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Leśnictwo i drzewnictwo na ziemiach polskich 
w okresie kapitalizmu 

Лесное хозяйство и древесиноведение на польских землях в период капитализма 

Forestry and wood technology on Polish territories during the era of capitalism 

W dobie feudalizmu lasy w obrębie jednej majętności nie tworzyły 
oddzielnego obiektu produkcyjnego, nawet jeśli powierzchnia ich 

była duża. Rozczłonkowane między poszczególne folwarki stanowiły 
w każdym z nich część gospodarstwa rolnego i traktowane były jako 
lokalna baza surowcowa. Taki stan utrzymujący się przez cały okres 
panowania folwarku pańszczyźnianego hamował rozwój leśnictwa 
! utrudniał proces jego wyzwalania się z feudalnej struktury organiza- 
cyjnej. 

Zasadnicze zmiany nastąpiły dopiero w dobie kapitalizmu. Jego po- 
czątki w Polsce przypadają na koniec XVIII w. Własnie koniec tego 
stulecia i początki wieku XIX były u nas okresem powstawania gospo- 
darstwa leśnego, w dzisiejszym rozumieniu, tzn. jako gałęzi gospodarki 
w obrębie danej własności. Polegało to na odłączeniu lasów od gruntów 
rolnych (bardzo istotne!), pomierzeniu ich, podzieleniu na leśnictwa 
! mniejsze jednostki gospodarcze, opracowaniu planów gospodarczych 

okresowych l na całą kolej rębu oraz zorganizowaniu oddzielnej ad- 
ministracji. W okresie między I i II rozbiorem ukazało się w Polsce 
wiele instrukcji urządzeniowych, w większości dla dóbr królewskich. 

alszy rozwój leśnictwa odbywał się już pod wpływem ustawodawstwa 
leśnego państw zaborczych. | 

Jednak ówczesne gospodarstwo leśne nie od razu stało się w pełni 
samodzielne. W dalszym ciągu — i długo jeszcze — pozostawało ono 
‘а usługach rolnictwa i przemysłu dworskiego. Proces stopniowego 
wyzwalania się leśnictwa spod tej zależności odbywał się powoli, prze- 
Chodził przez różne stadia pośrednie, przez cały czas towarzyszyło mu 
scieranie się tendencji postępowych i wstecznych. Ostateczne zerwa- 
Me tych związków nastąpiło z chwilą uwłaszczenia chłopów (zniesie- 
nią pańszczyzny). | 

Ze wszystkich zaborów najwcześniej w zaborze austriackim podjęto 
р dobrach państwowych próby planowego zagospodarowania lasów. 
ozporządzenie rządu wiedeńskiego z 1782 r. nakazywało przeprowa- 
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dzenie podziału lasów na roczne poręby, przy czym wyrąb nie miał 
przekraczać przeciętnego przyrostu masy drzewnej na pniu. Rozporzęą- 
dzenia z lat 1806 i 1807 zawierały rozszerzenie i dokładniejsze sprecy- 
zowanie przepisów urządzeniowych. 

W zaborze pruskim gospodarstwo leśne powstało już u schyłku 
XVIII w. W wyniku upaństwowienia byłych królewszczyzn i dóbr sto- 
łowych oraz części duchownych, lasy odłączono od majątków rolnych 
(1796 r.), podzielono je na leśnictwa, straże i obręby oraz zorganizowa- 
no dla nich odrębną administrację. We wszystkich lasach bez względu 
na tytuł własności prowadzona być miała planowa gospodarka. 

Ten postępowy kierunek działalności gospodarczej w obu zaborach 

na odcinku leśnictwa uległ wkrótce nagłemu zahamowaniu. Prusy 
i Austria znalazłszy się po przegranej wojnie z Napoleonem w trudnej 

sytuacji finansowej, spotęgowanej nałożoną na nie kontrybucją, przy- 
stąpiły do wyprzedaży dóbr państwowych. Zapoczątkowało to długo- 

trwały okres panowania liberalizmu gospodarczego. Gdy jednak na 

terenie Prus i zaboru pruskiego wyzbywanie się przez rząd posiada- 

nych dóbr i lasów trwało na większą skalę do lat trzydziestych, a po 

1850 r. w ogóle zostało zahamowane, to w zaborze austriackim wyprze 

daże przybrały olbrzymie rozmiary i utrzymywały się z różnym па51- 

leniem aż do ery konstytucyjnej (do 1868 r). Jedynie w Królestwie 

Polskim, aż do lat sześćdziesiątych XIX w., państwowa własność leśna 

nie doznała poważniejszych strat, przede wszystkim dzięki protekcy]- 

nej polityce rządu. | 
Księstwo Warszawskie (1806—1813), wykrojone z ziem zaboru prus” 

kiego, przejęło 'wraz z nimi wprowadzoną tam w końcu XVIII w. orga” 

nizację leśnictwa rządowego. Jednak lata wojen, trudności finansowe: 

zmiany polityczne i w ogóle niepewność sytuacji, nie sprzyjały pode}: 
mowaniu działań na większą skalę. Dopiero w Królestwie Polskim, 

utworzonym w 1815 r. z ziem Księstwa Warszawskiego, powstały we” 
runki dla rozwoju leśnictwa. W 1816 r. ukazało się rozporządzenie 
o wyznaczeniu rocznych poręb w leśnictwach rządowych, a w latach 
1820—1825 przeprowadzono pierwsze, tzw. tymczasowe urządzenie 18" 
sów państwowych. Dodatkowo w 1827 r. przystąpiono do urządzanić 

lasów górniczych stanowiących zaopatrzenie rządowych zakładów go 

niczo-hutniczych w Kieleckiem i w okręgu dąbrowsko-częstochowskim. 

