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Zasoby i produkcyjność lasów państwowych 

Ресурсы и продуктивность государственных лесов 

Resources and productivity of state forests 

W Yrowiedzi pojawiające się coraz częściej w prasie, i to nie tylko 
codziennej ale i fachowej, na temat nadmiernych wyrębów w la- 

sach państwowych 1 świadczą o niedostatecznej informacji społeczeństwa, 
jak i większości leśników, którzy czasem zapewne w najlepszej wierze, ale 
zupełnie błędnie informują działaczy społecznych lub dziennikarzy w tej 
sprawie. 

Dowodzi to braku rozeznania nawet wśród leśników i może całkowicie 
zdezorientować społeczeństwo, któremu pomału wpajane jest przekona- 
nie, że lasom w Polsce grozi wręcz zagłada. 

Z okazji kongresu jednego ze stronnictw politycznych w jednym 
z dzienników stołecznych w lutym 1973 r. ukazał się wywiad z pewnym 
delegatem na Kongres — leśnikiem z zawodu. Dziennikarz zadał delega- 
towi pytanie następujące: „Czy prawdą jest, że wyręby w naszych lasach 
są tak wielkie, że wkrótce w kraju będą tylko zagajniki półmetrowej wy- 
sokości'? Odpowiedź delegata-leśnika brzmiała: „Rzeczywiście tniemy za 
dużo, bo ok. 30% więcej niż wynosi roczny przyrost. Zjadamy więc kapitał 
mówiąc językiem handlowym”. Czyli w zasadzie potwierdził on końcową 
tezę pytania, sformułowaną przecież wręcz absurdalnie. 

Również w znanej powszechnie dyskusji w „Kulturze” na temat „strzy- 
żenia baranów”, którym to mianem pewien dziennikarz ochrzcił leśników, 
jego zdaniem winowajców niedopuszczalnego wyrębu, również zabrał głos 
leśnik, naukowiec, hodowca, który odrzucił wyjaśnienie okręgowego za- 
rządu lasów państwowych w tej sprawie i poparł dziennikarza, uznając, 
że popełniono błąd usuwając w cięciu uprzątającym az 100 m3 drewna 
z powierzchni 4 ha (czyli ok. 12 sztuk z 1 ha), a więc ok. 4% zamożności 
początkowej drzewostanu odnawianego w rębni częściowej. 

Przytoczyłem tu tylko 2 drastyczne przykłady, ale znane są także czę- 
ste utyskiwania niektórych leśników nad losem Puszczy Białowieskiej 
w prasie codziennej i fachowej oraz wypowiedzi w prasie, oparte prze- 
ważnie na przygodnych informacjach od miejscowych leśników, a doty- 
czących zrębów wykonanych w różnych dzielnicach kraju. 
  

1 Artykuł dotyczy wyłącznie lasów wchodzących w skład organizacji gospodar- 

czej Lasy Państwowe. 
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Stąd whiosek, że musimy najpierw we własnym gronie leśników upo- 
rządkować nasze wyobrażenie co do możliwości i faktycznego użytkowania 
w lasach państwowych, aby błędne informacje nie przedostawały się do 
prasy i nie kompromitowały naszego zawodu w oczach społeczeństwa, któ- 
remu sugerowane jest coraz częściej przekonanie, że leśnicy patrzą na 
lasy jedynie pod kątem eksploatacji, a nie doceniają ich wartości dla 
ochrony środowiska człowieka. 

W związku z tym uważam za celowe przedstawienie zasobów tych 
lasów i ich produktywności w rzeczywistym świetle liczb osiągniętych 
przy podsumowaniu wyników kolejnych 10-letnich cykli prac urządze- 
niowych, a więc prowizorium i definitywnego urządzania dla całości lasów 
państwowych oraz stałej obserwacji wyników rewizji definitywnego urzą- 
dzania. 

Porównanie klas wieku drzewostanów według prowizorium i defini- 
tywnego urządzania zawiera tab. 1. Zapasy podano tu w grubiznie bez 
kory (a dla przejrzystości tabeli w zaokrągleniu do mln m) zaś po- 
wierzchnię w tys. ha. 

Analizując powyższą tabelę widzimy, że: 
1. Powierzchnia leśna lasów państwowych wzrosła o 480 tys. ha, 

czyli o 8%. Są to głównie słabe grunty porolne przekazane lasom i zale- 
sione w okresie definitywnego urządzania 1956—1967 r. 

