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EUGENIUSZ KRYSZTOFIK 

Gospodarka leśna na obszarze Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego w okresie od 1945 do 1970 r. 

Лесное хозяйство на территории Свентокшиского Национального Парка 
в период с 1945 до 1970 г. 

Forest management on the area of the Swietokrzyski National Park during the 

period since 1945 until 1970 

DZ e wojenne 1939 r. oraz 1944 i 1945 r. nie wyrzadzily wie- 
kszych szkód w lasach nadl. Św. Katarzyna. 

W okresie wojny rozmiar użytkowania rębnego był utrzymywany 
w granicach ustalonych planem z 1936 r. Niemała jest w tym zasługa 
polskich leśników, opiekujących się w czasie okupacji Puszczą Jodłową, 
a także partyzantów, działających w regionie Świętokrzyskim od pierw- 
szych lat okupacji i hamujących akcją dywersyjną zapędy rabunkowe 
okupanta. 

Prace odnowieniowe w latach okupacji były podejmowane w zakresie 
niewspółmiernie małym w stosunku do zadań wskazanych przez plany 
gospodarstwa leśnego z 1936 r. oraz do potrzeb wynikających z użytko- 
wania rębnego. O nikłym rozmiarze tych prac świadczy fakt odziedzicze- 
nia przez Nadleśnictwo z okresu okupacji zaledwie 52 arów szkółek obsia- 
nych sosną, jodłą, świerkiem i jaworem. 

Powojenne lata od 1945 do 1950 r. uważać można za okres przygoto- 
wania Nadleśnictwa do przyszłej roli parku narodowego. Były to czasy 
wyjątkowo trudne dla gospodarki leśnej. Spośród wielu form działalno- 
Ści gospodarczej Nadleśnictwa na pierwszy plan wysuwa się ochrona lasu 
przed kradzieżą drewna oraz zabiegi mające na celu podniesienie higieny 
lasu, której niezadowalający poziom, spowodowany zaniedbaniami okresu 
okupacji, pogorszył jeszcze huragan z lipca 1945 r., kładąc pokotem całe 
drzewostany o rozluźnionym zwarciu. 

Szkody wyrządzone przez miejscową ludność w czasie wojny, 
a zwłaszcza bezpośrednio po wyzwoleniu, były dotkliwe. Starodrzew jo- 
dłowy i sosnowy w uroczyskach Serwis — Dąbrowa, Gawroniec i Ple- 
cionki zniknął z powierzchni całych odziałów. Podporządkowanie i uprzą- 
tanie szkód wojennych i pohuraganowych trwały prawie do 1948 r. O na- 
sileniu prac świadczy pozyskanie ponad 22 tys. m$ grubizny w 1945/45 
li ponad 12 tys. m3 w 1946/47 r. | 
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Już w roku gospodarczym 1947/48 przystąpiono do pielęgnowania 
młodników powstałych w wyniku odnowienia sztucznego i naturalnego 
na dużych powierzchniach zrębów z lat 1929—1935 oraz z okresu wojny. 
Cięcia pielęgnacyjne prowadzono metodą selekcyjną. Starano się 
w pierwszej kolejności objąć tymi zabiegami starsze młodniki mieszane, 
zawierające w swym składzie gatunki o silnie zróżnicowanych wymaga- 
niach świetlnych, jak jodłę, modrzew, dąb, lipę. Zabiegi pielęgnacyjne 
w młodnikach pochodzących z samosiewu, złożonych głównie z brzozy 
i osiki, traktowano jako mniej pilne. Przyjęto bowiem założenie, że 
szybko rosnące gatunki — brzoza i osika, mają do spełnienia rolę czaso- 
wej osłony lub podgonu dla istniejącego w nim odnowienia naturalnego 
lub upraw gatunków stanowiących składniki stałe drzewostanów natu- 
ralnych w podobnych warunkach siedliska. 

Pielęgnowanie młodników osiągnęło najwyższy rozmiar w 1948/1949 r., 
w którym objęto tym zabiegiem 372 ha. W tym samym roku rozpoczęto 
pierwsze po wojnie trzebieże na powierzchni 22 ha. Charakterystykę od- 
budowy i przebudowy drzewostanów obecnego Parku w latach 1940—1950 
podają liczby w tabeli 1. 