które dotąd podlegały zarządowi Dyrekcji Górniczej (inny resort). Red 
korzystna sytuacja dla leśnictwa rządowego zaistniała po pows aa 
listopadowym. Na skutek prowadzonego przez rząd carski na а т 
skalę rozdawnictwa państwowych dóbr i lasów oraz przejmowanie © h- 

fiskowanych majątków prywatnych za udział w powstaniu, całe do 10 
czasowe urządzenie uległo zniweczeniu. W 1839 r. rozpoczęto na P 

urządzanie lasów państwowych. | о]. 
W Królestwie Polskim, pomimo zorganizowania w 1816 г. Odda 

nej administracji dla lasów rządowych, te nadal traktowane były oY 
część ekonomii. Z tego względu drewno pozyskiwane na ich terenie ków 

żyło przede wszystkim dla zaspokajania potrzeb rządowych forwar zy 
i zakładów przemysłowych. Dostarczano je bezpłatnie, w formie 5 о. 

działów, w ilościach i jakościach odpowiadających aktualnemu zapr 
trzebowaniu. 
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Do połowy XIX w. w lasach państwowych na ziemiach polskich roz- 
miary wyrębu nie były /wielkie. Nawet w lasach górniczych Królestwa 
Polskiego, gdzie zapotrzebowanie na drewno było większe niż na innych 
terenach, średni wyrąb roczny wynosił nieco ponad 1 m3 z ha, a w skali 
wszystkich lasów rządowych Kongresówki utrzymywał się on na po- 
ziomie 0,8 m$ z ha. Dla porównania warto podać, że wyrąb w lasach 
prywatnych Kongresówki osiągał średnio 4,8 m3 z ha, a zatem eksploa- 
lacja w nich prowadzona była w sposób rabunkowy i dewastacyjny. 

Lasy w pobliżu spławnych rzek oraz w sąsiedztwie większych miast 
| ośrodków przemysłowych były intensywniej eksploatowane. Natomiast 
z rejonów bardziej oddalonych lub słabiej zaludnionych (np. Karpaty, 
wschodnie obszary dawnej Rzeczypospolitej) możliwości wykorzysta- 
nia zasobów drewna na pniu były na ogół niewielkie, gdyż wywóz 
drewna na dalsze odległości przeważnie się nie opłacał. O niskim po- 
ziomie ówczesnego gospodarstwa leśnego świadczy m. in. fakt, że np. 
w Królestwie Polskim w połowie XIX w. udział sortymentów opało- 
wych w krajowej konsumpcji drewna dochodził do 90%, a w lasach 
górniczych osiągał nawet około 98%6. W tych warunkach urządzanie 
lasu i wprowadzanie nowoczesnych iorm gospodarowania nie było cza- 
sem ani potrzebne, ani nawet możliwe. Najkorzystniej pod tym wzglę- 
dem przedstawiała się sytuacja w zaborze pruskim i na ziemiach pol- 
skich znajdujących się we władaniu Prus, gdzie możliwości zbytu drew- 
na były duże, a tym samym istniały warunki do udoskonalania zasad 

_ gospodarowania. 

Początek drugiej połowy XIX w. zaznaczył się na kontynencie euro- 
pejskim, i nie tylko europejskim, wzmożonym tempem rozwoju kapita- 
listycznego przemysłu i handlu. Zwiększający się już od czasu wielkich 
odkryć geogralicznych dystans pod względem tempa rozwoju gospodar- 

czego między krajami zachodnioeuropejskimi i krajami Europy śŚrod- 
kowowschodniej szczególnie mocno pogłębił się w okresie kapitalizmu, 
lajpierw wolnokonkurencyjnego, a swój szczyt osiągnął w dobie kapita- 
lizmu monopolistycznego (na ziemiach polskich od lat siedemdziesią- 
tych XIX w.). 

Druga połowa tego stulecia — to era wynalazków. Spośród najważ- 
niejszych należałoby tu wymienić zastosowanie maszyny parowej 
w wielu gałęziach przemysłu, m. in. również w tartacznictwie, rozwój 
olei żelaznej i żeglugi parowej, wynalazek celulozy i papieru drzew- 

Ego, w przemyśle chemicznym wynalazek sody kaustycznej, który wy- 
eliminował z produkcji popiół drzewny, a z nowszych osiągnięć, już 
ż końca XIX w., silnik spalinowy i elektryczność. Wtedy również naifta 
‘Ozpoczeta swą późniejszą, fantastyczną karierę. Zasadniczy jednak 
Przewrót w przemyśle, a nawet szerzej — w ogóle w całej nowożytnej 
cywilizacji, nastąpił w wyniku zastosowania węgla kamiennego w hut- 
сме, w Królestwie Polskim po raz pierwszy w 1855 r. (koks). Io 
brzymierze żelaza z węglem, zawarte przeszło 100 lat temu, jest dotąd 
terozerwalne. 

parze z rozwojem przemysłu fabrycznego i handlu międzynaro- 
0 COTaz silniej zaznaczała się walka o rynki zbytu, o surowce, 
tencja i spekulacja, okresy wzrostu i kryzysy, pojawienie sie 

doweg 

konku 

3 
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w Europie zamorskich eksporterów (np. USA i Japonia), wreszcie po- 
wstawanie wielkich kapitalistycznych spółek przemysłowo-handlowych 
opanowujących stopniowo wszystkie ważniejsze centra produkcji i obro- 
tu towarowego. 

Rozwój kapitalizmu na zachodzie Europy przejawiał się m. in. olbrzy- 
mim wzrostem zapotrzebowania na drewno. W drugiej połowie XIX w. 

największymi importerami drewna w Europie były: Anglia, Niemcy 

i Francja, największymi zaś eksporterami — Rosja, Szwecja i Austiro- 

-Węgry, a z krajów zamorskich USA. Jak gwałtownie i szybko wzrastał 

wywóz drewna, niech zilustrują następujące dwa przykłady. 