Tabela 1 

Zestawienie tabeli klas wieku drzewostanów lasów państwowych 
  

  

  

              

        

  

, , | Zasobność — grubizna | Zasobność na 
Powierzchnia leśna (bez kory) 1 ha (bez kory) 

1956 r. 1967 r. 1956 r. 1967 r A > © 
Drzewostany prowizo- definity- prowizo- definity- яч Ея 
w klasach ryczne wne ryczne wne BU | aa 

wieku urządza- urządza- urządza- urządza- ON © < 
nie nie nie nie a 5 > 

5 = ~ = 
г 

tys. о tys. о mln о, min о 8 Z = =P 
ha o ha o m3 o m3 о РЯ | = в ЯВ 

Ogółem 5987 100 6466 100 520 100 753 100 87 116 

Halizny 

i płazowiny 238 4 207 3 08 — — —- 3 — 

ГК]. w. 1810 30 1579 24 07 — 5 1 0,4 3 

II kl. w. 1275 21 1394 22 81 16 109 14 63 78 

III kl. w. 1035 17 1234 19 136 26 193 26 131 157 

IV Kl. w. 788 13 943 15 136 26 191 25 172 203 

V kl. w. 473 8 559 9 92 18 128 18 196 229 

VI kl. w. 363 6 217 3 73 14 53 7 201 245 

VII Kl. w. 4 — 134 2 0,6 — 31 4 181 236 

Klasa 

odnowienia — — 187 3 — — 39 5 — 207 

Drzewostany 

o strukturze 

przerębowej — — 10 —- — — 3 — — 264 
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2. Ogólny zapas drzewostanów wzrósł w tym czasie z 520 do 
753 mln m?, czyli na 1 ha z 87 m$ do 116 m3, a więc o 33%. Na tak duży 
pozorny wzrost zapasu złożyły się różne przyczyny, a mianowicie: 

a) niewątpliwie zbyt ostrożne oszacowanie zapasu przez urządzenie 
o ok. 15% przy prowizorium, w którym operowano głównie szacunkiem 
wzrokowym, 

b) faktyczny przyrost zapasu o ok. 15%, 
c) zapas na terenie przejętych w |10-leciu lasów samorządowych 

i innych, jak również zapas samosiewów powstałych od 1944 r. na grun- 
tach porolnych przyjmowanych do zalesienia, co razem mogło dać 
2—5% zapasu. 

3. Roczny etat masowy cięć podsumowany z planów prowizorycznego 
urządzania wynosił 12,25 mln m grubizny, a to użytków rebnych 
9,07 mln m3 i przedrębnych 2,43 mln m3 oraz przygodnych 0,74 mln m3. 
Faktyczny rozmiar użytkowania był większy średnio o ok. 15%, jednak 
obecnie wiadomo, że etaty obliczone w planach prowizorium były zbyt 
niskie na skutek zbyt ostrożnego oszacowania zarówno zapasu właśnie 
o te 15%, jak i w wielu wypadkach wieku drzewostanów, a głównie obni- 
żenia użytków przedrębnych, które zaprojektowano zaledwie w wysokości 
średnio 6 m3/ha powierzchni wyznaczonych do trzebieży w 10-leciu. 

4. Średnio ważony wiek drzewostanów, obliczony według danych pro- 
wizorium, wynosił 41,1 lat, zaś według definitywnego urządzania podniósł 
się do 45,6 lat. 

5. Udział starszych klas wieku wchodzących średnio do wyliczenia 
etatu od IV kk w. wzwyż wzrósł od 27% w prowizorium do 32% w defi- 
nitywnym urządzeniu, a od V kl. w. wzwyż wzrósł od 14% w prowizo- 
rium do 17% w definitywnym urządzaniu lasu. 

6. Wzrost zapasu ogólnego i starszych klas wieku oraz wzrost prze- 
ciętnego wieku musiał spowodować wzrost etatu rocznego użytków ręb- 
nych i rzeczywiście, po podsumowaniu etatów zatwierdzonych w planach 
definitywnego urządzania, wyniósł on 10,46 mln m$ rocznie użytków ręb- 
nych i 3,84 mln m3 użytków przedrębnych, razem 143 mln ms, czyli 
o 2 mln m3 więcej niż w prowizorium. Rozmiar cięć w okresie definityw - 
nego urządzania w dalszym ciągu wzrastał corocznie osiągając w 1967 r. 
16,5 mln m3. Był on więc większy od etatu przyjętego w planach urzą- 
dzania lasu o ok. 15% i to prawie wyłącznie w użytkach przedrębnych, 
które w dalszym ciągu określone były i w definitywnym urządzeniu zbyt 
nisko, głównie na podstawie wskaźników trzebieżowych, obniżonych od 
faktycznie wyliczonych o 20%, i przyjmowanych w sposób statyczny. Róż- 
nica między etatem wyliczonym w planach a rozmiarem użytkowania, za- 

