy w minimalnym stopniu wykorzystuje 

do swej produkcji odpady drzewne, jak również w minimalnym stopniu 

zużywa papierówkę liściastą. a 
W szeregu krajów jako surowiec do produkcji celulozy poza drew- - 

nem używane są rośliny jednoroczne i niektóre wieloletnie. 

W naszym kraju zapoczątkowana została w małym zakresie pro- 
dukcja mas celulozowych słomowych (ze słomy zbożowei) i w skali do- 
swiadczalnej — mas półchemicznych z trzciny. | 

Jak wynika z doświadczeń zagranicznych i częściowo krajowych, 

do produkcji mas celulozowych poza słomą roślin zbożowych (15) na- 

dają się rącznik, mak, Inianka, prawoślaz, malwa, krokosz (16), rogoża 

(Typha) (17) sitowie (16, 17) trzcina (17, 18, 19) kukurydza, mniszek gu- 
modajny (Taraxacum kok-saghys) (19), rzepak, rzepik i szereg innych 

roślin jednorocznych uprawnych i dziko rosnących. 
_ Na uwagę zasługuje, że np. Anglia 30% celulozy produkuje z roślin 

jednorocznych jak esparto (Stipa tenacissima) i innych przywożonych 
z Afryki. s 

Poważne ilości materiałów drzewnych 
ctwo. 

W 1955 r. zużycie tarcicy iglastej w / Lf 
sce 430/09 ogólnej produkcji tych materiałów. W bieżącym roku zużycie 

to nie powinno przekroczyć 40,9%. Rozwój: produkcji materiałów za- 

stępczych pozwoli z czasem na dalsze zmniejszenie zużycia tarcicy 
w budownictwie i innych dziedzinach. _ | | 

W 1956 г. па zaopatiżenie rynkowe przeznaczono 12,1%/0 ogólnej 

produkcji tarcicy iglastej. W 1955 г. zużyto na ten cel 8,4°/o. | 

W bieżącym roku zmniejszono ilość tarcicy przeznaczoną na eKSpoTt. 

W 1955 r. wywieźliśmy z kraju 6,6076 ogólnej ilości produkcji tarcicy 

iglastej, a w 1956 r. przeznaczono na ten cel 6,29/o. (1). 

pochłania u nas budowni- 

budownictwie wynosiło w Pol- 
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Poważne ilości drewna w naszym kraju zużywamy na produkcję 
opakowań drewnianych. Na ten cel według danych przytoczonych na 
Wystawie Opakowań w Warszawie w 1954 r. zużywa się około 900 tys. 
m* drewna. Według innych danych na opakowania krajowe przezna- 
cza się u nas około 700 tys. m* surowca drzewnego rocznie (20). Ilość 
drewna zużywana na opakowania ma u nas w kraju przekraczać jego 
zużycie w przemyśle stolarskim (21). Na rok 1956 przeznaczono na 
opakowania drzewne w Polsce 370 tys. m3 tarcicy. Ponadto pewną ilość 
drewna zużywa tzw. „dzika” produkcja opakowań (22). 

Według poglądów radzieckich można by zastąpić w ZSRR 70% 
opakowań drewnianych tekturowymi i w ten sposób zaoszczędzić 
9 mln m” drewna i nie mniej niż 2,5 miliarda rubli (23). Na produkcję 
opakowań drewnianych zużywa się rocznie w ZSRR ok. 22 mln m3 
drewna (24). Z radzieckich doświadczeń wynika, że przerób drewna 
na celulozę daje możliwość otrzymania 7,5-krotnie więcej opakowań 
tekturowych (wg objętości) w porównaniu z opakowaniami drewnianymi 
wyprodukowanymi z tej samej ilości takichże materiałów drzewnych 
(7). Część opakowań drewnianych może być zastąpiona opakowaniami 
z płyt pilśniowych (25, 26). Na produkcję 1 tony płyt pilśniowych 
zużywa się ok. 2,5 m* drewna (odpadów drzewnych). Jedna tona płyt 
równoważny w zastosowaniu 5—6 m3 tarcicy (7). Wydaje się, że istnie- 
ją realne możliwości zastąpienia w naszym kraju przynajmniej 50°/о 
produkowanych dotychczas opakowań drewnianych opakowaniami 
z płyt pilśniowych i opakowaniami tekturowymi, przy zwiększeniu pro- 
dukcji papieru i tektury. W 1955 r. procentowy stosunek produkcji 
papieru do tektury wynosi u nas 84 do 16%6. W Stanach Z.jedn. Ame- 
ryki Półn. papier 49%, a tektura 51%. (27). Część opakowań drewnia- 
nych produkowanych z tarcicy można by zastąpić  opakowaniami 
z wikliny. | 