Wielkość wywozu drewna Wartość wywozu drewna 
ze Szwecji z Rosji 

"rok mln m3 rok mln rb 

1835 1,4 1845 3,2 

1850 5,3 1860 5,0 

1865 26,8 1870 13,2 

1880 47,7 1875 27,3 

1895 73,4 1890 39,2 

Przytoczone liczby dowodzą, że nagły skok, wyrażający się nie- 

spotykanym poprzednio wywozem drewna z tych państw (i z innych 

również) nastąpił w latach sześćdziesiątych XIX w. Wiązało się to jak 

najściślej z postępem technicznym i w ogóle z rewolucją przemysłową, 

jaka w drugiej połowie tego stulecia dokonała się na kontynencie 

europejskim. 
Przytoczę jeszcze dane dla Alzacji, świadczące o tym, że ten skok 

nastąpił w całej Europie. Mogą one być odniesione także do stosunków 

na ziemiach polskich (oczywiście proporcje, a nie liczby absolutnej. 
Są to mianowicie ceny drewna iglastego, podane w markach niemiec” 

kich dla lat od 50 do 75 kolejno dla wieków od XIV' do XIX włącznie. 

Lata Cena, m daly 
1351—75 1,69 
1451—75 1,12 
1551—75 1,56 

1651—75 2,04 
1751—75 2,75 

1851—75 10,00 

Z przytoczonego materiału liczbowego wynika, że na przestrzi , 

dziejów, od czasów najdawniejszych aż do chwili obecnej, drugą P° 
wę XIX w., a ściślej mówiąc lata sześćdziesiąte—siedemdziesiąte teg е 

stulecia, uważać należy niejako za słup graniczny, oddzielający CP : 

feudalna z jej przezytkami w dobie wczesnego kapitalizmu od Se 

nego okresu, który trwa nieprzerwanie do chwili obecnej 1 który -rze- 

rakteryzuje się gwałtownym i ciągłym wzrostem znaczenia i ZAP i on. 

bowania drewna, oczywiście z wyjątkiem okresów kryzysów 1 W ało 

Dla gospodarstwa leśnego stwarzało to nowe warunki i sprzyj 
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masowej i rabunkowej eksploatacji lasów. Właśnie od lat siedemdzie- 
siątych XIX w. począwszy, liczby obrotu drewnem na kontynencie 
europejskim rosną w zawrotnym tempie i dochodzą do astronomicznych 
rozmiarów. Warto np. przytoczyć, że gdy w 1869 r. wartość drewna 
sprowadzonego do Niemiec wynosiła nieco ponad 2 mln rubli, to 
w cztery lata później (1873) liczba ta już się podwoiła, a w 1910 r. 
osiągnęła 71/2 mln rubli. W eksporcie tym (1910 r.) na Rosję wypadało 
54/0, na Austro-Węgry — 290/o, na kraje skandynawskie — 7%, na 
USA — 5°/s, na Rumunie — 11/2°/o, 

Dla ziem polskich najważniejszym i właściwie prawie jedynym ryn- 
kiem zbytu, z racji położenia geograficznego, układu sieci dróg wod- 
nych, którymi odbywał się spław oraz braku własnej państwowości — 
był rynek niemiecki. Jak bardzo ten eksport był atrakcyjny i jak wiel- 
kie przynosił zyski Gdańskowi, pośredniczącemu między Polską a Za- 
chodem, świadczy fakt, że tuż po I rozbiorze Polski Prusy przystąpiły 
do budowy Kanału Bydgoskiego, który już w dwa lata później oddany 
został do użytku (1774 r.). Ale i później, w miarę rozwoju sieci linii 
kolejowych, a więc już w drugiej połowie XIX w. — inne rynki, bar- 
dziej odległe, nie wchodziły poważniej w rachubę z uwagi na koszty 
transportu. Ponadto już wtedy cały hurtowy obrót drewnem opanowany 
został przez kapitał obcy, przede wszystkim niemiecki. Jeśli do tego 
dodać fakt zawarcia przez Rosję i Austrię niekorzystnych traktatów 
handlowych z Niemcami, jest rzeczą jasną, że głównym odbiorcą pol- 
skiego drewna zarówno z Kongresówki, jak i z Galicji stała się Rzesza 
Niemiecka. Na początku bieżącego stulecia zapotrzebowanie na drewno 

było tam olbrzymie — wynosiło bowiem średnio ponad 25 mln таз 
rocznie! Potrzeby te zaspokajano w siedemdziesięciu kilku procentach 
z własnych lasów, resztę uzupełniano na drodze importu. 

Napływ surowca drzewnego z Królestwa Polskiego do Niemiec roz- 
począł się na dużą skalę dopiero po powstaniu styczniowym (1863/64). 
Wiązało się to z likwidacją polskich władz centralnych, jako skutkiem 
upadku powstania, co jednocześnie zapoczątkowało okres liberalizmu 
JOoSpodarczego, m. in. również w lasach państwowych. Pod koniec 
XIX w. prawie połowa całego ówczesnego importu drewna Rzeszy Nie- 
mieckiej pochodziła przede wszystkim z Litwy nadniemeńskiej i Kró- 
lestwa Polskiego. Według danych z lat 1905—1907 w ogólnej masie 
dostaw z cesarstwa rosyjskiego do Niemiec na transport Niemnem przy- 
padało 44,60/0, Wisłą — 30,60/0, a Wartą — tylko 0,3%. Z tej ogólnej 
masy drewna tylko 6,5%/0 dowieziono kolejami lub drogami lądowymi, 
'esztę dostarczono spławem lub statkami drogą morską. 

związku z rozwojem w Niemczech i na zachodzie Europy nowych 
gałęzi przemysłu malało znaczenie tradycyjnych kategorii towaru leś- 

gi 90: Jak maszty, różne rodzaje drewna okrętowego itp., a pojawiały 
1 owe sortymenty, jak kopalniak, podkłady kolejowe, papierówka, 

o Później — drewno sklejkowe, okleinowe itp. 
w иетсу, dla przejmowania tak wielkich ilości drewna wybudowały 
nie 09 I. specjalny port drzewny w Toruniu, a ponadto, dzięki uspraw- 
ze sz żeglugi na Kanale Bydgoskim oraz połączeniu kanałem Odry 
w „EWĄ, drewno z Królestwa Polskiego i Galicji było spławiane 

Jłąb Rzeszy i mogło docierać nawet do Hamburga. Ponieważ jednak 
>. 
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kalkulowało się bardziej ekspediawanie drewna w postaci tarcicy lub 
półfabrykatów, kapitaliści, przeważnie berlińscy, przy czynnym popar- 
ciu rządu, wybudowali nad Brdą i w rejonie Bydgoszczy wiele dużych, 
nowoczesnych przedsiębiorstw przemysłowych do przerobu drewna. 
W końcu XIX w. znajdowało się tam 20 zakładów, przerabiały one rocz- 
nie około 1/2 mln m$ drewna. Do wybuchu I wojny światowej liczba 
ich wzrosła 1!/e-krotnię. 