równo w okresie prowizorium jak i definitywnego urządzania, wyrobiła 

wśród większości leśników błędne przekonanie o nadmiernej eksploatacji 
lasów. Faktycznie jednak różnica ta wcale nie istniała, a powstała jedynie 
na skutek przyjmowania za podstawę do wyliczenia etatów i przyrostów 
zaniżonych wartości zapasu. 

7. Pochodną z obliczonych wartości zapasu był przeciętny przyrost, 
czyli przeciętna zasobność drzewostanów podzielona przez wiek. Dla pro- 
wizorium wynosił on 87 m3/ha podzielone przez wiek 41,1 lat, czyli 
2,12 m3/ha, a dla definitywnego urządzania 116 m»/ha podzielone przez 
45,6 lat, czyli 2,54 m3/ha. Tak wyliczony przyrost przeciętny nie wyka- 

zuje jednak całkowitej produkcyjności zapasu, a w tym celu należy zwięk- 
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"szyć go o użytki przedrębne roczne na 1 ha, które stanowią dla prowizo- 
rium 0,53 m%/ha, a dla definitywnego urządzania 1,07 m3/ha. Odpowiednio 
przyrost przeciętny dla okresu prowizorium można by więc określić na 
2,65 m3/ha i dla okresu definitywnego urządzania na 3,61 m3/ha (bez 
kory), z korą wynosiłby on 4,25 m na 1 ha. Przyrost ten faktycznie był 
jeszcze większy o ok. 10%, ponieważ użytki przedrębne nie były pozy- 
skiwane w należytej wysokości i pewna ich część pozostała w lesie, jak 
również została skradziona bez rejestracji. 

Przechodząc do omówienia prognozy zapasu, etatu i przyrostu w la- 
sach państwowych na dzień 1.X.1977 r. po zakończeniu rewizji stwierdzić 
muszę, że we wszystkich niemal nadleśnictwach poddawanych rewizji za- 
pas znowu wzrasta średnio o 15—20%, a w ślad za tym wzrastają także 
etaty cięć. 

Dla udowodnienia powyższego rozpatrzę tu wyniki rewizji w porów- 
naniu do wyników poprzednich cykli urządzenia dla dwóch skrajnie prze- 
ciwstawnych, pod względem siedliskowym, puszcz — Puszczy Nadnotec- 
kiej i Puszczy Białowieskiej, o wyjątkowo stabilnej powierzchni leśnej 
i urządzanych w całości w ciągu jednego roku (Nadnoteckiej w 1969 r. 
i Białowieskiej w 1968 r.). Można dla nich podać 3 kolejne zestawienia 
wyników urządzania co 10 lat i prześledzić dokładnie dynamikę wzrostu 
zapasów i etatów cięć użytków rębnych i przedrębnych. Tab. 2 przedsta- 
wia takie zestawienie dla Puszczy Nadnoteckiej, największego w kraju 

  

    

  

                      
  

Tabela 2 

Zestawienie tabeli klas wieku drzewostanów Puszczy Nadnoteckiej 

Zapas Roczny etat Faktyczne s | Przyrost 
< grubizny grubizny , pików = brutto 
a brutto netto (tys. m”) głównych | > (m°/ha) 

Stan s = 3 w 10-leciu © so 

“ 3 BĘ] Е dE 82 | of Bs) FO) 5S) „+ 2 а 28 > A BA OD| OE w BESlILG| "| P>| PE = D яд |-4 >| AO | € ЕН НЕ! $). 
ва | 38| я РЕ >93 ЗЕ 34855 2] 95 ЗЕ 
ef | 22) % 3 35| 23| Зы 28| 58| 58 

Według prowi- 

zorium średnio 

na 1948 115,2 51,8 286 804 82,1 0,7 25 

Według defin. 

urządzania 

średnio na 1959 1199 7909 66 59,0 41,4 100,4 111,7 0,9 34 2,36 5,79 

Według rewizji Założono, 

u.l. na 1969 r. 122,0 13746 112 96,6 117,3 2140 że według 

proj. 

