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MAKROEKONOMICZNE ZALOZENIA I HIPOTEZY ROBOCZE 

me diagnoza aktualnej sytuacji oraz prognoza prawidłowego 
eśnictwo należało tradycyjnie i nadal należy do branż, dla któ- 

kierunku rozwoju i prawdopodobnych skutków powodowanych przez 

błędne decyzje w polityce gospodarczej są zadaniami trudnymi 1 odpo- 

wiedzialnymi ze względu na wiele niewiadomych nierozwiązanych 

jeszcze przez naukę. Makroekonomiczne diagnozy i prognozy gospo- 
darcze wymagają prowadzenia badań systematycznych i koordynowa- 

пу jako problemy podstawowe nie tylko w skali krajowej, ale 1 swia- 
owej. 

Problem zwiększenia zasobów leśnych i pochodnych produktów 
stanowi część składową wielkiego problemu wyżywienia świata. Chodzi 

0 podstawowe pytanie jak wyżywić i poprawić poziom życia ludzkości, 
która w najbliższych 35 latach powiększy się z 3,5 do 6 lub 7 miliardów 
mieszkańców, przy: rocznym wzroście netto, wynoszącym aktualnie 

65 mln ludzi i która w jednej trzeciej głoduje. Ludność świata, która 

w 1960 r. przekroczyła 3 miliardy, a w roku dwutysięcznym przekroczy 

0 miliardów przeżywa od czasu zakończenia drugiej wojny światowej 

eksplozję" demograficzną. 5 
arastająca progresywnie eksplozja demograficzna nie omija 

W swych aktualnych i perspektywicznych skutkach rowniez lesnictwa 
I drzewnictwa. 

Problem możliwości zwiększenia zasobów leśnych i produktywności 

asów dla zabezpieczenia niezastąpionych potrzeb kulturalnych i eko- 
A0Micznych ludności świata znalazł się po raz pierwszy wśród węzło- 

Wych problemów na pierwszym międzynarodowym kongresie żywności 

aszyngtonie w 1963 r., nie licząc światowych kongresów leśnych 

Rzym 1926, Budapeszt 1936, Helsinki 1949, Dehra Dun 1955, Seattle 

1960 i Madryt 1966). 
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Pierwszą grupę makroekonomicznych hipotez roboczych można wy- 
odrębnić na podstawie materiałów i dokumentów waszyngtońskiego 
kongresu żywnościowego, który zwrócił uwagę opinii światowej 
głównie na: możliwości zwiększenia zasobów leśnych, niewykorzystane 
rezerwy światowych zasobów leśnych, zwiększenie plonów z 1 ha oraz 
rozszerzanie areału leśnego jako na zasadniczy problem leśnictwa świa- 
towego naszych czasów, likwidację marnotrawstwa drewna oraz zna- 
czenie lasów dla produkcji rolnej. 

leoretycznie, zasoby leśne świata, które tylko w jednej trzeciej 
(z ogólnego areału lasów 4,4 mld ha) są wykorzystywane do pozyskania 
drewna i w ponad jednej trzeciej pozostają dla współczesnej techniki 
zupełnie niedostępne, mogłyby zaspokoić znacznie większe potrzeby niż 
to ma miejsce obecnie. Ale są one bardzo nierównomiernie rozmie- 
szczone (prawie połowa z nich leży na terytoriach ZSRR i Ameryki Płn.) 
i przeważnie nieracjonalnie wykorzystywane. Z lasów użytkowanych 
tylko 40/0 podlega zasadom trwałości produkcji, a pozostałe 60*/o pod: 
lega nieograniczonej eksploatacji o charakterze destrukcyjnym. Uznać 
należy, że droga do zwiększenia zasobów leśnych i podniesienia pro" 
dukcji płodów leśnych wymaga rozciągnięcia zasady planowej działal- 
ności produkcyjnej na wszystkie lasy świata i powszechnej likwidacji 
systemu destrukcyjnych wyrębów. 

O rozmiarach niewykorzystanych rezerw leśnych świata świadczy 
między innymi to, że tylko 1,5 mld ha na 4,0 mld ha lasów znajduje Si4 
w użytkowaniu. Największy i natychmiastowy wzrost produkcji mozna 
w tych warunkach osiągnąć przez rozszerzenie obszaru użytkowania na 
olbrzymie niewykorzystane dotąd bogate zasoby leśne głównie w any 
ce zachodniej i pid. i na Dalekim Wschodzie, a wiec na tereny bar р 
odległe od aktualnie czynnych rynków zbytu. Chodzi o rozszerzen" 
użytkowania na obszar leśny rzędu 2,9 mld ha, co przy założeniu o 
malnej wydajności 1 m* z ha pozwoliłoby niemal potroić obecną | 
dukcję drewna. Na przeszkodzie stoją jednak trudności горо ©. 

i transportowe wymagajace powaznego naktadu inwestycji PE wy” 

i rozwiązania trudności kadrowych, zwłaszcza w dziedzinie kadry 
kwalifikowanej (w zakresie leśnictwa. | 

Zwiększenie plonów z 1 ha lasów i rozszerzenie areału leśnego 
odniesiono do terenów, na których zapotrzebowanie na drewno, ta. 
nadające się do przewozu na duże odległości, przewyższa podaż. Pos ń 

wiono tezę, że gdyby w Europie podniesiono wydajność z obecne? 
poziomu 2 m* z ha rocznie do osiągalnej granicy 5 m* z ha госте, 

potrzeby obecne, jak i potrzeby przyszłego pokolenia, byłyby ORO ad 
pokryte. Zwrócono również uwagę na zadrzewienia śródpolne użyt 
sadzenie drzew w gospodarstwach rolnych oraz na zalesianie ne 
ków jako lokalne źródła surowca drzewnego i środki antyerozy Joe nia 

Sprawa oszczędności drewna na drodze lepszego WYKOTZY które! 
aktualnej produkcji wykazana została na przykładzie Szwecji, w ostaci 
tylko 50%/0 pozyskanego drewna dochodzi do rąk konsumenta w P 
gotowego produktu. adzy 

Wreszcie wykazano nierozerwalne związki przyczynowe к do 
produkcją leśną i produkcją rolną, usługową rolę lasów w stOs ewno rolnictwa, zwłaszcza w walce z erozją, ze wzrostem popytu na c! 
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opałowe dla wsi w regionach o stałym braku innych źródeł energetycz- 
nych i szkodami losowymi ze strony przyrody (powodzie, susze itp.). 
Ujawniono w ten sposób poważne niebezpieczeństwo, jakie powoduje 
w rolnictwie dewastacja lasów praktykowana przez ludzi wbrew ich 
własnym interesom. 

Druga grupa hipotez roboczych dotyczy problematyki leśno-drzewnej 
zalnicjowanej na początku 1966 r. przez prof. dr W. Bauera w jego 
artykule o drzewnictwie na progu nowej epoki cywilizacji przemy- 
słowej!. 

Na przykładzie NRF, gdzie tylko kilkanaście procent ludności utrzy- 
muje się wyłącznie z rolnictwa lub leśnictwa, wykazano co następuje: 

Istnieje nierozerwalny związek przyczynowo-skutkowy między 
leśnictwem i drzewnictwem oraz brak jakiejkolwiek automatycznej nie- 
zależności jednej z tych branż w stosunku do drugiej. 

Nowa epoka cywilizacji wielkoprzemysłowej narzuca prymat czyn- 
nika gospodarczego polegający na żądaniu wzrostu zasobów leśnych, 
przyrostu i w konsekwencji także produktu, jednak bez naruszenia 
istoty dualizmu celów współczesnego gospodarstwa leśnego na rzecz 
gospodarki i kultury, rolnictwa i bilansu wodnego. 

Leśnictwo i drzewnictwo pod wpływem potrzeb gospodarki wielko- 

przemysłowej stoją w obliczu konieczności stosowania w pełni postępu 
technicznego i ekonomicznego na miarę światową. Dziś w skali śswia- 
towej wartościowa produkcja drewna (114 mld DM) zajmuje drugie 
miejsce bezpośrednio po węglu kamiennym (142 mld DM). W NRF war- 

tość wyrąbanego rocznie surowca drzewnego (24 mln m’) sięga prawie 
2,0 mild DM, a w przerobie przemysłowym w skrajnych przypadkach 
dochodzi się do przeszło 1000-krotnego wzrostu wartości produktu 

w stosunku do wartości surowca drzewnego. 

_ Proces wypierania i substytucji drewna na rzecz innych surowców 

i materiałów występuje aktualnie ze szczególną siłą tam, gdzie zasada 
minimalizacji kosztów decyduje o wyborze tańszego surowca. Prof. 