Ta łatwość zbytu w zasadzie każdej ilości drewna przyczyniła się 
do olbrzymich wylesień na ziemiach polskich, zwłaszcza w Kongresów- 
ce i Galicji. To było również przyczyną, że w obu tych dzielnicach nie 
zdołał się poważniej rozwinąć przemysł drzewny. W Kongresówce 
w ciągu sześćdziesięciu lat (1850—1910) powierzchnia lasów zmniejszyła 

się blisko o 1/3. Przeciętnie ubytek ten wynosił po około 20 tys. ha 

rocznie! W parze z tym następowały masowe sprzedaże lasów państwo- 

wych w ręce prywatne. 

W Królestwie Polskim przyczyn deforestacji i dewastacji lasów oraz 
szybkiego kurczenia się państwowej własności leśnej było wiele. Spo- 
śród ważniejszych należy wymienić: a) przekazanie w 1869 r. lasów 
państwowych pod zarząd Ministerstwa Finansów w Petersburgu; b) je” 
szcze większe, niż po powstaniu listopadowym, rozdawnictwo majątków 
państwowych (majoraty); c) masowe rozprzedaże państwowych dóbr 

i lasów — największe w latach 1870—1882; d) serwituty leśne; e) plaga 
kradzieży leśnych (około 75%/0 wszystkich wykroczeń leśnych); f) zmia” 
ny organizacyjne. Nowe urządzenie lasów Kongresówki, które wobec 

powstałych zmian było szczególnie pilne, nastąpiło dopiero na przeło” 

mie wieków XIX i XX. | 

W wyniku wymienionych przyczyn stan lasów Kongresowki prawle 

wszędzie wykazywał olbrzymie zaniedbania. Cechą charakterystyczn4 

drzewostanów była ich różnowiekowość i niejednolite zwarcie z powo” 

du nieprawidłowego wycinania pojedynczych dorodniejszych drzew. 

co odbywało się pod hasłem „usuwania' przestojów. Często tez plany 
gospodarcze opracowywano bez dostatecznego zaznajomienia się 7 
stanem i składem gatunkowym drzewostanów na danej powierzchn 
wskutek czego popełniano rażące pomyłki. Również kolej rębu była 
niekiedy zawyżona lub zaniżona (np. w drzewostanach grabowych — 
kolej 120-letnia!). | 

Według opinii współczesnych autorów (Krasuski, Kranz! in.) 
w lasach państwowych w ogóle nie stosowano rębni częściowej, dające] 
największe szanse naturalnego odnowienia. W gospodarstwach wyS% 
kopiennych prowadzono wyłącznie lub prawie wyłącznie zręby zupełne 
z pozostawianiem nasienników. Ponieważ cięć obsiewnych nie stoso” 

wano, gatunki wymagające za młodu ocienienia nie mogły SIĘ ee 
wiać. Nieporozumieniem było też dzielenie w gospodarstwach me 
piennych kolei rębu na okresy, na wzór gospodarstw wysokopienny e. 

Jeszcze gorzej było w majętnościach majorackich. Jakkolwiek = s 
. : wa 71С 

pisy o majoratach nakazywały, aby gospodarkę w lasach pro m. 
według zasad obowiązujących w państwowym gospodarstwie po: 
obdarowani z miejsca przystąpili do masowych wyrębów, wskutek niego 
zapas, który miał być stopniowo wykorzystywany w ciągu 30-le 
okresu użytkowania, wycinany bywał niekiedy w jednym roku. 
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Błędy i niedociągnięcia w gospodarce lasów państwowych i nadzo- 
rowanych były w dużym stopniu wynikiem małego zainteresowania ze 
strony władz centralnych w Petersburgu oraz nadmiernego scentrali- 
zowania i zbiurokratyzowania form zarządzania. 

Lasy prywatne w Królestwie Polskim były urządzane na wzór pań- 
stwowych, głównie na podstawie instrukcji z 1839 r. Przede wszystkim 
dotyczyło to majętności obciążonych pożyczkami bankowymi lub To- 
warzystwa Kredytowego Ziemskiego, ponieważ pożyczek udzielano pod 
zastaw lasów — oczywiście urządzonych. Ogólnie jednak postęp w tej 
dziedzinie był w dalszym ciągu niewielki. Większość lasów prywatnych 
eksploatowano w sposób plądrowniczy lub co najwyżej zagospodaro- 
wywano według metod działkowych bądź uproszczonych metod po- 
wierzchniowych. Przytoczone tu uwagi współczesnych autorów odno- 
siły się w równym stopniu do lasów państwowych, jak i do lasów 
prywatnych. 

W Galicji, pomimo strat, jakie wskutek rozprzedaży poniosła pań- 
stwowa własność leśna, głównie w tej grupie lasów zaznaczyły się 
poważniejsze osiągnięcia w zakresie urządzania i zagospodarowania 
lasu. W historii urządzania lasów państwowych tej dzielnicy wyodręb- 
nić można trzy okresy. Pierwszy okres — do 1873 r., czyli do czasu 
poddania lasów państwowych pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa i zor- 
ganizowania dla nich oddzielnej administracji oraz wydania w tym roku 
nowej instrukcji urządzeniowej, charakteryzował się stosowaniem sy- 
stemu geometrycznego podziału lasu na roczne poręby. Okres drugi 
obejmował lata 1873—1900 i cechowało go wprowadzenie systemu 
Masowego obok systemu powierzchniowego. Okres trzeci obejmował 
lata od 1901 do wybuchu pierwszej wojny światowej i odznaczał 
się wprowadzaniem już gospodarki drzewostanowej. W 1910 r. tylko 
58/0 lasów państwowych i funduszowych było definitywnie urządzo- 
gy Ch: reszta miała urządzenie prowizoryczne lub w ogóle nie była urzą- 
zona. 