2140 1,75 40 3,74 

Wzrost 

w stosunku 

do defin. 

u. 1. (%) — +74 +64 +183 +113 — — — — — 
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kompleksu leśnego, składającego się z 14 nadleśnictw (obecnie 14 obre- 

bów). Lasy te zniszczone w okresie międzywojennym przez gwałtowną 
inwazję sówki choinówki zostały odnowione w latach 1924—1930. 

Analizując tę tabelę widzimy, że: 
1. Przeciętny wiek ustalony przy prowizorium na poziomie 25 lat, 

niespotykany nigdzie dla tak wielkiego obszaru, wynika oczywiście z hi- 
storii Puszczy, tj. gradacji sówki, której ofiarą padło 70% Puszczy. Da- 
nych zbiorczych zapasu dla prowizorium nie posiadam, ale jest on bardzo 
niski, jak wynika z rocznego etatu i faktycznego pozyskania użytków 
głównych — 0,7 m3/ha. Przy niskiej, średnio poniżej III, bonitacji siedli- 
ska ogromna większość drzewostanów wkroczyła w czasie definitywnego 
urządzania w okres gwałtownego kształtowania się grubizny, wskutek 

czego, przy przeciętnym wieku na koniec tego okresu 34 lat, osiągnęły 
one już zapas przeciętny 66 m*%/ha (stosunek klas wieku: I — 18%, 
II — 50%, III — 14%, reszta wyżej). Ponieważ przez cały okres defini- 

tywnego urządzania zarówno etat użytków głównych, jak i faktyczne ich 

pozyskanie wynosiło zaledwie 0,9 m3/ha rocznie, a przyrost bieżący okre- 

sowy roczny, obliczony przy końcu okresu, był bez porównania wyższy, 
nic dziwnego, że średni zapas podniósł się prawie o 50 m3/ha, zaś zapas 
ogólny na 120 tys. ha powierzchni leśnej — prawie o 6 mln m* grubizny. 

Według tablic zasobności Szymkiewicza średni zapas drzewostanu sos- 

nowego III bon. siedliska w wieku 25 lat, czyli tak jak przy prowizorium, 

wynosi 30 m3 grubizny, a w 10 lat później przy wieku przeciętnym 35 lat, 

jak przy definitywnym urządzaniu, wynosi 96 m5, bowiem przyrost bie- 
żący wynosi 7,1 ha, więc otrzymane wyniki przy definitywnym urządzaniu 

i następnie przy rewizji są całkowicie logiczne, po uwzględnieniu rzeczy- 

wistej bonitacji, zadrzewienia i przeliczenia masy na netto. 
Zaznaczam, że pomiar zapasu przy definitywnym urządzaniu i przy 

rewizji oparty był na ponad 1000 powierzchniach próbnych trzebieżowych 

i masowych oraz na klupunkach kilku tysięcy ha, tak iż dane o zapasie, 

w obu cyklach tych prac, można uważać za bardzo bliskie rzeczywistości. 

Z zestawienia kolejnych liczb zapasów i przyrostków wynika, że cał- 

kiem logiczne jest też, że etat użytków rębnych wzrósł przy rewizji o 74 % , 

zaś projektowane użytkowanie przedrębne o 183%, razem średnio o 113'%, 
bo pomimo tego wzrostu sięga ono łącznie zaledwie 1,75 m*/ha rocznie, 
przy przyroście bieżącym okresowym rocznym ponad 5 m*/ha, a przecięt- 

nym 3,7 m3/ha (brutto). 
Skrajnie odmiennym przykładem jest Puszcza Białowieska, dla której 

3 kolejne zestawienia wyników prac urządzeniowych podano w tab. 3. 

Jest to także obiekt niezmiernie stabilny powierzchniowo, znacznie 

mniejszy, ale również o niespotykanym wieku przeciętnym 70 lat i dwu- 

krotnie większym od średniej krajowej zapasie 227 m*/ha. 