Bauer przytacza pewne dane potwierdzające tę tezę w budownictwie, 

kopalnictwie węglowym i komunikacji podkreślając, że tylko w prze- 
myśle celulozowo-papierniczym drewno zachowało dotychczas swoj 

"monopol". Na przykład w budownictwie mieszkaniowym zuzywano 
przed wojną na jedno mieszkanie przeciętnie około 12 m” drewna, w la- 

tach pięćdziesiątych jeszcze około 5 m*, obecnie zaledwie 2—3 m». Zu- 

życie kopalniaka w NRF na jednostkę wydobytego węgla spadło w sto- 

sunku do okresu przedwojennego o 70%. W ciągu 15 lat zmniejszono 

0 połowę zużycie roczne podkładów kolejowych drewnianych, zastę- 

pując je betonowymi. Zapotrzebowanie na słupy tele- i energetyczne 

stale zmniejsza się na skutek stosowania słupów betonowych i systemu 

kablowego. Okleinę zastępuje coraz powszechniej imitacja drewna. 

W lotnictwie, w budownictwie mostów, portów i okrętów można się 

Już dziś zupełnie wyrzec stosowania drewna. | | 
Przechodząc do prognozy rynku drzewnego na przełomie kończącego 

się stulecia, prof. Bauer wyraża indywidualny pogląd na temat: jakie 
Se 

d | Prof, dr P. W. Bauer — Die Holzwirtschaft an der Schwelle eines neuen In- 

ustriezes teaters „Holz Zentralblatt", nr 8, 1966. 
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wnioski dla lesnictwa nalezy wyciagac z punktu widzenia przyszlych 
potrzeb rozwoju gospodarki wielkoprzemysłowej. 

Wobec braku badań tendencji rozwojowych rynku drzewnego na 
daleką przyszłość przyjęto hipotezę, że w przekroju 2-tysięcznego roku 
zapotrzebowanie na surowiec drzewny, mimo narastającego procesu sub- 
stytucji, osiągnie w skali światowej poziom co najmniej 2-krotnie wyż- 
szy od obecnego i że nie będzie żadnym błędem zalecać leśnictwu na- 
stawienie się na ten kierunek i tempo popytu. Wydaje się, że nadcho- 
dzące nowe stulecie będzie w drzewnictwie wiekiem celulozy i sztucz- 
nych tworzyw, stąd podstawowa teza dla leśnictwa: maksymalizacja 
ilościowa produkcji surowca drzewnego w lasach i w bazach zastęp- 
czych, jak np. w zadrzewieniach i plantacjach. 

Subiektywny pogląd prof. Bauera w sprawie przyszłych tenden- 
cji rozwoju rynku drzewnego można wyrazić w następujących podsta- 
wowych tezach: 

— W krajach wysoko uprzemysłowionych względne zużycie tarcicy 
na jednostkę wyrobu lub na jednego mieszkańca będzie malało, a re- 
kompensatą malejącej produkcji tarcicy będą tworzywa sztuczne typu 
płyt drzewnych i niedrzewnych. W krajach zaś uprzemysławiających 
się zapotrzebowanie rynków drzewnych świata na tarcicę iglastą będzie 

raczej rosło niż malało, a w związku z tym w epoce cywilizacji wielko- 

przemysłowej nie tylko względy gospodarki wodnej, ale i potrzeby ryn- 
kowe wymagać będą od lasów krajowych dysponowania dostateczną 

rezerwą drzewostanów rębnych i przeszłorębnych. Pogląd ten potwier 

dzają wyniki ekspertyzy w sprawie prognozy zapotrzebowania drewna 
użytkowego na tak zwanym Wspólnym Rynku (EWG), dla którego 
w latach 1950, 1962 i 1972 przewidziano następujący trend wzrostu к 

zycia w mln m?: 154, 245 oraz 336 lub 365 (dwuwariantowy szacune 

mimo szerokiego propagowania i stosowania sztucznych tworzyw. 
— Problem dostaw papierówki dla gwałtownie rozwijanego przery. 

słu celulozowo-papierniczego, wyrazić można w tezie o koniecznos” 

utrzymania i zwiekszenia krajowej bazy lesnej dla tego przemysu © 
miarę przyszłych stale rosnących potrzeb konsumpcji papieru I tek м}. 
(obecny poziom konsumpcji papieru na 1 mieszkanca rocznie W Europ 

Zachodniej — 80 kg). "aa 
— Produkcja nadmiernie grubych sztuk drzew straciła Juz 0715 

wszelkie gospodarcze znaczenie. NE 
— Znaczenie dostaw drewna tropikalnego ocenia się najwyżej 

w NRF, skoro na ten kraj przypada 350/o ogólnego importu do Europ у 
Drewno to w NRF pokrywa w 75°/o potrzeby przemysiu okleinoweg 
i ponad połowę zapotrzebowania na surowiec w przemyśle sklejkowyć 

Pod wpływem konkurencji drewna tropikalnego krajowe drewno 
z „ , . . . , . * 1 O = 

ciaste, zwłaszcza cieńsze i gorszej jakości systematycznie traci 

biorców. | 

* 

, W 
We współczesnej literaturze naukowej sprawy dalekich perspo c. 

leśnictwa i drzewnictwa są przedmiotem wyników badan wielkic 

stytutów ekonomicznych w USA, Europie i Z.SRR. ngto- 
W 1958 r. administracja leśna USA wydała drukiem w Waszy 
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nie obszerną pracę ekonomiczną pt.: „Timber Resources for America's 
Future', w której dla dwu 25-leci (1950—1975 oraz 1975—2000) prze- 
widziano następujące trendy: 

— w konsumpcji tarcicy iglastej na 1 mieszkańca obniżka w pierw- 
szym okresie o 16%/0, w drugim o dalsze 5/0, a razem w okresie 1950— 
2000 spadek o 21°/o, 

— w konsumpcji globalnej tarcicy iglastej: wzrost w pierwszym 
25-leciu o 24/0, w drugim 25-leciu o dalsze 19%/0, razem w okresie 
1950—2000 wzrost o 43/0, 

| — wzrost cen tarcicy iglastej: jeśli przyjąć rok 1950 za 100, to 
w 1975 r. 138,1 oraz w 2000 r. 196,6 czyli wzrost prawie 2-krotny w cią- 
gu 50-lecia 1950—2000 (cyt. s. 421). 

To samo źródło przyjmuje w wyniku analizy 4-krotny wzrost kon- 
sumpcji papieru i tektury, 

1955 1975 2000(Т) 2000(П) 

papier 100 168 286 365 
‘ektura 100 182 327 425 

mimo, ze aktualna konsumpcja papieru w USA nalezy do rekordowych 
w świecie (208 kg na 1 mieszkańca). 

% 

Dla Europy bez ZSRR zmiany konsumpcji drewna w przekroju lat 
1913, 1937, 1950, 1960 i 1975 podaje wydawnictwo ONZ — FAO pt. 
„European Timber Trends and Prospects, a new Appraisal 1950—1975", 
wydane drukiem w Nowym Jorku (1964) w mln m3 ekwiwalentu drew- 
na okrągłego (s. 207) następująco: 

1913 1937 1950 1960 1975 
drewno użytkowe 138 175 169 283 340 
drewno opałowe 136 129 118 107 93 

razem 274 302 287 340 433 
Stwierdzono analitycznie występowanie w Europie następujących 

trendów konsumpcji drewna: 
— stały wzrost konsumpcji drewna użytkowego, stały spadek kon- 

sumpcji drewna opałowego i stały wzrost konsumpcji drewna ogółem, 
—- udział drewna użytkowego w konsumpcji drewna ogółem wzra- 

sta z 500/06 w 1913 r. do 70%/0 w 1960 r. i prawdopodobnie wzrośnie do 
80%/0 w 1975 r., | 

‚ — w latach 1960—1975 konsumpcja drewna użytkowego zwiększy 
SIĘ 0 107 mln m3 (około 7 mln m? rocznie), czyli blisko o jedną trzecią, 

brzy równoczesnym spadku konsumpcji drewna opałowego o 14 mln m 
(około 1 mln m3 rocznie) czyli o 13%, | 

— tempo wzrostu konsumpcji drewna tartacznego w 10-leciu 1950 — 
1960 oszacowano na 22°/0, a w następnym 15-leciu 1960—1975 na 17 /0, 

Prawdopodobnie jako skutek pogłębiającego się deficytu drewna w ca- 
tej Europie, a 

-- tempo wzrostu konsumpcji papierówki oszacowano w analogicz- 
nych okiesach na 101% i 1400/, a w całym 25-leciu 1950—1975 na 
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maksymalnie 400°/o (z 29,6 na 149 mln m3) lub minimalnie 350°/o (z 296 
na 133 mln m5), 

— tempo spadku konsumpcji kopalniaka w Europie w całym 25-leciu 
1950—1975 oszacowano na 73%/o (z 13,6 na 8 mln m3), czyli średnio pra: 
wie 30/0 rocznie, 

— największe tempo wzrostu konsumpcji przewidziano na surowiec 
do płyt drzewnych, mianowicie w 10-leciu 1950—1960 z 5,8 na 15,9 mln 
10? (- 1749/0), а м 15-]еста 1960—1975 (2 15,9 ао 43,0 mln m5), czyli 
o dalsze 175%/0, a w całym 25-leciu 6-krotnie. 

W tych perspektywach niektóre kraje, np. NRD i NRF od lat za- 
rzuciły tolerancję cięć ponadetatowych, wyrównując deficyt zwiększo: 
nym importem. 