Lwowska dyrekcja dóbr, domen i lasów nie miała jednak większego 
wpływu na rodzaje i'wielkość użytkowania, gdyż przeważnie w Wiedniu 
zapadały decyzje w sprawie sprzedaży drewna, przy czym wyrąb po- 
wierzano najczęściej firmom obcym, które gruby surowiec wywoziły 
za granicę, a resztę drewna sprzedawały hurtem miejscowym kupcom. 
„Do jakich anomalii dochodziło, może posłużyć przykład Puszczy 

Niepołomickiej. Na początku lat siedemdziesiątych XIX w. zarząd tych 
asów (nb. złożony z samych Niemców) zawarł z firmą wrocławską umo- 
wę na 10 lat na eksploatację Puszczy w rozmiarze blisko 100 tys. m* 
wyborowego drewna rocznie. Wskutek niedostatku wymienionych 
W kontrakcie sortymentów oraz nadmiernego brakowania surowca przez 

upców, rząd w latach 1875 i 1876 dopłacił nabywcy tytułem odszko- 
dowanią ponad 22 tys. guldenów. Umowa została zmieniona, a rozmiar 

wyrębu zniżony do 1/,. Ale i tym razem zasoby drewna okazały się 
ciewystarczające i w 1877 r. firma wyegzekwowała ponownie 15 tys. 
guldenów odszkodowania. W rezultacie Puszcza Niepołomicka, która 

o lego czasu przynosiła rocznie dochodu około 80 tys. guldenów, stała 
$1 lę dla państwa pozycją deficytową.



W lasach prywatnych Galicji urządzanie i zagospodarowywanie 
rozpoczęło się znacznie później i przedstawiało się daleko gorzej. Doty- 
czyło to zresztą wyłącznie wielkiej własności leśnej, powyżej 500 ha. 
Do końca XIX w. zaledwie 1/3 lasów prywatnych została urządzona, 
z tego tylko mały procent odznaczał się postępowym gospodarstwem. 
Wydzierżawianie lasów na wieloletnią eksploatację lub sprzedawanie 
ma morgi i działki było na porządku dziennym. Szczególnie fatalne 
w skutkach okazało się wytrzebienie i zdewastowanie lasów strefy 
karpackiej. Zjawiskiem powszechnym — obok zwykłych karczunków, 
w górach przeważnie na glebach absolutnie leśnych, była dekapitali- 
zacja drzewostanów, polegająca na zamianie lasów wysokopiennych 
dostarczających grubego drewna, na niskopienne produkujące opał. 

Ze wszystkich zaborów najlepiej zorganizowane było gospodarstwo 

w lasach państwowych na ziemiach polskich, znajdujących się we wła- 

daniu Prus. Urządzane one były i zagospodarowywane według tych 
samych metod, jakie stosowano w prowincjach rdzennie pruskich. Zna- 

czne opóźnienia i zaniedbania wynikały głównie z tego, że na tereny 

te, jako mniej atrakcyjne, niechętnie przychodzili bardziej kwalifiko- 

wani leśnicy niemieccy, a odpowiednich szkół dla młodzieży polskiej 

nie było. 

Regulację użytkowania, opartą najpierw na metodzie okresow0-po- 

wierzchniowej, a następnie okresawio-masowej, wprowadzano bardzo 
wolno i w sposób niedbały. Dopiero urządzenie tych lasów według 

instrukcji z 1836 r. oraz wprowadzenie na jej podstawie metody okreso- 

wo-kombinowanej umożliwiło stosowanie cięć zapewniających popre 
wienie struktury wieku drzewostanów i zwiększenie pozyskania drewna 

użytkowego. Nowe urządzenie lasów państwowych przeprowadzono 

w latach siedemdziesiątych, według metody klas wieku, a pod koniec 

XIX w. — według metody drzewostanowej. | 

Do znacznej poprawy sytuacji w lasach państwowych przyczyniło 

się zlikwidowanie w połowie XIX w. przysługujących domenom upraw 

nień do darmowego zaopatrywania się w drewno oraz wydanie ustawy 

ograniczającej uprawnienia serwitutowe. 1; 
Lasy prywatne oraz gminne i miejskie urządzane były przewaznle 

według metody okresowo-powierzchniowej. Pewien korzystny wpływ 
wywarło także wydanie w 1875 r. ustawy o lasach ochronnych 1 Spo" 

kach leśnych, a w 1876 r. — o zagospodarowaniu lasów należących d0 
gmin i zakładów publicznych. | 

W okresie I wojny światowej zdolność produkcyjna lasów polskich, 

wynosząca przedtem 3 m3 grubizny rocznie z 1 ha, obniżyła się do 2 m 
z 1 ha, czyli o 1/3. Biorąc zaś łącznie, szkody wojenne sięgały astrono- 
micznej liczby 1 mld dolarów obecnych, przy czym straty w leśnictwić 

liczone na 1 mieszkańca wyniosły około 10/0 wszystkich strat spowo” 
daowanych przez wojnę. Nie są w tym liczone tzw. straty niewymierne 
jak np. zniszczenie najcenniejszych zabytków przyrody, wytępieć 
chronionych gatunków fauny, ogólne osłabienie zdrowotności lasów a 

Po odzyskaniu niepodlegtosci lesistos¢ Polski szacowana była s 
23'/0 (1923 r.). Właściwa jednak powierzchnia, będąca pod uprawą le5n 
i produkująca surowiec drzewny, wynosiła wtedy tylko 19,8'/0. wie 

Proces wylesień w związku z parcelacją majątków, likwidacją ser 
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tutów, scalaniem gruntów itd. w okresie lat 1919—1937 wyniósł ogólnie, 
po odliczeniu zalesień, 668 tys. ha, czyli średnio rocznie po 33,5 tys. ha! 
Liczby te nie uwzględniają strat w drobnej własności leśnej, do czego 
brak danych. Proces ten odbywał się przede wszystkim kosztem lasów 
niepaństwowych. 