Jak widać, zapas ten kolejno przy każdym urządzaniu wzrasta; z uwagi 

na niezmierną jego cenność był on pomierzony niezwykle dokładnie; przy 

definitywnym urządzaniu założono 1061 powierzchni próbnych masowych 

i trzebieżowych i sklupowano 20 365 ha drzewostanów starszych, zaś przy 

rewizji założono 613 powierzchni próbnych i sklupowano 13 800 ha drzewo- 

stanów najstarszych. Wyniki tego pomiaru można uważać praktycznie za 

pewne, a posługując się także liczbą zarejestrowanych dokładnie użyt- 

ków głównych pozyskanych w 10-leciu, obliczono przyrosty bieżące okre- 

sowe i przeciętne. 
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Tabela 3 

Zestawienie tabeli klas wieku drzewostanów Puszczy Białowieskiej 
  

  

  

  

                      
  

Zapas Roczny etat gru- | F aktyczne trzyrost 
grubizny bizny netto pozyskanie (m3/ha) 

= (brutto) (tys. m) użytków |Wiek = 
Sq głównych w |prze- @ © 

Stan as Е 10-leciu | ciet-| >, ча 

SZ | ae Ba |E 9 о [в | |8 |5 
о | ВЯ | «|3 Въ, ЕЙ Ея | (а) 5 X 
Bae | Зи || Фя я 85а 82 Е 
os op m SA CASES >| who СЯ ного 
В — ot Я I h ан ня оея я QQL|C m 

Według 

prowizorium 

na 1948 r. 50,4 9532 189 148 16 164 1888 3,7 68 3,2 5,6 

Wedlug 

defin. 

urzadzania 

na 1958 r. 49,7 10189 205 114 22 136 1730 3,5 71 384 6, 

Według 

rewizji Założono, 

defin. u.1. że według 

na 1968 r. 49,9 11344 227 167 65 232 projektu 

2320 46 70 4,8 

Wzrost 

w stosunku 

do u.l. % +13 +46 +195 +70 

Zwracam uwagę na niespotykaną strukturę wiekową zapasu, a mia- 

nowicie na 11,344 mln m3 zapasu ogólnego, V kl. w. i wyższe stanowią 

6,454 mln m3, czyli 57%, w tym VI kl. w. i wyżej stanowi 5,128 mln m*, 

czyli 45% zapasu. Brzoza, osika i grab stanowią 2,5 mln m* w ogólnym 
zapasie, czyli 22 %. 

Etat użytków rębnych wzrósł zatem przy rewizji o 46 % io 195% 

w użytkach przedrębnych, razem średnio o 70 %, co jest całkowicie uza- 

sadnione i konieczne. Bardzo duży przyrost bieżący okresowy roczny 

6,1 m3/ha przekraczał użytkowanie o ponad 2 m3/ha, wskutek czego zapas 

podwyższył się w tym 10-leciu o 22 m*/ha. Niestety jest to bardzo stary 

zapas, który musi być odmłodzony. W Puszczy jest wiele dębu w wieku 

200—300 lat, o masie sztuki 20 m3 i więcej, których przyrost jest mini- 

malny, a murszenie stale postępuje; niektóre z nich zawierają po 5 m$ 

j więcej okleiny, której cena na rynkach światowych sięga 200 dolarów 

za 1 m3. Nie możemy więc pozwolić, aby zamieniły się one w próchno. 

To samo jest ze świerkiem, osiką, dziś jeszcze bardzo wartościową, ale 

bardzo szybko ulegającą deprecjacji. Zapas brzozy, olszy, osiki i grabu 

łącznie sięga ponad 4 mln m3, czyli 40% zapasu ogólnego. 

Ponieważ tak podwyższony etat cięć jest w dalszym ciągu mniejszy od 

przyrostu bieżącego rocznego, nie tylko trwałość użytkowania w Puszczy 

jest całkowicie zapewniona, ale i zapas będzie w dalszym ciągu wzrastać, 

wobec czego wszelkie obawy o nadmierną jakoby eksploatację Puszczy 
, у 2 - w. ee 
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są zupełnie nieuzasadnione, tym bardziej, że przyjęty tam został naj- 
niższy możliwy etat cięć użytków rębnych; poza planem cięć na 20-lecie 
znalazło się ponad 300 tys. m3 drzewostanów przeszłorębnych, pomimo 
przyjęcia wyjątkowo wysokich wieków rębności. Sosna i dąb stanowią 
zaledwie 33% w planie cięć użytków rębnych, resztę stanowi świerk, 
olsza, brzoza i osika. W planie cięć użytków przedrębnych ponad 50% zo- 
stało pokryte osiką i brzozą. 

Należy też zaznaczyć w związku ze znaną z ubiegłych lat audycją tele- 
wizyjną o Puszczy, w której przez tendencyjne fotomontaże przedstawiano 
ją jako ogromne zręby, na horyzoncie których rysują się resztki Puszczy, 
że ilość halizn i zrębów na dzień 1.X.1961 r. wynosiła tam 361 ha, tj. 0,6%. 