% 

Po drugiej wojnie światowej, w nowych granicach politycznych na- 

sze lasy znalazły się w geograficznym centrum zasięgu europejskiego 

deficytu drzewnego, sięgającego od Atlantyku i Morza Śródziemnego 

po Ural, Południowe Republiki ZSRR i Bliski Wschód. m 
Tego rodzaju trwała sytuacja gospodarcza przekreśla możliwość 

wszelkiej konkurencji naszego kraju w zakresie udziału w kurczącym 

się europejskim imporcie drewna iglastego z głównymi importerami 

drzewnymi bloku szterlingowego lub dolarowego oraz zmusza nas do 

konsekwentnego stosowania zasady samowystarczalności zaopatrzenia 

kraju w przemysłowy surowiec drzewny zarówno na dziś, jak I w nie 

ograniczonej perspektywie przyszłości. ° 

Mimo wielu istotnych osiągnięć w dziedzinie leśnictwa, o jakich 

dostatecznie dużo pisano i mówiono w związku z 20-leciem PRL (пр. 
dolesienia, zadrzewienia, wzrost mechanizacji ścinki i transportu drew- 

na, rozwój zaplecza naukowo-technicznego i kadry specjalistycznej) 

stan gospodarczy lasów nie zadowala nas na tle stale rosnących potrzeb 
społeczeństwa, które weszło na drogę budownictwa socjalistycznego. | 

Na tle tego postępu, jaki dokonał się w naszych czasach dzięki 

,uderzeniowej" polityce inwestycyjnej w górnictwie, przemyśle, komu” 
nikacji i ostatnio w rolnictwie, leśnictwo pozostało na szarym koncu 
ogniwem „niedopasowanym' do reszty branż gospodarki narodow" 

osłabione pod względem potencjału gospodarczego dojrzałych ZAS 0 

leśnych, nieatrakcyjne jako rynek pracy dla kadry inzynieryjno rr 
nicznej i dla zatogi robotniczej przechodzacej masowo i powszec ie 
do innych branż o korzystniejszych warunkach pracy oraz nadal m 

doinwestowane w zakresie inwestycji podstawowych do poziomu в 
alnych potrzeb ekonomicznych kraju i możliwości przyrodniczy 

lasu. 
Z inwestycji, jakie w powojennym 20-leciu przypadły w udzia 

MLiPD, powstały z ruin wojennych i potężnie się rozwinęły w 5050. 

do okresu przedwojennego nowe gałęzie przemysłu: celulozowo-paP” łe 
niczego, meblarskiego i płytowego, dzięki którym zaistniały U oh: 
możliwości pozyskiwania i przerobu na cele przemysłowe drewna W .. 

kiego i gorszej jakości, co z kolei stanowi jeden z podstawowych ch 
runków intensyfikacji produkcji leśnej, a więc wzrostu zasobów leśny 

w kraju. 
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Stosunkowo najmniejsze korzyści z inwestycji powojennych na mo- 
dernizację i mechanizację produkcji zdołał w tym czasie zdobyć prze- 
mysł tartaczny, który mimo technicznego zacofania, utrzymywał znacz- 
nie wyższy od przedwojennego poziom produkcji tarcicy w oparciu 
o dostawy surowca krajowego, przekraczając dość znacznie zdolność 
produkcyjną lasów na przestrzeni ostatnich 15 lat (1950—1965). 

Główne tytuły skromnych stosunkowo inwestycji w gospodarstwie 
leśnym w powojennym 20-leciu odnoszą się nie do wzrostu czynnej 
bazy leśnej, lecz do mechanizacji ścinki i wywozu drewna (przeważnie 
na drodze zakupów środków transportowych bez części zamiennych), 
budowy dróg i budynków, a w środkach obrotowych do zalesień grun- 
tów porolnych i nieużytków, z których plony przypadnie zbierać przy- 
szłym generacjom na progu nowego stulecia, a zarazem 1000-lecia. 
Program „uderzeniowy”" inwestycji na cele intensyfikacji zagospodaro- 
wania lasów i wzrostu produktywności lasów pozostaje nadal jeszcze 
kwestią przyszłości, mimo że zaległości w tej dziedzinie, zwłaszcza na 
terenie lasów upaństwowionych po drugiej wojnie światowej, sięgają 
stuleci i dotyczą ogromnych potrzeb, które nie mogą czekać. 

Nieopanowane dotychczas dysproporcje nakładów inwestycyjnych 
między MLiPD a pozostałymi resortami gospodarczymi oraz wewnątrz 
własnego resortu między przemysłami i leśnictwem, mają oczywiście 
obiektywne przyczyny i być może odpowiadają koncepcji pewnej pra- 
widłowości, ale stanu gospodarczego krajowej bazy leśnej nie popra- 
wiają ani w stosunku do rozbudowanych branż przemysłowych włas- 
nego resortu, ani w stosunku do świadczeń leśnictwa na rzecz innych 
Iesortów, zwłaszcza rolnictwa, gospodarki wodnej, kultury, turystyki 
l zdrowia. 

„ Również dysproporcja w dziedzinie środków obrotowych występu: 
jąca permanentnie w przedsiębiorstwach lasów państwowych między 
nakładami i efektami finansowymi, polegająca na stosowaniu zasady 
taniej siły roboczej i wysokiej akumulacji budżetowej, powoduje wiele 
negatywnych skutków w gospodarce leśnej, między innymi: zniechę- 
cenie do wykonywania zawodu leśnego, gorszą materialną sytuację leś- 

ników w stosunku do innych zawodów rolniczych, ucieczkę kadry in- 
żynieryjno-technicznej z leśnictwa do innych branż, starzenie się i 2а- 
hamowanie dopływu młodej kadry robotniczej, brak zainteresowania 

i pracą w lesie na zasadach zbiorowego układu pracy dla leśnictwa 
itp. 

Teoria taniej siły roboczej w leśnictwie na tle burzliwego rozwoju 
Tynku pracy w całym kraju okazała się antybodźcem, od. którego 
rzeba się odżegnać, uznając pracę w lesie za cięższą niż w rolnictwie, 
da nawet w niektórych branżach przemysłu i handlu, jak tego doko- 
Nano w niektórych krajach deficytowych pod względem siły roboczej. 

Nie można kwestionować konieczności likwidacji nadmiernie niskich 
zarobków i ponadetatowych wyrębów, skoro w swych skutkach zmniej- 
Szaja nie tylko odbudowe zapasu i przyrostu drzewostanow rebnych, 

„a których bazuje przemysł tartaczny i eksport polskiej tarcicy, ale 
- ogólną produktywność lasu. 
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W tych warunkach nieprawidłowością trzeba nazwać utrzymywanie: 
1) zaległości w cięciach pielęgnacyjnych młodników i drągowin 

zwłaszcza świerkowo-jodłowych w płd. części kraju przeważnie z po- 
wodu braku siły roboczej i nieatrakcyjności stawek płac; 

2) drzewostanów negatywnych bez przyszłości, w różnych klasach 
wieku i różnych regionach kraju zniszczonych przez toksyczne oddzia- 
ływanie przemysłu, działaniami wojennymi, rabunkową gospodarką 
byłych właścicieli przed upaństwowieniem lasów lub przez zwierzynę; 

3) nadmiemych remanentów drewna opałowego gromadzącego się 
w lasach od czasu, gdy przed dwoma laty węgiel stał się w całym kraju 
dostępny i tani, w warunkach importu węgla drzewnego i deficytu 
drewna przemysłowego. 

Likwidacja tych i tym podobnych nieprawidłowości jest możliwa 
li celowa, wymaga tylko od nas leśników więcej inicjatywy i ze strony 
państwa istotnego wzrostu nakładu środków zwłaszcza inwestycyjnych. 

Że sprzeczności między lasami a środowiskiem gospodarczym wy- 
mienić trzeba, jako szczególnie ważne i nierozwiązane w pełni nastę- 
pujące problemy leśnictwa. 

1. Granica rolniczo-leśna, która ulega stopniowej, ale w zasadzie 
nadal niezadowalającej korekcie, mimo że od niej zależy m. in. możli- 
wość poprawy plonów rolnych, likwidacja erozji gleb i zmniejszenie 
strat w negatywnym bilansie wodnym kraju, jest dziedzictwem prze- 
szłości, na którego prawidłowe rozwiązanie nie można czekać. Ten 
międzyresortowy problem planowania przestrzennego i perspektywicz- 
nego wymaga gwałtownie badania, programowania i realizacji. 

2. Stosunki między gospodarstwem leśnym i gospodarstwem 10- 
wieckim, formalnie regulowane przepisami ustawy łowieckiej, charak- 
teryzują się słabą aktywnością łowiectwa, tolerancją wielkich szkód 

w lasach od zwierzyny (spotykanych nagminnie w wielu obwodach 

dzierżawionych „kółkom łowieckim” i hodowlanych) oraz bardzo sła” 
bymi podstawami finansowymi łowiectwa, które się traktuje jako Część 
składową gospodarstwa leśnego lub nawet gospodarstwa narodowego: 

3. Konflikt między środowiskiem gospodarczym i środowiskiem przy” 
rodniczym, których częściami jest jeden i ten sam las, wyraza vt 

w niepohamowanym, negatywnym oddziaływaniu sił wytwórczych i 
lasy, w toksycznym zanieczyszczaniu wód i pastwisk przez zak ev 
wielkoprzemysłowe oraz w deformacji powierzchni gruntów 1 w 2 
ceniu sysiemu wodnego przez górnictwo głębinowe i odkrywkowe. .. 