Ustawa z 1927 r. o zagospodarowaniu lasów tej grupy własności, 
pomimo licznych ograniczeń, nie zapobiegała dalszemu zmniejszaniu 
się ich powierzchni. 

Do końca 1924 r. lasy państwowe były już urządzone (prowizory- 
cznie), prywatne natomiast — tylko w 47%0. Do 1935 r. odsetek urzą- 
dzonych lasów niepaństwowych wzrósł do 60%/0. W tej grupie własności 
najgorzej było z lasami chłopskimi, które faktycznie znajdowały się 
poza działaniem leśnego ustawodawstwa ochronnego. 

Niekorzystny stan lasów i leśnictwa z okresu zaborów i pierwszej 
wojny światowej uległ w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległo- 
ści dalszemu jeszcze poqorszeniu. Uchwała sejmowa z 1919 r. o upań- 
stwowieniu lasów prywatnych (nie weszła w życie) popchnęła właści- 
cieli ziemskich do masowych i dewastacyjnych wyrębów. Wzmogło się 
to jeszcze bardziej w okresie inflacji marki polskiej i ogólnego kryzysu 
gospodarczego. Szczególnie groźna sytuacja zaistniała wtedy w lasach 
prywatnych, gdzie dewastacyjne wyręby, sprzedaże i parcelacje były 
na porządku dziennym. Dopiero po reformie walutowej w 1924 r. akcja 
la zaczęła stopniowo maleć. 

Również ustawa o „daninie lasowej"' na odbudowę kraju (1919 r.) 
wykorzystana została przez kapitał prywatny jako okazja do zwiększe- 
nia wyrębów. Danina ta była podatkiem w wysokości 30%0 wartości 
etatu, w lasach serwitutowych na 5 lat, w lasach nie obciążonych serwi- 
tutami na 10 lat, licząc od roku gosp. 1923/24. 

Wielce niekorzystnym zjawiskiem było też zawieranie wieloletnich 
umów koncesyjnych z firmami zagranicznymi na eksploatację lasów 
państwowych (dla uzyskania dewiz w celu zahamowania inflacji) oraz 
lasów prywatnych. Posunięcie to nie uzdrowiło sytuacji gospodarczej 
w kraju i nie zapobiegło dalszej dewaluacji marki, uzależniło natomiast 

polską gospodarkę leśną od kapitału obcego. Ale gdy w lasach pań- 
stwowych było to zjawiskiem przejściowym, to w lasach prywatnych 
na długo pozostało dominującym. Jeszcze w 1935 r. działało na terenie 
kraju 1519 firm zajmujących się eksploatacją wydzierżawionych lasów. 

Od 1926 r. rozpoczął się w lasach państwowych proces stopniowego 
wypierania i zastępowania kapitału prywatnego przez kapitał państwo- 
wy, scalania państwowego gospodarstwa leśnego pod względem celów 

| zadań gospodarczych, uprzemysławianie lasów państwowych oraz 
<0Tganizowanie w 1931 r. „Pagedu'', własnego przedsiębiorstwa handlo- 

wego, opartego na państwowym kapitale zakładowym. 
Drugie dziesięciolecie okresu międzywojennego cechowała już 

śnaczną poprawa w stanie lasów państwowych i niepaństwowych, jak 

‘Owniez pod względem ich zagospodarowania i rozmiaru użytkowania. 
skali całego dwudziestolecia międzywojennego wyrąb drewna 

"szacowany jest na około 200 mln m* grubizny (przekroczenie dopu- 

-zCzalnego limitu o 600/0), w tym co najmniej 92 mln m* drewna użytko- 
wego (przekroczenie o 520/0). W wyniku nadmiernych wyrębów poten- 
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cjał naszych lasów zmniejszył się: w rosnącym zapasie na pniu z 1 mld 
m do 720 mln m, a w przyroście przeciętnym — z 23 do 17 mln m? 
rocznie. Najwyższy rozmiar wyrębu (ponad 45 mln m5) miał miejsce 
w 1927 r. w związku z wejściem w życie ustawy o lasach niepaństwo- 
wych oraz najwyższymi wtedy cenami eksportowynmi. 

Analiza materiału liczbowego wykazuje, że w całym okresie mię- 
dzywojennym nadmierne wyręby dokonywane były nie w lasach pań- 
stwowych, lecz prawie wyłącznie w lasach niepaństwowych, gdzie 
przekroczenie limitu cięć wyniosło około 100%/0. Ogółem w całym dwu- 
aziestoleciu ubytek brutto ocenia się na około 860 tys. ha lasów, tzn. 
ponad 10/0 stanu lasów z 1923 r. 

W pierwszym dziesięcioleciu powojennym najdogodniejszym i naj- 

większym rynkiem zbytu dla polskiego drewna była Rzesza Niemiecka, 
dokąd wysyłano głównie surowiec, przede wszystkim tartaczny i oklei- 

nowy oraz papierówkę i kopalniak. Niemcy, pomimo bezpośredniego 

sąsiedztwa, nie były jednak dla nas korzystnym rynkiem. W 1925 r. 

wprowadziły one, z pobudek politycznych i gospodarczych, zakaz przy” 

wozu tarcicy z Polski, przy zupełnie wolnym eksporcie surowca tar- 

tacznego. Zapoczątkowało to tzw. wojnę celną, która z przerwami trwała 

prawie do drugiej wojny światowej. W tej sytuacji administracja lasów 

państwowych zmuszona była szukać innych rynków zbytu. Odbiorcami 

naszej tarcicy stały się przede wszystkim Anglia oraz na mniejszą ska’ 