Znam ok. 300 nadleśnictw i nie spotkałem ani jednego o tak korzyst- 
nym stosunku zalesienia, a cóż dopiero tak wielkiego kompleksu. Niestety, 
ogromny nadmiar zwierzyny, a przede wszystkim żubrów, powoduje 
ogromne szkody w uprawach i młodnikach i to jest właśnie zasadniczym 
zagadnieniem w Puszczy, a wcale nie nadmierne użytkowanie. 

Warto też przypomnieć, że poza wykazaną tabelą klas wieku istnieje 
osobno Białowieski Park Narodowy o powierzchni 4750 ha (jako rezerwat 
ścisły), zaś z części gospodarczej Puszczy wydzielono rezerwat przy- 
szosowy — 1361 ha, drzewostany nasienne — 226 ha, rezerwaty zwie- 
rzęce — 274 ha, lasy stanowiące ostoję głuszca — 666 ha, lasy specjalnie 
cenne wybrane przez PAN — 157 ha i leśnictwo eksperymentalne zu- 
pełnie odmiennie traktowane — 1200 ha, co razem zaspokaja potrzeby 
nauki i funkcje dydaktyczne Puszczy. 

Przytoczone wyżej 2 przykłady wzrostu etatu, z omówieniem przy- 
czyn, są oczywiście krańcowo duże i znaczna większość nadleśnictw pod- 
danych rewizji wykazuje wzrost średnio jedynie o 15%, są też nadleś- 
nictwa, w których etat się nie zmienia lub nawet w pewnych wyjątkowych 
wypadkach zmniejsza się na jedno 10-lecie. 

Na podstawie stałej obserwacji wzrostu zapasu lasów państwowycn 
można powiedzieć, że możliwości obecnego pozyskania użytków głównych 
bez obawy naruszenia zapasu na pewno istnieją, pod warunkiem objęcia 

pozyskaniem całości powierzchni i masy zarówno iglastej jak i liściastej. 

Użytkowanie ogólne lasów państwowych w obecnym rozmiarze poniżej 

3 m3/ha rocznie, znacznie niższym od przyrostu, i przy aktualnym ukła- 

dzie tabeli klas wieku nie zagraża trwałości użytkowania, jeżeli użytki 

przedrębne będą faktycznie pobierane stale na całym obszarze odpowied- 

nio do potrzeb we wszystkich klasach wieku i we wszystkich drzewosta- 

nach, zarówno iglastych jak i liściastych. Wielu leśników natomiast i nie 

tylko leśników ma wątpliwości, czy istnieją takie potrzeby, na tle braku 

zapotrzebowania na wiele sortymentów drewna liściastego i małowymia- 

rowego. 
Na skutek zaniżenia zapasu i przyrostu lasów przemysł drzewny był 

przez wiele lat niedoinwestowany i obecnie nie jest w stanie przerobić 

wielu sortymentów, głównie liściastych współtowarzyszących nieodłącz- 

nie sortymentom poszukiwanym, którym jest u nas głównie użytek tar- 

taczny iglasty, będący stale w deficycie. Niedowład przemysłu drzewnego 

zostanie usunięty przez uruchomienie nowych zakładów w Ustianowej, 

Kwidzyniu i innych, znacznie zwiększających produkcję płyt i przerób 

drobnych sortymentów liściastych i iglastych. Przemysł drzewny powi- 

nien niewątpliwie zapewnić przerób całej produkcji lasów państwowych. 

2° 19



Wracając do tab. 1 nietrudno zauważyć, że za 40 lat etat cięć użytków 
rębnych zacznie poważnie zwyżkować, nie tylko na skutek wzrostu zapasu, 
ale i znacznie większych powierzchniowo klas wieku, obecnie III, a na- 
stępnie II, które będą dochodzić do wieku rębności. Celem Lasów Pań- 
stwowych powinno być osiągnięcie, przy obecnej powierzchni leśnej, za- 
pasu produkcyjnego 1200 mln m3 i 6 m3%/ha przyrostu, co jest zupełnie 
możliwe na podstawie dotychczasowej dynamiki wzrostu, i co jedynie 
dałoby gwarancję zaspokojenia rosnących potrzeb. 