Duże możliwości wykorzystania odpadów drzewnych istnieją w prze- 
myśle hydrolizy. | | 

Według najnowszych badań dokonanych w ZSRR, 1/4 cukrów 
otrzymywanych z drewna może być przetworzona na czystą krystalicz- 
ną glikozę przy kosztach dwukrotnie mniejszych w porównaniu z pro- 
dukcją glikozy z kukurydzy. Pozostałe cukrye mogą być przeznaczone 
na produkcję drożdży. Każda tona suchych trocin daje 200 kg drożdży 
pastewnych, zawierających oprócz witamin grupy B około 50°/o przy- 
swajalnego białka. Jeden m* odpadów drzewnych w przemyśle hydro- 
lizy zastępuje ok. 275 kg zboża albo 700 kg kartofli. (28). 

Z materiałów konferencji, która odbyła się w czerwcu 1955 I. 
w Akademi Nauk ZSRR w Moskwie i poświęcona była wykorzystaniu 
odpadów drzewnych, wynika między innymi ekonomicznie uzasadniona 
celowość wykorzystywania kory drzewnej do produkcji tektury i płyt 
pilśniowych porowatych i twardych, a także wykorzystywania odpadów 
zrębowych do produkcji brykietów (29). sa 

Interesujące dane o możliwościach wykorzystywania odpadów 
drzewnych opublikowano na podstawie doświadczeń w Łotewskiej SRR. 
Z tych materiałów wynika, że wszelkie drobne odpady drzewne, jak 
trociny, wióry, obrzynki łącznie z korą mogą być wykorzystywane 
dla przygotowania materiałów (bloków) cementowo-drzewnych do bu- 
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dowy domów mieszkalnych parterowych jak również budynków gospo- 
darczych (30). 

Konieczność walki ze zmniejszeniem zużycia drewna i walki z jego 
marnotrawstwem w naszym kraju Zastępca Przewodniczącego PKPG 
Min. E. Sznajder określił ostatnio jako jedno z węzłowych zadań go- 
spodarczych (1). | 

Przy istniejącym stanie naszego gospodarstwa leśnego i gospodarki 
drewnem na czoło w tych dziedzinach .w Planie 5-letnim wysuwają 
się następujące zagadnienia: 

I. Właściwe zagospodarowanie naszych lasów przy szczególnie tro- 
skliwym zajęciu się zagadnieniami odnowienia i pielęgnowania lasu 
z uwzględnieniem wprowadzania do upraw zależnie od warunków siedli- 
skowych również gatunków szybko rosnących. Dotychczas zaniedbane 
melioracje leśne i budownictwo dróg leśnych powinny znaleźć możli- 
wości realizacji w Planie 5-letnim. Tą drogą będziemy mogli osiągnąć 
zwiększenie produktywności naszych lasów. 

W ramach całości naszej gospodarki leśnej większej niż dotychczas 
opieki ze strony Ministerstwa Leśnictwa wymagają również lasy chłop- 
skie. Lasy te wymagają zagospodarowania w kierunku zwiększenia ich 
produktywności i dostosowania do potrzeb gospodarki rolnej. Sredni 
przyrost roczny w lasach kształtuje się zaledwie w rozmiarze ok. 0,5 m” 
na I ha. Celowe byłoby organizowanie w lasach chłopskich zespołów 

do zagospodarowania tych lasów (na wzór zespołów łąkarskich i melio- 
racyjnych) z propagowaniem i okazywaniem pomocy przy zakładaniu 
w nich również upraw gatunków szybko rosnących. Sprawy skutecz- 

niejszej ochrony lasów nie stanowiących własności Państwa oraz lep- 
szego ich zagospodarowania reguluje dekret z dnia 1 lutego 1956 r. 
(Dz. Ust. PRL z dnia 21 lutego 1956 r. nr 6 poz. 30). 