— Belgia, Holandia i Francja. Zdobycie rynków zachodnich nie było 

łatwe z uwagi na konkurencję krajów skandynawskich, a w okresie 

światowego kryzysu — przede wszystkim ZSRR. m: 

Eksport drzewny z Polski miał charakter wybitnie BORKOWO 

Według danych GUS pokryty on został w */, nadmiernym! муте зат, 
a tylko w 1/, — cięciami prawidłowymi. O słabości gospodarczej nie 

szego eksportu drzewnego świadczy również i to, że ponad połowę sie 

wielkości stanowiło drewno okrągłe, a na wyroby z drewna przypa а 

zaledwie 1,9%. | 
Do olbrzymiego zubożenia stanu naszych lasów i zrujnowania prz” 

mysłu drzewnego przyczyniła się szczególnie druga wojna światowa 

oraz czteroletni okres okupacji niemieckiej. Już w 1939 r. „ОБетуе, 
waltungschef fiir die gezamte Zivilverwaltung'' postawił polskien™ 

lesnictwu nastepujace cztery zasadnicze zadania: 1) pokrycie zapotIz 4. 

bowania Wermachtu, 2) dostarczenie drewna na cele odbudowy, 3) a 
ciążenie nadmiernie eksploatowanych lasów niemieckich, 4) wyho dla 

wanie w lasach bogatego zwierzostanu i wykorzystania рома", wój 
uzupełnienia aprowizacji kraju. Nowa administracja miała objąć hnię | 

zarząd lub nadzór wszystkie lasy bez względu na ich powlerze 
l tytuł własności. 

Wkrótce po kampanii wrześniowej Niemcy nałożyli n 
Gubernię daninę w wysokości dwóch pełnych etatów rocznyc 
stępne dwa etaty wyrąbano do końca sierpnia 1941 r. | :е- 

Gdy po rozpoczęciu wojny ze Związkiem Radzieckim sytuacja o 49 r. 
mieckiej gospodarce drzewnej stawała się coraz trudniejsza, W " |kość 
gubernator Frank osobiście ustalił na następny rok rodzaje 1 Wd ona 
świadczeń ze strony lasów polskich. Organizacja rabunku prowć Z 
była w sposób konsekwentny i z iście niemiecką pedantycznoscla. 

a Generalną 
h. Na: 
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Wydane ustawy leśne dla Generalnej Gubernii stanowiły jedyne 
w swoim rodzaju kuriozum. Gdy we wszystkich krajach ustawy i prze- 
pisy regulujące wyrąb ustalają górny limit wyrębu, którego nie należy 
przekraczać, to rozporządzenia niemieckie na odwrót — określały mi- 
nimum wyrębu, które nie mogło być zmniejszone. 

Że sprawozdań dostarczonych w r. 1945/46 przez nadleśnictwa lasów 
państwówych wynika, że przez okres czterech lat okupacji niemieckiej 
straty z powodu wyciętych i zdewastowanych drzewostanów, zniszcze- 
nia budynków leśno-gospodarczych, zakładów przemysłowych itp. wy- 
niosły w sumie 3,1 mld zł w złocie. Do tego doliczyć należy jeszcze 
szkody pośrednie (niewymierne), wycenione na około 1,6 mld zł w złocie. 
Uzupełniając ten rachunek doliczeniem szkód powstałych na polskich 
Ziemiach Zachodnich oraz odliczając straty w lasach Białorusi i Zachod- 
niej Ukrainy — ogólny bilans strat szacowany jest na około 6,5 mld zł 
w złocie (około 5 mld dolarów). 

Ten ogólny, z konieczności pobieżny przegląd dziejów polskiego 
leśnictwa i drzewnictwa, w okresie od czasów najdawniejszych aż do drugiej wojny światowej włącznie, dostatecznie wykazuje, że odczu- 
wany obecnie coraz dotkliwiej deficyt drewna ma swoje uzasadnienie 
zarówno w bliższej, jak i dalszej przeszłości. Ale gdy wylesienia doko- 
nane w okresie feudalizmu były w dużym stopniu uwarunkowane roz- 
wojem sił wytwórczych na wsi, to wylesienia i plądrownicza gospodarka 
w dobie kapitalizmu, szczególnie w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci, 
oddziałały w sposób bardzo istotny na stan lasów i leśnictwa po ostat- 
niej wojnie oraz przyczyniły się do olbrzymiego zubożenia ich zasobów. 

Краткое содержание 

На перелом ХТУИТ и ХХ в. приходится начало ведения лесного хозяйства 
8 сегодняшнем понятии, т.е. как отрасли хозяйства в пределах данной земель- 
ной собственности. Это было связано с возникновением в Польше капиталисти- 
ческих отношений. Однако, не сразу лесное хозяйство стало полностью само- 
‘тоятельным, довольно долго оно еще оставалось зависимым и на услугах сель- 
CKoro хозяйства и усадебной промышленности. Окончательный разрыв этих 
“ВЯзей наступил в момент раскрепощения крестьян (отмена барщины). Издан- 
ЧЫе во время наполеонских воен указы на польских территориях оккупи- 
Рованных Пруссией и Австро-Венгрией, сносящие государственный контроль 
Над частными лесами, а также о продаже государственных имений, явились 
Причиной значительного ускорения процесса уменьшения лесных площадей, "благоприятных мероприятий в отношении собственности и общей дезоргани- 
ЗаЦИИ. Эти действия особенно сильно наблюдались на территории австрийской 
ЖКУпации. Только в Польском Королевстве в период его относительной само- 
‘Тоятельности (1815—1867) существовали, благодаря протекционной политик 
Правительства, благоприятные условия для развития лесного хозяйства. Только 
10сле январското восстания (1863—1864 г.) господствовал там всеобщий хозяй- 
‘Твенный либерализм. В это же время на территории прусской оккупации обязы- 
Вало уже законодательство, ограничивающее чрезмерные свободы в области 
Распоряжения лесной собственностью, а также полностью исчезла продажа 
`СУдарственных лесов. На территории австрийской оккупации эта торговля 
пРодолжалась с особенным напряжением до семидесятых годов ХХ столетия. 
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До середины ХХ века в государственных лесах на польских землях размеры 
вырубки были незначительны. Интенсивнее эксплуатировались леса вдоль 
сплавных рек, а также по соседству больших городов и промышленных цен- 
тров. В Польском Королевстве в середине ХХ в. участие дровяных сортимен- 
тов в общем количестве потребляемой в стране древесины достигло 90%. 