  

  

  

  

Tabela 1 

Zestawienie użytków głównych pozyskanych w okresie 1945—1950 

Użytki С . o. Użytki R 
rębne zyszczenie Trzebieże przygodne azem 

Okres gospodarczy : | - 
grubizna grubizna grubizna grubizna grubizna 

drobnica drobnica drobnica drobnica drobnica 

1945—1950 54 899 1592 1 926 5 200 _ 63 618 

1774 6 109 141 249 8 274 

Czyszczenie wykonano na pow. 670,40 ha, trzebieze na 105,56 ha. 
Powierzchnia ogólna па. Sw. Katarzyna wynosiła wówczas 

5790,59 ha, leśna 4157,11 ha. Rezerwaty ścisłe, w których nie prowadzono 
żadnych prac gospodarczych, obejmowały 494,11 ha, rezerwaty częściowe, 
w których było dozwolone usuwanie tylko posuszu — 858,29 ha. 

Przeciętnie pozyskiwana w tym 6-letnim okresie masa w użytkach 
rębnych i międzyrębnych wynosiła rocznie 10603 m$ przy wahaniu od 
22022 m3 i w 1945/46 do 4064 m$ za 3 kwartały 1949/50 r. W roku 
1948/1949 rozmiar użytkowania został zmniejszony na polecenie Mini- 
sterstwa Leśnictwa, wobec rozpoczętych prac nad utworzeniem ŚPN. 

Rocznie pozyskiwano w tym okresie średnio 2,99 m3 grubizny i 0,37 m$ 
drobnicy z 1 ha. 

Równolegle z przedstawionym użytkowaniem zasobów leśnych 
trwały intensywne prace zalesieniowe i odnowieniowe. W okresie 1945— 
—1950 odnowiono ogółem 754 ha, w tym powierzchni otwartych 387 ha 
i pod okapem drzewostanów 367 ha, wykonano poprawki na 13 ha, prze- 
prowadzono pielęgnowanie upraw na 147 ha oraz pielęgnowanie młodni- 
ków na 49 ha. 

Powierzchnia szkółek w 1947/1948 r. wynosiła 2,89 ha, zaś w 1950 r. 
spadła do 2,06 ha. W szkółkach wysiano 28 533 kg nasion gatunków liścia- 
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stych i iglastych, wysadzono 2 936 140 sadzonek. Prace zalesieniowe obje- 
ły 15,5% ogółu powierzchni leśnej. 

Cechą charakterystyczną gospodarki leśnej w okresie 1945—1950 było 
dążenie do unaturalnienia lasu przez odpowiednie regulowanie składu 
gatunkowego i struktury młodników w drodze cięć pielęgnacyjnych oraz 
wprowadzania do upraw rodzimych gatunków z nasion zebranych w zbio- 
rowiskach leśnych regionu Świętokrzyskiego. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1.IV.1950 r. został utworzony ŚPN. 
W latach 1952—1954 przeprowadzono w nim pierwszą inwentaryzację 
przyrodniczo-leśną i nowy podział na rezerwaty ścisłe i częściowe. W re- 
zerwatach ścisłych ochronie podlegała cała przyroda i żadne czynności 
gospodarcze nie mogły być wykonywane, w rezerwatach częściowych 
czynności gospodarcze były ograniczone do zabiegów pielęgnacyjno- 
hodowlanych i ochronnych, zmierzających do przywrócenia przyrodzie 
stanu naturalnego. Powierzchnia rezerwatów ścisłych wynosiła prawie 
'/s powierzchni Parku, bo 1879,92 ha, częściowych — 3614,55 ha. 

Planowy rozmiar pozyskania — 5200 m3 grubizny i 700 m3 drobnicv 
był wielkością orientacyjną, a plan obowiązywał tylko w zakresie cha- 
rakteru cięć. Ustalony zapas masy drzewnej na dzień 1.1.1954 r. wynosił 
i1 010 625 m, z czego na rezerwaty ścisłe przypadało 398 713 m3, na cze- 
ściowe 611912 m3. Przeciętny zapas masy drzewnej wynosił w całym 
Parku na 1 ha 205 m3, w rezerwatach ścisłych 221 m3, w częściowych 
194 m3. 

а „Tabela 2 

Procentowy udział powierzchni drzewostanów 
według panujących gatunków drzew w ŚPN na dzień 1.I.1954 r. 
  