2. Powiększenie powierzchni leśnej kraju przez zalesienie nieużyt- 

ków i innych gruntów, których wykorzystanie w ten sposób okazałoby 

się najbardziej gospodarczo uzasadnione oraz przyspieszenie realizacji 

Uchwały Prezydium Rządu z dnia 19 marca 1955 r. w sprawie zadrze- 

wienia kraju. W tym celu konieczne jest ożywienie działalności Ko- 

misji Zadrzewień i Komisji Topolowej. W okresie Planu 6-letniego zało- 

żono około 2,1 tys. ha upraw topolowych, które wymagają przewać” 

nie uzupełnień, a na części tej powierzchni ponownego całkowitego 

odnowienia upraw. © dużych możliwościach produkcyjnych za 

drzewień przydrożnych świadczą dane sprzed ostatniej kiwno 

z Niemiec, z których wynika, że w kraju tym pozys wano 
z zadrzewień przydrożnych około 4 mln m? drewna rocznie, w czy 

około 2 mln m* drewna użytkowego (31). Włochy z zadrzewien otrzy 

mują ok. 64/0 masy drzewnej rocznych wyrębów (32). | 

3. Zmniejszenie rozmiaru użytkowania lasu w porownanl 

_su Planu 6-letniego. U 

4. Jak najbardziej staranne wykonanie UC zy ‘74 

z dnia 29 października 1955 r. o wzmożeniu oszczędności materia ćw 

drzewnych ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego wy korzys m 

nia surowca drzewnego przy jego pozyskaniu 1 wszelkich rodzaja 

przemysłowego przerobu oraz możliwie najpełniejsze wykorzystanie 

odpadów drzewnych zrębowych i przemysłowych. Z uwagi na to, że 
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hczas większą część pozyskiwanego surowca drzewnego przezna- 
cea do orzerobu tartacznego (w 1954 Г. 61,2%/0 masy pozyskanej gru- 

bizny a w 1955 r. 57,3%/0) przy osiągniętej wydajności tarcicy w 1954 r. 
68,8%/0 istotne znaczenie ma właściwe wykorzystanie odpadów tartacz- 
nych. Dotychczas część zrzynów tartacznych wykorzystujemy w fabry- 
kach płyt pilśniowych. Wobec tego, że jako surowiec drzewny dla 
tych zakładów może być użyta drobnica, słuszne byłoby przeznaczyć 
przynajmniej najlepsze jakościowo zrzyny, nazywane obecnie defibra- 
cyjnymi, dla przemysłu celulozowo-papierniczego. Również nie jest 
racjonalnie wykorzystana drobnica. W 1954 r. pozyskano w lasach Mi- 
nisterstwa Leśnictwa 1,6 mln m* drobnicy iglastej i 0,4 mln m3 drobnicy 
lisciastej. Plan na 1955 r. przewidywał pozyskanie 2,75 mln m3 drobnicy. 
Faktycznie w ciągu trzech pierwszych kwartałów ub. roku pozyskano 
1,2 min m” drobnicy iglastej i 0,3 mln m* liściastej. Drobnica ta tylko 
w niewielkich ilościach wykorzystywana jest na cele użytkowe (np. 
jako faszyna, kołki faszynowe, kije leszczynowe, chrust brzozowy 1 in- 
ne). Na te cele wykorzystano w ub. r. około 98 tys. m? drobnicy. Znacz- 
na część drobnicy używana jest na opał przez ludność wiejską, a po- 
ważne ilości (setki tysięcy mp) spalane są w lesie jako odpady. Suro- 
wiec ten może być wykorzystany w przemyśle płyt pilśniowych, a lep- 
szy jakościowo w przemyśle celulozowo-papierniczym. Zmniejszenie 
ilości drobnicy przeznaczonej na opał musiałoby być zrównoważone 
zwiększeniem przydziału węgla dla wsi, wydobyciem torfu i pozyska- 
niem karpiny opałowej. W związku z dążeniem do zapewnienia TOZwo- 
ju rolnictwa konieczne jest do czasu rozwinięcia produkcji materiałów 
zastepujacych drewno zwiekszenie przydziałów drewna użytkowego 
dla potrzeb wsi. 

Z zagadnieniem wykorzystania odpadów drzewnych na cele pro- dukcyjne związana jest konieczność przebudowy palenisk w zakładach przemysłowych, zużywających dotychczas odpady jako paliwo drzew- 
ne 1 przystosowanie tych palenisk do innego rodzaju paliwa oraz uwzględnianie przy projektowaniu inwestycji w zakładach przemysło- 
wych, przerabiających surowiec drzewny, przestawienia się na spala- nie innego paliwa w siłowniach. Wydaje sie celowe wprowadzenie zasady ewidencjonowania i sporządzania bilansów rezerw odpadów drzewnych i kierowania ich wykorzystaniem. 