4. Konflikt między lasami jako częścią składową przyrody в паст 
tywami masowej turystyki, zwłaszcza zmotoryzowanej, wyraża 2 

się w naruszaniu estetyki lasu i jego walorów jako strefy CIS? yr c 
lazł pierwsze próby rozwiązania w najnowszych aktach normatyte у = 
(1965, 1966), ale musi im nadal towarzyszyć akcja wychowawcza 

chu społecznym. | none 
Wszystkie wymienione ,,zewnetrzne” problemy makroekonomic 

łącznie z prognozą skutków nadetatowych cięć, opracowywał re hO- 
w latach 1961—1965, zaopatrzony w dowodową dokumentację ! p alnym 
żył wynikające stąd wmioski i dezyderaty do wykorzystania cone które 
władzom gospodarczo-politycznym przez IV Zjazdem PZPR. Nie 
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z nich rozpatrywano na plenarnym posiedzeniu Biura Rolnego KC PZPR 
iw prezydium KP przy RM i na posiedzeniach Komisji Sejmowej Leś- 
nictwa i Przemysłu Drzewnego. Można wyrazić przekonanie, że wspólna 
troska o poprawę „klimatu” dla leśnictwa w polityce ekonomicznej 
kraju wyda rychło z dawna oczekiwane owoce, przede wszystkim w po- 
staci generalnej poprawy sytuacji finansowej polskiego gospodarstwa 
leśnego i pracujących w nim ludzi. 

* 

Problemy „wewnętrzne” leśnictwa przedstawiają bardzo szeroki 
wachlarz spraw organizacyjnych, przyrodniczych, technicznych, gospo- 
darczych i socjalnych, ale ze względu na brak miejsca i czasu, o osiąg- 
nięciach, niepowodzeniach i brakach w tej dziedzinie można stawiać 
diagnozę istniejących sytuacji tylko szkicowo i przykładowo. 

W dziedzinie organizacyjnej, po burzliwym okresie permanentnej, 
nie zawsze celowej reorganizacji jednostek administracyjnych i prze- 
sunięciach personalnych wszystkich szczebli nastąpiła z chwilą utwo- 
rzenia MLiPD (w 1956 r.) stabilizacja form organizacyjnych i sytuacji 
kadrowej oparta na zasadzie wzrostu kwalifikacji zawodowej załóg 
| poszanowania istotnej wartości każdego człowieka pracującego w lesie 
i dla lasu. 

Losy lasów przeszły w ręce inteligencji ludowej, inżynierów i tech- 
ników leśnictwa wykształconych po wojnie, znajdujących wspólny ję- 
zyk zarówno z dawną kadrą, jak i z praktykami dopuszczanymi przez 
taryfikator do wykonywania zawodu bez posiadania formalnych kwali- 
likacji. Stopień przynależności partyjnej i związkowej oraz aktywności 
na polu pracy społecznej odnośnie kadry leśników i drzewiarzy nie 
budzi zastrzeżeń. Nowoczesne formy opieki społecznej, akcji socjalnej 
l pomocy lekarskiej zaczęto realnie również stosować wobec ludzi lasu. 
Rozwinęły się formy socjalistycznego współzawodnictwa w pracy leśni- 
Ków. Dzięki mechanizacji i motoryzacji terenu warunki pracy leśnika 

stają się stopniowo znośniejsze. 
Model nadzoru przez rady narodowe i pomocy technicznej przez OZLP i nadleśnictwa dla lasów niepaństwowych, oparty na ustawie 

a 1960 I. o lasach nadzorowanych, nie okazujac jeszcze na tyle dojrza- 
łości, aby mógł wydać pełne plony, wymaga dalszych inicjatyw i do- 
skonalenia w kierunku uproduktywnienia lasów nadzorowanych, peł- 
nej ich inwentaryzacji i uruchomienia istniejących rezerw. Niewykorzy- 
stane poważne rezerwy drewna w lasach chłopskich utrzymują się 
'egionalnie w sposób sztuczny i antygospodarczy. Na przykład w woj. 
krakowskim na terenie powiatów: Limanowa, Żywiec i Nowy Targ 
utrzymuje się prywatny handel drewnem budowlanym mimo ustawo- 
"ej reglamentacji jego zbytu i skupu. 

latach 1961—1965 rozpoczęto w gospodarstwie leśnym szereg 
cennych inicjatyw i eksperymentów, a między innymi: 

. ... PIzystąpiono na większą skalę do uproduktywnienia najsłabszych 
dlisk leśnych na drodze naturalnego i sztucznego nawożenia, pod 

Ym względem przodujące wyniki osiągnął OZLP Siedlce dowodząc, 
*e problem wzrostu produktywności i najsłabszych siedlisk od strony 
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naukowej, organizacyjnej i technicznej został opanowany i czeka tylko 
na inwestycje dla realizacji na skalę gospodarczą. 

-—- rozpoczęto walkę o poprawę zaniedbanych najżyźniejszych sied- 
lisk leśnych przez zastępowanie negatywów liściastych plantacjami 
drzew szybko rosnących (topoli, osiki), przy czym największe efekty 
na tym polu osiągnął dotychczas OZPL Lublin, 

— opanowano i oddano do wdrożenia wspólnie z instytutami re- 
sortowymi, nową technologię pozyskiwania i przerobu w lesie na zręb- 
ki drobnicy tyczkowej do produkcji płyt wiórowych oraz „drobnicy 
wiązanej" dla przemysłu płyt pilśniowych, 

—- przystąpiono do eksperymentalnej przebudowy martwych drze- 
wostanów iglastych porażonych toksycznie wyziewami i ściekami wiel- 
koprzemysłowymi na terenie woj. katowickiego oraz negatywów na 
terenie puszcz nadnoteckiej i niepołomickiej, 

— opracowano projekt nowej instrukcji urządzenia lasu i projekt 
uchwały RM w sprawie rekultywacji leśnej oraz projekt weryfikacji 
przyrodniczego podziału lasów. 

Dzięki inicjatywie IBL, zwłaszcza prof. dr W. Koehlera i prot. 
dr Orłosia wzrasta operatywność służby ochrony lasu w walce 
z biologicznymi szkodnikami, choć zawsze groźny stan pogotowia pod 
tym względem dyktowany największym zagrożeniem naszych lasów 

w skali ogólnoeuropejskiej, zmusza resort do świadczenia większej po” 
mocy naukowej, technicznej i organizacyjnej na rzecz ochrony lasu. 

Instytut Badawczy Leśnictwa podjął w dziedzinie naukowo-badawczej 
ochrony lasu i hodowli lasu zadania wiodące, zwłaszcza specjalizacji 

swego profilu i koordynacji badań leśnictwa jako całości. 

Wąskim gardłem naszej gospodarki leśnej i nauki leśnictwa 

staje nadal hodowla lasu. 
Z myślą o zwiększeniu kadry specjalistów leśnych reaktywowano 

trzeci wydział leśny w Krakowie z nastawieniem na potrzeby ah 
górskich. Utworzono studia podyplomowe w trzech uczelniach leśnyc 
oraz nowe technikum leśne w Tucholi. | 

Szkolnictwo leśne średnie i wyższe nadal potrzebuje znacznie więk- 
szej pomocy od resortu, zwłaszcza w dziedzinie inwestycji. 

pozo” 

% 

Przechodząc do oceny aktualnego stanu drzewnictwa wypada Oj 
niczyć się do wybranych zagadnień problemowych o charakterze dys 

syjnym. 
W tej sprawie podstawową tezę można wyrazić dezyderatem: ay 

przemysiy przerabiajace dzis i w perspektywie surowce drzewne me 
zabezpieczoną krajową bazę leśną, trzeba zapewnić maksymalne a 
wzrostu zasobów leśnych, przyrostu i produktywności lasów, wy о 
czyć możliwości regresji krajowej bazy leśnej, jako działalności 905 
darczo szkodliwej i rozwiać raz na zawsze złudne nadzieje na imp 
drzewny jako drogę substytutu krajowego surowca drzewnego. 

Również na wstępie trzeba wymienić sprzeczność, jaka SiĘ koło 
lat utrzymuje między tolerancją cięć ponadetatowych (rzędu 0 
3,0 mln m? rocznie), praktykowaną na rzecz bieżących potrz 
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darki narodowej, zwłaszcza importu zboża kosztem potrzeb najbliższej 
generacji, a tolerancją niewykorzystanej przez przemysł rezerwy su- 
rowca drzewnego w postaci karpiny, drobnicy i przemysłowych odpa- 
dów drzewnych (rzędu 3—4 mln m? rocznie). 