  

  

  

  

, Rezerwaty 
Gatunek panujący 

Ścisłe % | częściowe % 

jodła | 63,7 56,0 
sosna 20,8 31,7 
modrzew 1,2 1,7 
świerk 0,8 0,8 
buk 8,2 3,8 
dąb 2,4 3,8 
brzoza 0,6 0,6 
osika 1,3 1,2 
olcha 0,1 0,1 
inne liściaste 0,9 0,3 

Razem 100,0% 100,0% 

w tym: 

upraw iglastych 86,6% 90,20% 
upraw liściastych 13,40% 9,8 

W celu scharakteryzowania gospodarki leśnej Parku w latach 1950— 
1970 podaję rozmiar mas pozyskanych w tym okresie: | 
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1) w uzytkach rebnych 22392 m3 grubizny i 3016 m3 drobnicy 
pozyskano . 

2) w czyszczeniach na 9970 m$ grubizny i 19265 m? drobnicy 
pow. 2697,79 ha 

3) w trzebieżach na 35 537 m3 grubizny i 4879 m3 drobnicy 
pow. 2590,48 ha 

4) w użytkach przygodnych 18 464 m® grubizny i 2101 m$ drobnicy 
  

Razem (pow. cięć pielęgna- 86 363 m? grubizny i 29261 m$ drobnicy 
cyjnych 5288,27 ha) 

(przeciętnie rocznie 4300 m? grubizny i 1460 m3 drobnicy). 
Przytoczone liczby wskazują, że w okresie istnienia Parku prowa- 

dzono intensywne pielęgnowanie młodników. Prace odnowieniowe objęły: 

1) odnowienie lasu na powierzchni otwartej — 86,34 ha 
2) odnowienie lasu pod okapem drzewostanu — 784,69 ha 
3) poprawki i uzupełnienia — 80,56 ha 
4) pielegnowanie upraw — 784,67 ha 
9) pielęgnowanie młodników młodszych — 2062,76 Ба 

Do odnowień zużyto 14 115,28 kg nasion iglastych i liściastych, 18 668 
tys. sadzonek, oraz 1558 kg owoców krzewów. 

W miarę ubytku powierzchni do zalesienia zmniejszała się po- 
wierzchnia szkółek, która w końcu 20-lecia spadła do 0,60 ha. Zadania 
Parku w zakresie odnowień na powierzchniach otwartych nie przekra- 
czały w całym okresie 90 ha. Wzrosła natomiast powierzchnia odnowień 
pod okapem drzewostanów, stosowanych w charakterze środka przebu- 
dowy drzewostanów przeważnie w postaci podsiewów i podsadzeń jodły. 
Powierzchnia poprawek i uzupełnień w omawianym okresie była nie- 
wielka (80 ha), gdyż w warunkach Parku odnowienia sztuczne uzupełniały 
się samosiewem gatunków głównych a w mniej pomyślnych warunkach 
— osiką i brzozą. Z tego względu zaprzestano już w początkach istnienia 
Parku stosowania gęstej więżby sadzenia. Pielęgnowanie upraw z trady-. 
cyjnym motyczeniem gleby ograniczono również, stosując je jeszcze 
w uprawach sztucznych na otwartej powierzchni. Intensywnie prowa- 
dzono pielęgnowanie młodników, o czym świadczy nie tylko spora po- 
wierzchnia objęta tymi zabiegami, ale i poważna masa drobnicy, a nawet 
grubizny, pozyskana w tych zabiegach. Pozyskana masa drobnicy znaj- 
dowała zbyt i zaspokajała w poważnej mierze zapotrzebowanie miejsco- 
wej ludności na drewno opałowe. Drobny chrust pozostały po wyróbce 
rozrzucano na powierzchniach pielęgnowanych, traktując ten zabieg jako 
nawożenie sprzyjające powstawaniu próchnicy i ułatwiające odnowienie 
naturalne. 

W okresie 17 lat od 1954—1971 (pomiędzy dwiema inwentaryzacjami) 
pozyskano średnio z 1 ha: 

1) z czyszczeń 4,4 m? grubizny i 69,8 .m3 drobnicy 
2) ztrzebieży 12,0 m3 grubizny i 1,4 m3 drobnicy 

Czyszczenia i pierwsze trzebieże wczesne uwzględniały nie tylko po- 
trzeby pielęgnacyjne drzewostanów, ale były czynnikiem unaturalnienia 
1 przebudowy drzewostanów. Trudne i skomplikowane były zabiegi pie- 

70



legnacyjne w drzewostanach wielogatunkowych i różnowiekowych, zło- 
żonych z naturalnego odnowienia jodły, uzupełnionego późniejszą uprawą 
dębu, modrzewia, świerka, buka oraz samosiewem brzozy i osiki. 