Warunkiem takiej produkcji są dobre uprawy (niestety nie zawsze 
u nas dobre), prawidłowo pielęgnowane, nawożenie najsłabszych i zde- 
gradowanych siedlisk, a następnie prawidłowa hodowla tych drzewosta- 
nów, przez stosowanie umiarkowanych trzebieży selekcyjnych. Wysoki 
przyrost można uzyskać tylko przez wysoki zapas, a zadrzewienie nor- 
malnych drzewostanów nie powinno spadać po trzebieży niżej niż do 0,8. 
Spadek zadrzewienia np. do 0,6 jest katastrofą dla przyrostu. 

Stale pogłębiający się brak robotników w lasach państwowych powo- 
duje jednak wielkie trudności w prawidłowym pobieraniu użytków przed- 
rębnych, wskutek czego w ogólnym pozyskaniu użytków głównych rośnie 
niepokojąco rozmiar użytków przygodnych. 

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że wbrew alarmującym po- 
głoskom, szerzonym także przez niektórych leśników, trwałość i wzrost 
możliwości użytkowania lasów państwowych są całkowicie zabezpieczone, 
pod drugim jeszcze warunkiem — czystości powietrza i wód. 

Należy przypomnieć także, że resort leśnictwa ma wiodącą rolę w za- 
kresie ochrony przyrody, że przy urzędzie Ministra Leśnictwa i Przemy- 
słu Drzewnego istnieje Państwowa Rada Ochrony Przyrody, której prze- 
wodniczącym z urzędu jest minister. Sprawy ochrony przyrody i ochrony 
środowiska człowieka są od początku istnienia Ministerstwa przedmiotem 
specjalnej uwagi i troski resortu. 

Z lasów państwowych zostało wydzielonych (i nie figuruje w tab. 1) 
11 parków narodowych o powierzchni 95 tys. ha, które spełniają specjalną 
rolę społeczną i dydaktyczną i są zupełnie inaczej traktowane pod wzglę- 
dem etatów cięć. Ostatnio utworzone zostały dodatkowe jeszcze 2 parki 
narodowe o powierzchni ponad 10 000 ha. 

Poza tym w ramach lasów państwowych wyodrębniono 1,139 mln ha 
lasów ochronnych, w tym 14% glebochronnych, 15% wodochronnych, 
21% strefy zieleni wysokiej (podmiejskich), 37% krajobrazowych i 11% 
innych kategorii ochronności oraz 2% rezerwatów (495 rezerwatów o po- 
wierzchni ogólnej 35 167 ha, w tym pow. leśnej — 20 144 ha). Ilość lasów 
ochronnych ze względów społecznych będzie w najbliższych latach po- 
ważnie wzrastać. Zagospodarowanie tych lasów dostosowane jest do ich 
roli ochronnej i traktowane są one ulgowo pod względem użytkowania. 
Pod względem ochrony przyrody stoimy w czołówce Europy, a byt lasów 
i ich trwała i zwiększająca się produkcyjność jest całkowicie zapewniona, 
powtarzam — pod zasadniczym warunkiem utrzymania czystości powie- 
trza i wody. 

Wzrost zainteresowania ochroną przyrody, a zwłaszcza lasów, jest nie- 
zmiernie cenny, bowiem konieczne jest tu współdziałanie społeczeństwa, 
prasy, radia i telewizji, dla oparcia się zaborczym tendencjom przemysłu, 
który z reguły szuka lokalizacji nowo projektowanych zakładów w la- 
sach. Konieczna jest zatem rzetelna informacja społeczeństwa o gospo- 
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darce leśnej i w tym zakresie jest wielka rola leśników, których nie prze- 
myślane nieraz wypowiedzi przy braku rozeznania wzbudzają niepokój 
i szerzą dezinformację. 

Powstaje absurdalne przekonanie, że każdy niemal zrąb jest dewa- 
stacją lasów, a nie normalnym żniwem gospodarstwa leśnego, takim sa- 
mym jak koszenie łąk czy zbóż, zaś leśnicy są niszczycielami przyrody. 
Należy uświadomić społeczeństwo, że normalna gospodarka leśna w niczym 
nie zagraża trwałości lasów, natomiast istotnym i stale rosnącym zagro- 
żeniem bytu lasów, a w ślad za tym i człowieka, jest przemysł. 

Każdemu leśnikowi powinno zależeć na dobrym imieniu naszego za- 
wodu i tylko prawidłowa informacja społeczeństwa o stanie naszych la- 
sów poprzez prasę, radio i telewizję, władze administracji ogólnej na 
wszystkich szczeblach może nam zjednać uznanie i poparcie starań we 
właściwym kierunku ochrony lasu, tj. ochrony czystości powietrza i wód. 