Odrębną grupę tworzą nieprawidłowości dotyczące marnotrawstwa 
drewna u odbiorców w wyniku braku zainteresowania w stosowaniu ma- 
teriałów substytucyjnych. Typowy przykład tego rodzaju ma miejsce 
w naszym górnictwie, które gdyby zastosowało ten sam postęp tech- 
niczny w zużyciu kopalniaków na jednostkę wydobytego węgla, jaki 
obserwuje się po wojnie w NRF (30% stanu przedwojennego), to zapo- 
trzebowanie na kopalniak zmniejszyłoby się o połowę, tj. z 16 na 8 m3 
na 1000 ton wydobytego węgla, a w liczbach bezwzględnych oznacza 
to możliwość zmniejszenia dostaw kopalniaka o około jeden milion 
metrów sześciennych rocznie. 

Wszyscy krajowi odbiorcy tarcicy iglastej dysponują rezerwami 
oszczędności tego deficytowego sortymentu, jak to stale wykazuje re- 
sortowa kontrola zużycia drewna i NIK, ale nie zmniejszają dobrowol- 
nie swego zapotrzebowania i zużycia, gdyż niska cena tarcicy spycha 
udział drewna w kosztach produkcji do poziomu nie budzącego zainte- 

resowania odbiorcy. 

Chyba nie mijamy się z prawdą twierdząc, że zbliża się dzień kiedy 
lasy powinny przejść do rygorystycznej reglamentacji cięć w ramach 
limitu urządzenia lasu. Wtedy podaż iglastego surowca tartacznego 
spadnie niemal o połowę, a przemysł tartaczny przestawić się musi na 
drewno cienkie, typu grubego kopalniaka i grubej papierówki poprzez 
generalną zmianę systemów traków i urządzeń technicznych. Do tej 
nieuniknionej konieczności nie chcą się dostosować odbiorcy tarcicy, 
której rychło może zabraknąć, jeśli źródło surowca krajowego „wy- 
schnie'" po ostatecznej likwidacji nielicznych drzewostanów rębnych, 
a import tarcicy może się okazać nieosiągalny i nieopłacalny. | 

_ Do przemystow, których baza surowcowa w kraju znajduje się rów- 
nież na wyczerpaniu, należy przemysł okleinowy i sklejkowy. Ich przy- 
szłość przesunie się niebawem na importowane drewno tropikalne, jak 
lo ma miejsce w wielu innych krajach współczesnej Europy. | 

Gdy po wojnie nastąpił gwałtowny wzrost produkcji papieru i płyt 
włóknistych i gdy kraje skandynawskie przeszły nieoczekiwanie w fazę 
wielkiego importu papierówki i drewna tropikalnego (na okleinę, sklej- 
kę i tarcicę) rozpoczął się w Europie środkowej renesans cienkiego 

drewna iglastego i grubizny wszystkich gatunków liściastych z bukiem 
i dębem na czele. Buczyna ma dziś nieograniczone możliwości zbytu 
W kraju i za granicą. Źródłem renesansu dębiny staje się przemysł me- 
blarskj, zwłaszcza modelowanych mebli typu staroświeckiego. Tarcica 

ukowa, olchowa, grabowa itp. znajduje w kraju chętnych nabywców. 
awet drewno olchy szarej doczekało się pozycji na rynku drzewnym 

dzięki badaniom prof. dr F. Krzysika z SGGW. 
Na pierwsze miejsce w konsumpcji drewna przemysłowego w Polsce 

Podobnie jak w wielu innych krajach, wysuwa się przemysł celulozowo- 
jgzpierNiczy i towarzyszące mu przemysły płyt włóknistych. Około 
270 r. nastąpi pod tym względem pierwszy skok historyczny, gdy kom- 
"aty papiernicze w Ostrołęce i w Świeciu uruchomią w pełni swe zdol- 
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ności produkcyjne. Wtedy zamiast dwu trzeba będzie zużyć na cele pa- 
piernicze około czterech milionów m* drewna, a chcąc osiągnąć obecny 
poziom konsumpcji papieru na Zachodzie Europy (80 kg na 1 mieszkań- 
ca) trzeba widzieć potrzebę potrojenia dostaw papierówki dla naszego 
przemysłu papierniczego, co również trzeba nazwać koniecznością lub 
prawidłowością ekonomiczną. 

Wiedząc o tym, trzeba temu przemysłowi stworzyć trwałą bazę 
drewna krajowego, uznać papierówkę za podstawowy cel produkcji 
wielu obszarów leśnych i obiektów zadrzewieniowych. Na rzecz tego 
przemysłu pracować musi intensywnie krajowa baza surowcowa w ро- 
staci przedplonowych drzewostanów na nieużytkach i gruntach porol- 
nych, cięć pielęgnacyjnych we wszystkich klasach wieku drzewosta: 
nów i wszystkich zadrzewień. Z tej bazy korzystać będzie również 
przemysł płyt włóknistych oraz chemia leśna z produkcją węgla drzew- 

nego na czele. 

PROGNOZA NIEPLANOWANEJ PRZYSZŁOŚCI 

W zamierzonej prognozie przyszłego stanu leśnictwa i drzewnicitwa 
chodzi jeszcze, wobec braku rozwiniętych badań nad metodologią prze: 

widywania gospodarczego, o wstępne szkice optymalnego modelu ZA” 

spokojenia potrzeb w obu branżach w perspektywie dwutysięczneg” 
roku, a więc na przełomie obecnego i przyszłego stulecia na progi 
nowej epoki cywilizacji wielkoprzemysłowej. 

Optymalny model leśnictwa polskiego powinien w perspektyw? 
3—4 dziesięcioleci odpowiadać w maksymalnym stopniu społeczen 

stwu 45-milionowemu, które w 85%% utrzymuje się z branż pozarolni: 

czych i tylko w 15% z rolnictwa i leśnictwa, rozbudowuje wielki pn 
mysł i przekształci rolnictwo w wielkoobszarowe, wysokowydajne 9 
spodarstwa rolne. | 

Przyjmując za FAO 2-krotny wzrost wskaźnika konsumpcji drewn 
użytkowego za każde przyszłe 25 lat, można obliczyć szacunkowo Ze 

potrzebowanie generacji żyjącej w naszym kraju po upływie 3—% те 
sięcioleci na 40 mln m$ drewna użytkowego i 5 mln m* drewna ора м 
wego, co odpowiada przeciętnej konsumpcji 1,0 m$ na 1 miesza 
rocznie, czyli niemal 2-krotnie więcej niż obecnie. Jeśli uda się W у 
czasie podnieść lesistość kraju do 30%, а wiec do obszaru oe 
9,3 mln ha, to przy wkładach inwestycyjnych i finansowych, ЧУ trze” 
tujących wzrost produktywności 5 m$ na 1 ha pełne pokrycie zapo o 

bowania na surowiec drzewny byłoby realnie osiągalne, dlatego т 
ten może być uważany za wariant optymalnego modelu leśnic W gi 

Aby osiągnąć ten typ modelu, gwarantującego dostawy ау 
rowca drzewnego rzędu 45 mln m? rocznie, trzeba opracować Kon o 
program działania i bezzwłocznie przystąpić do jego realizacji w 
następujących założeń: 

— dolesienie dodatkowo 1,3 mln ha nieużytków i słabych granią 
porolnych w ramach generalnej rewizji granicy rolno-leśnej, zwias ater 
w terenach górskich, podgórskich i bezleśnych z największym г 
żeniem erozji, 
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— pełne doinwestowanie lasów państwowych i niepaństwowych 
oraz zadrzewień w zakresie inwestycji podstawowych na maksymalną 
intensylikację prac w dziedzinie ochrony i hodowli lasu oraz budowy 
dróg i osad, co wymaga wielokrotnego wzrostu inwestycji w gospo- 
darstwie leśnym, 

—- optymalne nasycenie personelu terenowego nadleśnictw z zasto- 
sowaniem specjalizacji i naukowego podziału pracy przy obsadzie nad- 
leśnictw do jakiej już obecnie doszli leśnicy duńscy (1 inżynier 
i2 adiunktów dyplomowanych na 1 nadleśnictwo o przeciętnym obsza- 
rze 2—3 tysięcy ha oraz 1 leśniczy (strażnik) na obwód o przeciętnej 
powierzchni 400 ha, tj. 3 pracowników techniczno-leśnych na każde 
1000 ha, co dla docelowej powierzchni lasów oznacza modelową obsadę 

rzędu 28 tys. pracowników imnżynieryjno-technicznych w terenie, w tym 

30%/0 z wyższym wykształceniem!, 
— stworzenie rezerwowej bazy surowca drzewnego w plantacjach 

drzew szybko rosnących o kolei rębności odpowiadającej maksymal- 

nemu przyrostowi masy drzewnej na pniu na gruntach porolnych 

i wzdłuż rzek oraz pojedynczych zadrzewień przydrożnych i śródpol- 

nych przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości terenowych zba- 
danych drogą inwentaryzacji i spisów na wzór spisu rolnego, | 