Obiektami pielęgnowania w takich zbiorowiskach leśnych stawały się 
pojedyncze drzewa różnych gatunków oraz biogrupy jodły. W tych wa- 
runkach ustalenie potrzeby i celu zabiegu pielęgnacyjnego oraz planu 
działania w dalszych etapach przebudowy drzewostanu często wymagało 
przeprowadzenia doświadczeń w terenie 1, 

W 1970 r., po 17 latach od pierwszej inwentaryzacji przyrodniczolesnei, 
przeprowadzono drugą. Wykazała ona, że zapasy masy drzewnej na całej 
powierzchni Parku wzrósł z 1010625 m3 — na początku 1954 r. do 
1665 281 m% na początku 1971 r., a więc o 654656 m3. Przyrost zapasu 
inaczej kształtował się w rezerwatach częściowych i ścisłych. W rezerwa- 
tach częściowych (w części zagospodarowanej) wzrósł z 611912 m3 do 
1 088 780 m3, czyli o około 78%, zaś w rezerwatach ścisłych z 398 713 m3 
do 576501 m3, a więc tylko o około 45%. 

Przeciętny zapas masy drzewnej w całości lasów Parku wynosił 
1.1.1954 r. — 205 m3, zaś 1.1.1971 r. — 301 m3. W rezerwatach częścio- 
wych wzrósł ze 194 m3 do 284 m3, w ścisłych z 221 m3 do 341 m3. 

Osiągnięcia przebudowy drzewostanów Parku w tym okresie na- 
świetla nieco porównanie udziału powierzchni według panujących gatun- 
ków drzew w drzewostanach rezerwatów częściowych w latach inwenta- 
ryzacji lasu 1953 i 1970. 

Liczby te naświetlają w pewnym stopniu charakter ubiegłej gospo- 
darki. Zwiększył się nieznacznie udział gatunków liściastych kosztem 

Tabela 3 
Procentowy udział powierzchni drzewostanów 

według panujących gatunków drzew w rezerwatach częściowych ŚPN 
na podstawie inwentaryzacji z 1953 r. i z 1970 r. 
  

Procenty powierzchni leśnej 
  

Gatunek panujący drzewa 

  

  

  

  

1953 r. | 1970 r. 

jodła 56,0 61,9 
sosna 31,7 | 24,4 
modrzew | 1,7 1,6 
świerk 0,8 0,9 
buk 3,8 4,3 
dąb 3,8 3,6 
brzoza | 0,6 0,8 
osika 1,2 1,4 
olcha 0,1 0,5 
inne liściaste 0,3 0,5 

Razem — iglastych 90,2 88,9 
Razem — liściastych | 9,8 11,1 

) T. Zieliński i E. Krysztofik — „Hodowla i pielęgnowanie drzewostanów 
z udziałem osiki i brzozy w lasach Gór Świętokrzyskich” „Las Polski”, nr 20, 1957 r. 
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iglastych. Zmniejszył się poważnie udział sosny na korzyść jodły. Udział 
powierzchniowy jodły wzrósł prawie o 6%, sosny zmniejszył się o 7,3%. 

Zapas jodły wynosi dziś 1 076 637 m3 i jest większy od całego zapasu 
drzewostanów Parku w 1954 r. w obu rodzajach rezerwatów. Jodła więc 
królowała i króluje w „Puszczy Jodłowej” i we wszystkich lasach Gór 
Świętokrzyskich. Procentowy jej udział w stosunku do ogólnej po- 
wierzchni i masy drzewostanów całego Parku jest największy w kraju. 

Ogólny wzrost zasobów drewna na pniu w okresie powojennym 
świadczy o poważnych osiągnięciach w dziedzinie odbudowy lasów Parku, 
zaś wzrost zapasu jodły — o pomyślnie rozwijającym się procesie ich 
unaturalnienia. 

Zadaniem gospodarstwa rezerwatowego nie jest bynajmniej tylko aku- 
mulacja zasobów drewna na pniu. Głównym celem ochrony częściowej 
jest przywrócenie przyrodzie stanu naturalnego przez uzgodnienie składu 
gatunkowego drzewostanów z charakterem siedliska oraz przez zapewnie- 
nie zbiorowiskom leśnym różnowiekowej i wielopiętrowej struktury. 
Temu celowi służyć mają umiejętnie stosowane zabiegi pielęgnacyjno- 
hodowlane, zaprojektowane w planach urządzenia gospodarstwa rezer- 
watowego. 
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