Niewątpliwie duże znaczenie gospodarcze posiadać będzie przewle- 
kajaca sie niestety od lat realizacja pomystu prof. T. Perkitnego umozli- wiająca wykorzystanie gorszego jakościowo drewna i drewna małych 
wymiarów dla otrzymania metodą klejeniai równoczesnego impregnowa- nia (Imperkol) drewna o większych wymiarąch i cechach wysokiej ja- kości surowca nadającego się do stosowania na różne cele (np. jako słupy do budowy molo, nadbrzeży, dalb, poza tym na prowadniki szy- bowe, podkłady kolejowe | i inne cele). Wykorzystanie metody prot. Perkitnego pozwoli na znaczna Oszczędności surowca drzewnego wysSo- kiej jakości. | . 9. Do podstawowych zagadnień w okresie Planu S-letniego we wszystkich dziedzinach naszej gospodarki należy rozwój postępu tech- nicznego 1 opierający się na nim wzrost wydajności pracy. 
_ W naszym gospodarstwie leśnym większa część prac wykonywana jest dotychczas przestarzałymi metodami. W roku 1954 przygotowanie 
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gleby pod zalesienia wykonano: sposobem ręcznym 45,7%, sprzężajem 
konnym — 42,2% i ciągnikami tylko 12,1%. 

Prace związane z pozyskaniem drewna są u nas dotychczas słabo 
zmechanizowane. W 1954 r. mechaniczną запКа м lasach Ministerstwa 
Leśnictwa objęto zaledwie 8,3%, pozyskanej w tym roku grubizny, 
a wyrzynki sortymentów mechanicznym sposobem dokonano w 7,1'% 
w stosunku do ogólnej ilości pozyskanej grubizny*). Te same dane przy 

pozyskaniu drewna w 1955 r. przedstawiają się następująco: mechanicz- 
ną ścinką objęto 13,3%/0, a mechaniczną wyrzynką sortymentów 10,7'%. 
W 1954 r. środkami zmotoryzowanymi wywieziono 30,2% masy drewna 
przeznaczonej do wywozu z lasów Ministerstwa Leśnictwa, a w 1955 I. 
własnymi środkami zmotoryzowanymi Ministerstwa wywieziono 33% 
drewna. 

6. Szczególnym zagadnieniem w gospodarstwie leśnym i przemyśle 
opartym na'surowcu drzewnym są. kadry. Od poziomu bowiem przy- 

gotowania kadr zależna jest w naiwiększvm stopniu możliwość 

zwiększenia produkcji i właściwego wykorzystania surowca drzewnego. 

Szczegółowe dane o stanie przygotowania pracowników leśnych przy- 

toczone zostały w artykule autora w zeszycie 5/1955 „Sylwana: (35). Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że w naszym gospodarstwie leśnym zaledwie 

około 1/3 ogólnej ilości nadleśniczych posiada wyższe wykształcenie 
leśne, tylko ok. 20% leśniczych średnie wykształcenie leśne, a około 
67/0 leśniczych to ludzie bez przygotowania zawodowego. Podobnie za- 

straszający stan braku specjalistów leśnych z należytym przygotowa- 

niem występuje również w Urzędzie Ministerstwa Leśnictwa. Na wszyst- 
kich szczeblach skomplikowanej struktury zarządu w Ministerstwie Les- 

nictwa pracują ludzie, którzy przed przyjściem do tego resortu nic 

wspólnego z leśnictwem nie mieli. Równocześnie leśnicy z wyższym 

wykształceniem i dużym doświadczeniem zawodowym pracują w naj- 

rozmaitszych, dość przypadkowych często dziedzinach, jak np. bankach, 
nandlu, żegludze, budownictwie, hutnictwie (np. naczelny inżynier hu- 

ty), przemyśle drobnym i rzemiośle (m. in. w ślusarstwie), w spotdziel- 

czości pracy, w przedsiębiorstwach gastronomicznych, przedsiebior- 

stwach farmaceutycznych, w zarządach stacji krwiodawstwa, np. wice- 

dyrektor woj. stacji krwiodawstwa, i w innych nic lub bardzo niewiele 

mających wspólnego z wyuczonym zawodem dziedzinach. Trudno uwa- 

żać zjawisko to za normalne i wydaje się, że powinny w tym względzie 

nastąpić jak najrychlej zmiany. W 1918 r. Lenin stwierdził: „Specjali- 

stów leśnych nie można zastąpić innymi bez strat dla lasu, i tym sa- 

mym dla całego społeczeństwa. Gospodarstwo lesne wymaga specjal- 

nej wiedzy technicznej” (34). Specjalnym zagadnieniem w dziedzinie 

kadr jest pilna konieczność właściwej organizacji wyższych studiów 
leśnych i drzewnych z uwzględnieniem wznowienia studiów dla przygo- 

towania specjalistów w zakresie leśnej gospodarki górskiej. Zwlekanie 
z uruchomieniem tego rodzaju studiów jest powaznyr zaniedbaniem 

w naszym szkolnictwie wyższym, przynoszący!m szkody gospodarce 
narodowej. 