— rozszerzenie w maksymalnych granicach wielopiętrowej 1 wielo- 

gatunkowej struktury drzewostanów dla równoległego | traktowania 

‘темпа tartacznego i papierówki, jako równorzędnych celów produkcji 

eśnej, 
— przyjęcie zasady trwałości użytkowania według limitów urządze- 

nia lasu i stosowania pod tym kątem widzenia kontroli wykonawstwa 

urządzenia lasu, 
"- Wzrost produktywności lasu czyli podaży surowca drzewnego 

określony w długofalowej prognozie leśnictwa i drzewnictwa, mierzony 
wielkością etatu ustalonego na okresy 10-letnie przez urządzenie lasu 
podlega skutecznej kontroli i warunkowi uprzedniego osiągnięcia wzros- 
tu zasobów rosnących i przyrostu drzewnego, a te z kolei wyrażać się 
powinny efektem nakładów na intensyfikację zagospodarowania lasu, 

—- prowadzenie przez przedsiębiorstwa lasów państwowych nie- 
zbędnej dokumentacji dla problemowych i operatywnych analiz wielo- 
etniego bilansu nakładów i efektów gospodarczych w zakresie progra- 

mowego wzrostu zasobów leśnych, przyrostu drzewnego, produktyw- 
ności lasu oraz wydajności pracy i środków trwałych (maszyn), 

— wykrywanie rezerw produkcyjnych w gospodarstwie leśnym, 
oparte na bodźcach ekonomicznych materialnego zainteresowania za- 
łóg leśnych i personelu terenowego w zakresie doskonalenia metod za- 
patrzenia przemysłu w surowiec drzewny, 

— niedobory bilansu surowców drzewnych wykazywane ponad rze- 

czywistą zdolność produkcyjną lasów pokrywają konsumenci drogą 
Прога lub substytucji, .. 

— uznanie priorytetu papieréwki, jako głównego celu produkcji 
W stosunku do wszystkich pozostatych sortymentow drewna w tych 

lasach, ktére ze względów przyrodniczych nie rokują nadziei na osiąg- 
О 

‹ > . rr 

1958 -orne R. — Voyage forestier au Danemark „Revue Forestriere Francaise', nr 8, 
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niecie wysokiej produkcji drewna wielkowymiarowego i na zasadzie 
specjalizacji przejmą prawdopodobnie główną rolę bazy surowcowej dla 
przemysłu celulozowo-papierniczego, 

—- dostosowanie integracji poziomej przemysłu drzewnego do ma: 
ksymalnego wykorzystania surowca drzewnego i odpadów drzewnych 

— zwiększenie zasobów drzewostanów i poprawa składu gatunko- 
wego lasów (na drodze rekonstrukcji biologicznej monokultur iglastych) 
odpowiednio do potrzeb gospodarki wodnej, 

—- przywrócenie i stabilizacja atrakcyjności zawodu leśnego na dro- 
dze przywilejów gospodarczych, stanowiących ekwiwalent w stosunku 
do innych zawodów w rolnictwie i przemyśle. 

PRÓBA SYNTEZY 

Potrzebna jest wizja jutra naszych lasów, leśnictwa i drzewnictwa 
oparta na naukowej metodologii przewidywania przyszłości gospodar- 
czej i kulturalnej. Jako motto tego zadania można przytoczyć podsta- 
wową wypowiedź prof. S. Żółkiewskiego przed Kongresem 
Kultury Polskiej („Trybuna Ludu", nr 254 z 1966 r.): 

„żyjemy w epoce społeczeństw planujących. Dysponujemy nie tylko, jak przed paru 
dziesiątkami lat ideą planowania, ale mamy system społeczny i środki techniczne, umo 
żliwiające planowanie. Nowoczesna technika bowiem pozwala podejmować decyzje, 
których dalekosiężne skutki wyrażać się mogą po latach zasadniczymi przeobrażeniami 
warunków życia społeczeństw. I to nie po tak wielu latach. Możemy planować zupełnie 
konkretnie. Możemy dokonywać i dokonujemy planowej przemiany społeczeństw 1ol- 
niczych na przemysłowe, wiejskich na miejskie w przeważającej i decydującej mierze. 
Doświadczamy tych kolosalnych przemian na własnym społeczeństwie naszego pokole- 
nia. Takie przemiany gospodarki, zagospodarowania przestrzennego, struktury społecz: 
nej i zawodowej rodzą określone skutki kulturalne, rodzą nowe potrzeby ludzkie, 
kształtują nowy typ człowieka, o innych horyzontach, wrażliwości, wyobraźni, postawić 
życiowej, rodzą nowe wzory zachowań ludzkich, inne normy, inny styl pracy i wypoczy!” 
ku. Otóż te skutki kulturalne prawie całkowicie nie są przewidywane przez nasze plany: 
czy lepiej — luźniejsze programy. Zaskakują nas. Występują wśród nich, jakże często, 
wyraźnie niepożądane skutki naszych decyzji pozakulturalnych, dalekosiężnych i Cl 
zarnych doniosłymi konsekwencjami społecznymi”. 

„Trzeba programować zaspokojenie potrzeb ludzkich, rozwijających się w now 
warunkach materialnych i społecznych, w przewidywanej przyszłości”. | 

Wizja lasów w 2000 r. w warunkach gospodarki socjalistycznej: 
w której człowiek ma żyć lepiej i szczęśliwiej, nie ma i nie może mie” 
nic wspólnego z marzeniami śniącego na jawie. Wizja jednego pełnego 
cyklu produkcyjnego w leśnictwie przekracza rok 2000 i powinna т 
gać połowy przyszłego stulecia. Postulujemy tezę, że optymalny mode 
tej wizji to ten i tylko ten, który spełnia podstawowy warune maksy 
malizacji pełnego zaspokojenia stale rosnących potrzeb społeczeństw” 

w zakresie zasobów leśnych oraz drewna jako surowca gospodarcze ć 
w osiągalnie krótkim czasie, a więc ten, który zakłada powiększe 
lesistości kraju co najmniej do poziomu średnio europejskiego, I. 
większenie co najmniej dwukrotnie zasobów rosnących na pniu, eee 
ciętnego przyrostu drzewnego i produktywności (podaży) z . 
w osiągalnie krótkim czasie, a także w pełni zabezpiecza potrzeby ody 
podarki wodnej, wzrost plonów rolniczych i ochronę zasobów Przy orl 

Rachunek ekonomiczny potwierdza rentownos¢ optymalnego WY arki 
modelu lasów opartego na zasadzie samowystarczalności gospo 

wy” narodowej w zakresie surowca drzewnego. Ten stan samowy 

усй 
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starczalności jesteśmy w stanie przywrócić i utrzymać kosztem zwięk- 
szenia nakładów na gospodarstwo leśne o średnio rocznie 3—4 miliardy 
zł w ciągu około 35 lat. W braku tych nakładów czyli w warunkach 
ekstensywnego gospodarstwa leśnego nasz deficyt drzewny wzrośnie 
szybko z kilku do kilkunastu milionów metrów sześciennych drewna 
przemysłowego. W takim przypadku nasz model gospodarki drzewnej 
zbliży się do modelu włoskiego, trzeciego co do wielkości importera 
europejskiego, w którym aktualnie wartość importu drzewnego sięga 
cwierć miliarda dolarów rocznie. Przy mnożniku 1 dolar równy 50 zł 
nasz deficyt drzewny kosztować będzie 12 mld zł rocznie, czyli 3-krotnie 
więcej od wariantu modelu optymalnego. 

TEZY WYNIKOWE 

Rozwój cywilizacji przemysłowej i technicznej stawia przed leśni- 
ctwem priorytetowo wysokie zadania ilościowe przed jakościowymi, 
a przed przemysłami przerabiającymi i zużywającymi drewno prioryte- 
lowe stanowisko przemysłu chemiczno-drzewnego przed wszystkimi po- 
zostatymi potrzebami przemysłowymi. 

Mimo bardzo istotnych osiągnięć w powojennym rozwoju leśnictwa 
I drzewnictwa polskiego aktualny stan gospodarczy obu branż nie daje 
podstaw do zadowolenia, wprost przeciwnie, wymaga opracowania 
i realizacji programu ich dostosowania do szybko rozwijających się 
dzięki uzyskanemu priorytetowi inwestycji, potrzeb innych branż go- 
spodarki narodowej. Korzystne warunki, jakie potencjalnie stwarza go- 
spodarka socjalistyczna dla leśnictwa i drzewnictwa, wymagają z kolei 
twórczej koncepcji i realizacji uderzeniowych inwestycji. 

. Podstawowy problem leśny polega na utrzymywaniu i pogłębianiu 
się dysproporcji między stale wzrastającymi potrzebami i ograniczonymi 
możliwościami w zakresie świadczeń lasów na rzecz społeczenstwa, 
zwłaszcza w kształtowaniu wpływu lasów na: a 

— bilans wodny i możliwości zmniejszania tempa narastania jego 
deficytu, 

-— utrzymanie i zabezpieczenie wyższych plonów w rolnictwie, 
low a: Iozszerzenie i poprawę jakości kulturalnych warunków bytu spo- 
cczeństwa, jego zdrowia, wypoczynku i masowej turystyki, 

"- zabezpieczenie wzrastających dostaw surowca drzewnego pocho- 
dzenią krajowego. 