Bez tego poparcia przegrywałoby kolejno wszystkie batalie z prze- 
mysłem o wadliwą lokalizację w lasach. Zanieczyszczenia wód i powie- 
trza mogą spowodować katastrofalne skutki dla lasów, a w ślad za tym 
i dla człowieka. Zadaniem opinii społecznej, kształtowanej w pewnym 
stopniu przez leśników, jest dopilnować, aby wszystkie już istniejące, jak 

i projektowane zakłady przemysłowe posiadały sprawnie działające urzą- 
dzenia zabezpieczające byt lasu. 

Jest to więc poważna rola leśników, którzy mają powierzony sobie 
bezcenny majątek narodowy, jak i prasy fachowej i codziennej w zakresie 
prawidłowo pojętej troski o lasy i ochronę przyrody. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 7 lutego 1974 r. 

Краткое содержание 

Автор во вступлении отмечает, что в ежедневной и профессиональной печати на- 

шей страны всё чаще появляются заметки о чрезмерных рубках в государственных 

лесах, с которыми выступают лесоводы, журналисты или общественные деятели не- 

правильно информированные лесоводами. 

В связи с этим автор сравнивает суммарные результаты 2 циклов лесоустроитель- 

ных работ полностью законченных: 

а) провизорного лесоустройства в 1956 г. — общий запас — 520 млн м3 крупномерной 

древесины без коры и запас У класса возраста и старших насаждений — 165 млн м 

без коры, 

6) дефинитивного лесоустройства в 1967 г. — общий запас — 753 млн м* крупномер- 

ной древесины без коры и запас У класса возраста и старших насаждений — 

213 млн м3 без коры, и анализирует причины вышесказанного. 

На примере 2 крайне разных с точки зрения условий местопроизрастания и на- 

саждений пущ, в которых проведено лесоустройство в одном году уже в 3 циклах 

лесоустройства после П мировой войны, автор доказывает постоячный рост запаса, 

расчётной лесосеки и прироста и на основании своих постоянных наблюдений резуль- 

татов проводимой в настоящее время периодической ревизии лесоустройства во всей 

стране считает, что это всеобщее явление. 

В связи с этим автор утверждает, что актуальный размер лесозаготовок в госу- 

дарственных лесах не угрожает нарушением запаса, а наоборот запас будет возра- 
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стать за счёт прироста, большего чем размер лесопользования и структуры площади 
в таблицах класса возраста. 

Серьёзная опасность угрожает лесам со стороны промышленности, которая загря- 
зняет воды и атмосферу и в этой области автор видит необходимость взаимодействия 
защитников природы в печати, радио и в телевидении с лесоводами в пользу защиты 
леса, борьбы с неправильным размещением промышленных предприятий в лесах, а так- 
же приведение к тому, чтобы все предприятия были снабжены необходимыми устрой- 

ствами для охраны природной среды. 

Summary 

Author states at the beginning that in our local journals and professional ma- 

gazines ever more frequent are opinions about excessive cuttings in state forests 

delivered by foresters, journalists, and social workers misinformed by foresters. 

In this connection author compares total results of two completed cycles of the 

forest survey: 

a) provisional survey in 1956, total crop 520 millions of m3 of timber without 

bark and crop in the Vth and older age-classes — 165 millions of m?® of timber 

without bark, | 

b) definite survey in 1967, total crop of 753 millions of m3 of timber without 

bark and crop in the Vth and older age-classes — 213 millions of m?® of timber 

without bark, and analyzes their reasons. 

Based on an example of diametrically different forests in respect to sites and 

stands surveyed in one year during three already forest survey cycles after the 

World War II, author proves a continuous increase in stock, cutting budgets, and 

increment, and on the basis of his continuous observations of results of the present 

periodical revision of forest survey throughout the country he is of opinion that 

this phenomenon is common. 

In this connection author states that the present extent of wood harvesting in 

state forests does not threaten the disturbance of stock, but on the contrary, it will 

increase due to the increment higher than harvest and due to the areal structure 

of age-classes. 

On the other hand a serious danger threats forests from the industry through 

water and air pollution and in this field he sees a necessity of cooperation between 

nature lovers and foresters in press, radio, and TV on the behalf of forest protection, 

combat of erroneous location of industrial plants in forests, and in bringing about 

the equipment of all plants with devices indispensable for the protection of natural 

environment. 
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