Начало второй половины ХХ в. отметилось в Европе усиленным темпом 

развития капиталистической промышленности и торговли (так наз. протышлен- 

ная революция). Это и вызвало огромный рост потребностей в древесине. Для 

лесного хозяйства это создавало новые условия, а также благоприятствовало мас- 

совой и хищнической эксплуатации лесов. Рынком сбыта польской древесины 

была прежде всего Германия. В районе Быдгощи, благодария сплаву Вислой 

громадных количеств дешевой древесины из Польского Королевства и из тер- 

ритории австрийской оккупации, возникл большой центр деревообработываю- 

щей промышленности. 

Из всех оккупационных территорий лучше всего было организовано хозяй- 

ство в государственных лесах на польских землях, находящихся под прусской 

оккупацией. Некоторые благоприятные изменения отметились на землях под 

австрийской оккупацией с семидесятых годов, а в Польском Королестве — с пе- 

релома ХХ и ХХ в. 

В период первой мировой войны производственная способность польских ле“ 

сов, достигающая прежде 3 м3 на 1 га, снизилась до 2 м3 на 1 га. После получе- 

ния независимости лесистость Полыши оценивалась на 23%/, а фактически пло- 

1цадь занятая лесами и производящая древесное сырьё достигала только 19,8%o. 

Процесс обезлесения происходил прежде всего за счёт негосударственных лесов. 

Особенно неблагоприятными были первые послевоенные годы (инфляция полр” 

ской марки, договоры о концессиях, „лесной налог” и др.). 

В период междувоенного двадцатилетия самым удобным рынком сбыта поль- 

ской древесины была Германия. Когда, однако, в 1923 г. немецкая сторона на- 

ложила высокие пошлины на наш пиловочник (так наз. пошлинная война), 

основным её покупателем осталась Англия. Экспорт древесины из Польши 

ограничивался исключительно экспортом сырья. 

К особенному обнищению состояния наших лесов и разорению деревообрабо- 

тывающей промышленности приводит вторая мировая война и годы немецкой 

оккупации. Организация хищения проводилась последовательно и с сугубо не“ 

мецкой точностью. Общий баланс потерь за этот период оценивается на около 
э млрд долларов. 

Summary 

h of 
The beginning of forest economy in a contemporary approach, i. e. as a branch 

economy within the given land property occurred on the turn of XVIIIth and XIXth 

century. This was connected with the formation of capitalistic relations in Poland. The 

forest economy, however, not at once became fully independent, it remained lor a 

ther long related with and at services of agriculture and farm industry. The A 

breakage of these relations occurred with the moment of granting land to peas@? 

{abolition of duties towards landlords). 

Bills issued under the Prussian and Austrian partition during Napol 
concerning the abolition of state supervision on private forests and the 

state property contributed to the considerable acceleration of defforestation proc 

eon wals and 

disposal of 
ess, 
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unfavourable shifts in property relations and general disorganization. In Austrian par- 
tition this hat a particular intensity, It was only in the Polish Kingdom during the pe- 
riod of its relative independence (1815—1867) where existed, owing to the protective 
policy of the government, conditions favourable for the development of forest eco- 
nomy. After the January uprising (1863—64) there came about general economic libe- 
ralism. At this time under the Prussian partition there was in force already the legisla- 
tion restticting excessive freedom in the sphere of forest property disposal and also 
entirely disappeared sales of state forests. Under Austrian partition these sales were 
maintained with a particular intensity until the seventh decade of the XIXth century. 

Until the middle of XIXth century the extent of cutting was not high in state forests 
on Polish territories. Only forests near floatable rivers, in vicinity of greater towns and 
industrial centres were exploited more intensively. The proportion of fuel assortments 
in the national wood consumption reached up to 90% in the Polish Kingdom in the 
mid-XIXth century. 

The beginning of the second half of XIXth century was marked in Europe with an 
increased rate of the development of capitalistic industry and trade (so-called indu- 
strial revolution). This resulted in an enormous increase in the demand for wood. This 
created new conditions for forest management and favoured the mass and wasteful 
exploitation of forest resources. Germany first of all provided the market for wood from 
Poland. In the region of Bydgoszcz, owing to the flow of enormous quantities of cheap 
wood along Vistula River from the Kingdom of Poland and Austrian partition there was 
created a big centre of woodworking industry. 

Ihe management in state forests on Polish territories occupied by Prussia was the 
best organized one from all partitions. In Galicia some favourable changes were mar- 
ked not earlier than in seventies, while in the Kingdom of Poland — at the turn of 
XIXth and XXth centuries. 

During the World War I the production capacity of Polish forests amounting pre- 
viously to 3 cu. m. (1 ha was lowered to 2 cu. m.) 1 ha. When the independence was 
gained the percentage of forested lands in Poland has been estimated on 23°/o, but ac- 
tually the acreage under forest plantations and that producing wood material amonted 
to only 19.8%. The defforestation process took place first of all at the cost of non-state 
forests. First post-war years were particularly unfavourable (inflation of Polish mark, 
licensing contracts, „forest levy", etc.). 

Also during the inter-war two decades Germany provided the most convenient mar- 
ket for Polish wood. When, however, in 1925 Germany put high customs on our sawn 
timber (so-called custom war), England became its main customer. Wood export from 
Poland was mostly of raw-material character. 
| The World War II and years of German occupation contributed to the particular 

‘Mpoverishment of the status of our forests and to the devastation of woodworking 

Industry. The Organization of robber was carried out in a consistent way and with re- 
ally German pedantry, The total balance of losses during this period has been estima- 
ted on circa 5 billions of American dollars. 

43