Problem zwiększenia zasobów leśnych pod względem powierzchni, 
„asy na pniu i przeciętnego rocznego przyrostu drzewnego poprzedza 
„ warunkuje w skali krajowej i światowej rozwiązanie podstawowych 
tech OMÓW: wody, wyżywienia i rolnictwa, kultury i zdrowia, postępu 

„Acznego i surowców drzewnych jako źródła postępu ekonomicznego. 

stra. wzgledu na czynnik czasu (powolność działania sił przyrody) 

'€je pilna potrzeba podjęcia decyzji w sprawie optymalnego modelu 
Sospodarki leśnej, osiągalnego przy zasadniczym wzroście nakładów 

fi <Żnych l kadry specjalistów leśnych, a więc przy pełnej intensy- 
„CJI produkcji leśnej. Istnieje zatem potrzeba programowania nakła- 
W 1 efektów leśnictwa na okres jednego pełnego cyklu produkcyjnego 
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w celu pełnego zaspokojenia stale wzrastających potrzeb społeczeństwa w dziedzinie lasu i jego produktów pochodnych. 
Zasada progresji gospodarczej i zaspokojenia potrzeb (potwierdzona generalnie przez system gospodarki planowej, zwłaszcza przez IV Zjazd PZPR w sprawie wzrostu produktywności krajowej bazy leśnej) stwarza naszej generacji leśników i drzewiarzy korzystne warunki i realne па: 

dzieje na to, aby na progu nowego 1000-lecia, gwałtownie wzrastają: 
cych potrzeb współczesnej cywilizacji przemysłowej i technicznej ora 
potrzeb kulturalnych naszego narodu, mimo piętrzących się i narasta 
jących trudności, skutecznie zabezpieczyć właściwą rolę lasów i drewna 
oraz leśników i drzewiarzy w gospodarce uspołecznionej naszego kraju 

Краткое содержание 

Польские леса после второй мировой войны находились в разорённом состо- 

янии. Причина этого: хищническое хозяйничание оккупанта, военные разруше- 

ния, а также не всегда правильное ведение хозяйства, особенно в лесах бывшей 

частной лесной собственности. 

Дня 1. 10.1946 года площадь лесов в Полышпе составляла около 7 083 тыс. r, 

из чего 6021,5 тыс. га, т. е. 85 составляли государственные леса. Из обще 

лесной площади около 340 тыс. га составляли прогалины и лесосеки и OKO? 

100 тыс. га редины. Лесистость страны в это время достигала около 229/. , 

Значительные площади лесов в это время носили следы военных действий, 

т. е. многие деревья были повреждены снарядами, болышие участки леса заняты 

гарями, усилили свою деятельность вредные насекомые и грибы, массово вы“ 

делялся в лесах сухостой. 

В 1946—1960 годах убавилось 25,9 млн. M3 хвойной толстомерной древесины, 
а прибавилось в это время 5,1 млн. м3 лиственной толстомерной древесины. 

В итоге убавилось 20,8 млн. м3 толстомерной древесины. 
Причиной этого были увеличенные вырубки, вызванные потребностями BOC 

становления страны после военных разрушений и снабжения развивающих 
отраслей промышленности древесным сырьём, экспортом, вытекающим # 

общенародных потребностей, а также необходимостью приведения в порядок 
санитарного состояния лесов. 

Высшие сырьевые потребности по отношению к хвойным древостоям, «eM 
к лиственным и учёт санитарного состояния явились причиной увеличения > 
запасов в лиственных древостоях, а уменьшения в хвойных. 

Учитывая дальнейшие изменения, какие имели место в государственных 

лесах за период 1961—1965 годов, подсчитанный на день 1. 10.1965 г. запас A 
ловой древесины в млн. м3, с учётом хвойных и лиственных пород вместе в3#" 
тых, выглядел следующим образом: 

  

  

  

их 

Редины и Классы возраста 
запущенные — — Итого 

лесосеки I/II III IV V УГ и выше 

6 2,3 84,9 — 1396 1491 948 63,9 534, 
оказы" При сравнении состояния запасов в 1965 г. с состоянием в 1946 г. енных B вается, что в хвойных насаждениях убавилось 29,6 млн. м3, а в лист 
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насаждениях прибавилось 13,8 млн. м3. В общей сложности убавилось 15,8 млн. м3 
толстомерной древесины, при чём уменшение касается только насаждений У. 

УГ и старших классов возраста, в то время как насаждения П, ПТ, ТУ классов 

возраста проявляют рост состояния запасов. 

При сравнении состояния запасов в 1965 г. с состоянием в 1960 г. оказывается, 

что общий запас толстомерной древесины в этом 5-летии увеличился на 5,0 млн. м. 

при чём запас хвойных насаждений старших классов возраста подвергся даль- 

нейшему уменьшению (на 3,7 млн. м3), в то время как запас лиственных на- 
саждений во всех классах возраста увеличился (в общем на 8,7 млн. м3). 

Из сравнения изменений, имевших место в 5-летии 1961—1965 с изменениями 

1946—1960 годов вытекает, что общий запас древесной массы в последнее время 

увеличился, а, однако, запас самых старых насаждений (УГ и высших классов 

возраста) в дальнейшем уменьшается, но несколько медленнее, чем в период 

1945—1960 годов. Например, в период 1946—1960 годов запасы хвойных насаж- 

дений У класса возраста уменьшились на 9,2 млн. м3, а УГ и высших классов 

возраста на 23,8 млн. м3, в то время как в период 1961—1965 годов запасы хвой- 
ных насаждений У класса уменьшились только на 1,9 млн. м3, а УГ и высших 

классов возраста только на 7,1 млн. м3. 
Вообще говоря, в 20-летии Польской Народной Республики в наших лесах 

произошли следующие изменения: 

В государственных лесах вырублено в итоге 230,9 млн. м? толстомерной дре- 

Бесины. Средний размер лесопользования, установленный на основании вре- 

менных планов лесоустройства за этот период был установлен в пределах 

229,6 MNH. M3. 
Поэтому оценивается, что было вырублено 63,3 млн. м?з толстомерной древе- 

сины сверх установленного размера пользования. Это было обусловлено нуж- 
чами страны, о которых было сказано выше. В междувоенное двадцатилетие 
Чрезмерная вырубка толстомерной древесины достигла 200 млн. мЗ (главным 

9бразом в негосударственных лесах) превышая расчётную лесосеку на 60%. 

3 также в лесах на настоящих наших западных и северных землях в период 
‘итлеризма в 1939—1945 годах проводились законно установленные вырубки. 
уВеличенные по сравнению с расчётной лесосекой на 50%, в результате чего 
запас этих лесов значительно уменьшился. 

В последнем двадцатилетии ведомство продприняло большие усилия в 0б- 

тасти улучшения состояния лесного хозяйства, а именно: 

а) в государственных лесах облесено и возобновлено искусственным путём 
2,3 млн. га, естественное возобновление охватило площадь 100 тыс. га. На обле- 
ce . ЧНую и возобновленную искусственным путём площадь приходятся: 

`` текущие лесосеки на открытых площадях -- 1007,2 тыс. га, 
_ текущие лесосеки под пологом насаждения — 376,3 тыс. га, 
— запущенные лесосеки, пустыри и прогалины — 502,7 тыс. га, 
| Полехозяйственные земли и неугодья — 412,8 тыс. га. 

В категории запущенных лесосек, пустырей и прогалин объем производства 
‘вышает исходное состояние в результате увеличения этих площадей после 

ихийных бедствий и др.; 
6) в Негосударственных лесах облесено искусственным путём 513,0 тыс. га, 

, mych, на текущие лесосеки приходится 102,4 тыс. га, запущенные лесосеки 

три 172,6 тыс. га и на неугодья и нелесные площади 338,0 тыс. га. 
результате облесения неугодий и нелесных площадей во всех лесах стра- 

› показатель лесистости в конце 1965 года достиг 26,0%, т. е. лесистость стра- 

пр 
CT 

M3 
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ны возрасла за период послевоенного двадцатилетия на 4%/. В междувоенные 
годы лесистость страны уменьшилась с 29,2% в 1923 г. до 21,9% в 1937 г. 

В результате объединения ведомства лесного хозяйства с ведомством дере- 
вообрабатывающей и бумажной промышленности (1956 г.) начался длительный 
процесс интеграции лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышлен: 
ности, что дало уже сейчас положительные результаты, учитывая, например, 
обстоятельство, что вырубки в государственных лесах стали систематически 
снижаться с 17,2 млн. мз толстомерной древесины в 1955 г. до 15—15,5 млн. № 
в следующие годы. 

Укрепляющаяся связь лесов с отраслями промышленности, перерабатываю- 

щими древесину, приносит полезные изменения, результатом чего является 

возрастающее участие мелкосортиментной древесины (ниже 7 см в более тол- 

стом’ конце), предназначенной для промышленной переработки, что в консе- 

квенции ведёт к экономии базы толстомерной древесины как напр.: пиловоч- 

ного, фанерного и др. сырья. 

