
PLONA LASY 

Pod takim tytulem tygodnik ,,Kierunki” z 14 kwietnia br. opublikowal artykul 
A. Mroczka, poświęcony środkom zaradzenia sezonowej klęsce pożogi, a przypo- 
minający m. in., że w 1969 r. został pobity swoisty rekord — 7339 ha pogorzelisk! 

„Poszło wtedy z dymem — czytamy — ogromne bogactwo, na dobrą sprawę nie 
obliczone dokładnie, a to dlatego, że u nas wartość lasu mierzy się wartością drewna, 
podczas gdy (...) stanowi to jedynie około 1/,. tych wszystkich wartości, jakie daje lu- 
dziom normalny, zdrowy, funkcjonujący w przyrodzie las (...) oprócz wartości drewna, 
na które tak pazernym okiem patrzy przemysł, oprócz uznawanych od lat wartości, 
jakie przedstawia zwierzyna łowna, jagody, grzyby itp. produkty lasu, uwzględniać 
trzeba koniecznie wartość produkowanego przez las tlenu (..) znaczenie lasu jako 
regulatora stosunków wodnych (...) z wnioskiem końcowym, iż przed wycięciem lasu 
trzeba się dobrze zastanowić, czy zysk z drewna pokryje straty wynikłe z pozbawie- 
nia okolicy lasów (...)” | 

„Nie można powiedzieć — przyznaje dalej autor wracając do pożarów leśnych — 
żeby nie się w tym celu nie robiło — to jednak co się czyni, jest jak widać, mało 
w końcu skuteczne, skoro pożary zbierają rokrocznie ogromne żniwo, powodując stra- 
ty (...) nie milionowe lecz miliardowe”. 

Jakie więc są sugestie autora artykułu w tym zakresie? 
„(...) w krajach, w których o lasy dba się naprawdę, istnieją i funkcjonują lotni- 

cze służby patrolowe. Mało — używa się samolotów do gaszenia pożarów, a helikopte- 
rów do transportu ekip strażackich wprost do zagrożonych pożarem miejsc”. 

Omówiwszy zalety znacznie tańszych od samolotów motoszybowców, którymi mo- 
zna „skutecznie patrolować duże obszary (...) dokładnie informować o zauważonych 
pożarach (...) kierować z powietrza dojazdem wozów straży pożarnej” — autor przy- 
pomina o sprawie-tu najważniejszej: 

„(...) motoszybowce są: produkcję seryjną rozpoczęły Szybowcowe zakłady w Biel- 
sku Białej (...) tylko — jak dotychczas — nikt nie zainteresował się wykorzystaniem 
ich dla gospodarki narodowej (...)” 

„Kto ma się zainteresować? Ministerstwo Leśnictwa czy Straż Pożarna?” — pada 
pytanie w zakończeniu artykułu. 
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