—_ 

  

h okazjach wskaźnik mechanicznej ścinki 

z danych Ministerstwa Leśnictwa 1 wynika 

h przeliczeń wyrzynki sortymentów na 

„= 

') Podawany przez autora przy innyc 
w 1954 r. w wysokości ok. 13%/6 pochodzi 
ze stosowanych w tym resotcie przybliżonyc 
ścinkę, 
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7. Zagadnienie organizacji zarządu w gospodarstwie leśnym i prze- 
myśle opartym na surowcu drzewnym bezpośrednio wiąże się ze sta- 
nem produkcji surowca drzewnego i gospodarki drewnem (35). 

Szczególnie istotna w tym zakresie jest taka organizacja zarządu, 
przy której zbliżylibyśmy specjalistów leśnych do lasu jako warsztatu 
produkcyjnego. W związku z tym dalsze odwlekanie likwidacji zbędne- 
go ogniwa w zarządzie gospodarstwa leśnego, jakim jest rejon lasów 
państwowych, pogłębia straty, jakie przyniosło wprowadzenie tego 
ogniwa. 

Po likwidacji rejonów lasów państwowych wydaję się konieczne 
zwiększenie obszaru jednostki produkcyjnej, jaką jest nadleśnictwo przez 
połączenie dotychczasowych 2—3 nadleśnictw, zależnie od zwarcia 
kompleksów leśnych, i podporządkowanie takiej jednostki bezpo- 
średnio okręgom lasów państwowych. W ten sposób powstała jednostka 
mogłaby mieć obszar ok. 12—20 tys. ha. Takie nadleśnictwa powinny 
zmieścić się w miarę możności w granicach jednego lub dwóch ро- 
wiatow. | 

Nadleśnictwa powinny dzielić się na leśnictwa o analogicznie zwięk- 
szonym obszarze. Leśnictwa powinny dzielić się na obchody. Kierowni- 
ctwo takim przyszłym nadleśnictwem powinien sprawować nadleśni- 
czy (specjalista w hodowli i ochronie lasu) przy pomocy starszego leśni- 
czego (specjalisty w użytkowaniu lasu). Nadleśniczy i starszy leśni- 
czy powinni mieć przygotowanie w zakresie szkoły akademickiej i nie- 
zbędną praktykę zawodową. Obok leśniczego w leśnictwie powinien 
być zatrudniony technik leśny (specjalista z użytkowania lasu). Służbę 
ochronną w lasach powinien pełnić gajowy. Urfwersalni nasi leśniczo- 
wie czy nadleśniczowie, mający prowadzić wszystkie prace w lesie, 
faktycznie nie mogą należycie wykonać w obecnych warunkach po- 
wierzonych im obowiązków. Wszystkim nadleśnictwom należałoby za- 
pewnić służbowe środki lokomocji (mechaniczne lub konne). Należałoby 
dążyć do połączenia telefonicznego wszystkich nadleśnictw z podlega- 
jącymi im leśnictwami, a leśnictw z gajówkami. 

6. W celu zapewnienia należytego rozwoju gospodarstwa leśnego 
| właściwego wykorzystania surowca drzewnego konieczne jest pro- 
wadzenie prac badawczych w tych dziedzinach. Podstawą jednak do 
prowadzenia gospodarstwa leśnego i przemysłu leśnego oraz prac ba- 
dawczych z tego zakresu powinien być perspektywiczny plan rozwoju 
gospodarstwa leśnego i przemysłu leśnego. Plan taki powinien być opra- 
cowany przy zespołowych wysiłkach Ministerstwa Leśnictwa z Insty- 
tutem Badawczym Leśnictwa, Państwowej Komisji Planowania Gospo- 
darczego, Polskiej Akademii Nauk i resortów zużywających surowiec 
drzewny. Wydaje się, że celowe byłoby włączenie do niektórych pro- 
wadzonych przez Instytut Badawczy Leśnictwa prac również innych 
placówek badawczych, jeśli badania te wiążą się z ich zakresem dzia- 
łania. Ciekawym przykładem takiej współprac'” są badania przeprowa- 
dzone przez Centralne Laboratorium Szwedzkiego Przemysłu Celulozo- 
wego ze Szwedzkim Instvtutem Badawczym Leśnictwa nad wpływem 
miejsca wzrostu i własności świerka (Picea excelsa) na wydajność i ja- _ 
kość masv celulozowej siarczynowei. (36). 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego dnia 7 lutego 1956 r. 
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