Вышеупомянутое уменьшение запасов хвойных насаждений в более заме- 

пленных темпах, становится возможным благодаря мероприятиям предпринятых 

ведомством, а именно: 

— увеличения использования мелкосортиментной древесины и лесного мет 

котоварника для физико-химической переработки древесины, т. е. для произ 

водства веществ, заменяющих классическую древесину; 

— частичной замене древесины субстратами — сталью, бетоном полуфабри- 

катами; 

— интенсификации работ в области лесоводства; 

— усилению мероприятий, целью которых является поднятие производи” 
тельности лесных условий местопроизрастания; 

— применения режима экономики древесины в стране, 

— широкой пропаганде залесения страны. 

Применяя такого рода лесохозяйственную политику, а также учитывая р 

что преимущественная часть насаждений в наших лесах находится с а 

максимального прироста, можно считать, что общий запас древесины в — 

лесах будет постепенно увеличиваться, при чём в дальнейшем будут ROME A 

ся темпы истощения запасов хвойных насаждений старших классов возра 

и будет возрастать лесистость страны. 

Поскольку в ближайщем будущем нельзя избежать того, чтобы 

плуатация не превышала годичной расчётной лесосеки (план на 1966—1970 or 

предусматривает ещё увеличение вырубки), а эти превышения, как прави 

вырубаются в лесах ПИ группы (эксплуатационных), поэтому старшие классы a 

раста в этих насаждениях будут исчерпаны в высшей степени, чем насажде 

лесов Г группы (защитных), причём увеличение запасов древесины будет c 

громождаться, главным образом, в насаждениях младших и средних кла 

возраста. aay" 

Запланированные намерения ведомства в области лесного хозяйства 

в направлении: 

а) дальнейшего увеличения производительности лесов, которое предпо 
ется достигнуть путём: 

— усиления интенсификации лесоводственных мероприятий, 

— введения в продукцию новых площадей лесных неугодий, заций 
— расширения лесных мелиораций при увеличении степени механ 

лесных работ и обеспечении этих целей соответствующими средствами; 

лесоэкс- 

лага“ 

62



6) расширения базы производтсва древесины вне леса, т. е. дальнейшие 
озеленительные посадки в стране и увеличение скупа древесины из негосу- 
дарственных лесов и посадок; 

в) дальнейшего количественно увеличения использования тонкомерной дре- 
весины, ветвей, хвороста и свежих пней для нужд промышленности; 

г) дальнейшего развития целлюлозно-бумажной промышленности, промы- 

шленности древесно-волокнистых и стружковых плит и фанеры, производство 

которых позволяет экономить сырьевую базу толстомерной древесины; 

д) более широкого освоения малоиспользуемых до сих пор сырьевых баз, 

особенно в горных лесах юго-восточных и восточных областей, путём увели- 

чения капиталовложений на строительство дорог, мелиорацию, механизацию 

работ, лесное строительство и др. (признанные до сих пор капиталовложения 

на интенсификацию лесного хозяйства недостаточны); 

е) улучшения санитарного состояния лесов, а также уменьшения поврежде- 
ний, возникающих в результате отрицательного влияния промышленности на 

леса (повреждения от заводских дымов и газов), а также облесения послепро- 

мышленных территорий; 

ж) применения в дальнейшем строгого режима экономии в использовании 

древесины и изделий из древесины, а также широкого применения замените- 

лей древесины во всем народном хозяйстве страны. 

Задачи в области лесного хозяйства до 1970 г. определены в 5-летнем плане 
на 1966—1970 годы, а задачи на дальнейший период будут определены в перс- 
пективном плане, который уже разрабатывается. 

Главное управление государственных лесов по указанию Министерства 

лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности, приступило 

К однократной инвентаризации древесных ресурсов в государственных лесах. 
Инвентаризация будет проведена в 1967—1968 годах при помощи счётно-анали- 
тических машин. Таким образом будет получена полная проверка взглядов по 

вопросу изменений в состоянии лесных ресурсов, что дает возможность более 

реального определения предпосылок для перспективного плана лесного хозяи- 

ства до 2000 года. 
Вообще говоря, можно утверждать, что хозяйственная обстановка наших 

1есов в действительности очень трудная, но отнюдь не безнадёжная, или же 
отчаянная, как иногда вытекает из индивидуальных наблюдений фрагментов 

нашего лесного хозяйства. 
Можно прийти к выводы, что в свете достижений, какие были возможны 

благодаря политики ведомства в области лесного хозяйства и деревообработки 
8 послевоенные годы, лесное хозяйство в Польше находится на пути к восста- 
Човлению, которое будущим поколениям даст наши леса в лучшем состоянии, 
чем были получены нами после 2-ой мировой войны и лучшем, чем то в каком. 

Чаходятся сегодня. 

д Подчеркнула это также научная сессия Польского лесного общества, прохо- 
ди в Зелёной Гуже в 1964 г. по случаю празднования ХХ-летия Польской 

ЗРодной Республики. 

Зишшагу 

f ollowing to the World War II Polish forests were in devastated state. This resulted 

the plundering economy of occupant, war desstructions, and not always proper 

“Nagement directions particularly in forests of the previous private forest property. 
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On October 1, 1946 the acreage of forests in Poland amounted to some 7,083 tho- 
usands of hectares, out of which 6,021,5 thousands ha, 1.е. 85% falled to state forests. 

In the total forest area circa 340 thousands ha comprised treeless and clear cutting 
areas and circa 100 thousands ha — poorly stocked stands. Forest area percentage 

amounted at that time to some 22%. 

Vast forest areas at this time were stricked with results of war operations, i. e. the- 

re were many trees damaged by shots, large tracts of forest were burnt, noxious in- 

sects and fungi were activated, and dried trees occurred in masses in woods. 

During years 1946—1960 there were removed 25,9 millions of cu. m. of coniferous 

timber, while during this time the increase amounted to 5,1 millions of cu. m. of deci- 

duous timber. 

Generally the removal amounted to 20,8 milions of cu. m. of timber. 

This has been caused by an increased cutting to meet demands of reconstruction of 

country after war destructions and to provide developing industries with wood raw 

material, by the export resulting from general national needs and the necessity of ma 

intaining sanitary status of forests. 

Superiol raw — material demands in relation to coniferous rather than deciduous 

stands and sanitary considerations caused that the reserves of deciduous stands incre- 

ased, while those in coniferous ones decreased. 

Allowing for further changes, which occurred in state forests during the period 

of years 1961—1965, calculated as for the October 1,1965 the stock of timber was follo- 

wing in millions of cu. m., considering deciduous and coniferous species together: 

  

  

    

Thinned stands Age-classes __ Total 
and open areas I/II III IV № VI and older __ 

2.3 84.9 139.6 149.1 94.8 63.9 _ 534 
  

When the state of reserves in 1965 is compared with that from 1946 it appeals thal 

in coniferous stands there were removed 29.6 millions of cu. m., while in deciduov 

stands the increase amounted to 13.8 millions of cu. m. Altogether the drop totalled to 

15.8 millions of cu m. of timber. The removal concerns exclusively stands in the Vth, 

VIth, and older age-classes, on the other hand stands in the IInd, Illrd and [Vth age 

-classes reveal the increment in reserves. 

When resources from 1965 are compared with these from 1960 it appears that m 

total stock of timber was increased during these five years by 5.0 milions of cu. mi! , 

stock of volume in coniferous stands from older age-classes was subjected to a ai 

decrease (by 3.7 millions of cu. m.), while the stock of volume in deciduous stan 
from all age-classes was subjected to an increase (altogether by 8.7 millions of cu. w 

From the comparison of changes, which occurred during the five years from 190 ne 

1965 with those from years 1946—1960 it results that the total stock of timber ane 

reveals recently an increase, while the stock of stands from the oldest (VIth and 0 the 

age-classes) is still subjected to a decrease, but at slightly lower rate than Я 

period of 1945—1960. For example: during years 1946—1960 the stock in CO os 

stands from the V-th age-class was lowered by 9.2 millions of cu. M., while i du: 

from the VIth and older age-classes by 23.8 millions of cu. m.; on the other a 10. 

ring years 1961—1965 the stock in coniferous stands from the Vth age-class ly by 
wered only by 1.9 millions of cu. m., while in the VIth and older age-classes only 

7.1 millions of cu. m. 
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Generally speaking, during two decades of the Polish People’s Republic there oc- 

curred in our forests following changes. 

In national forests there were cut in total 230.9 millions of cu. m. of timber. The 
average cutting budget was determined on the base of plans of the provisional forest 

survey amounted for this period on 229.6 millions of cu. m. 

In has been estimated, thus, that, there were cut 61.3 millions of cu. m. of timber 

beyond the budget. This was necessitated by national needs mentioned above. During 

inter-war two decades the excessive cutting of timber amounted to 200 millions of cu. 

m. (mainly in non-state forests), surpassing the budget by 60°/o, while forests of our 
present werstern and northern territories during Nazi period including years 1935— 

1945 suffered legally determined cutting increased by 50o in relation to budget, due 

to what resources of these forests were considerably impaired. 

During this period the Ministry made real efforts aimed at the improvement of fo- 

rest economy status, namely: 

a) in state forests there were afforested and artificially regenerated 2.3 millions of he- 

ctares, while natural regeneration occurred on the area of 100 thousands of hectares. 

Out of the area of afforestations and artificial regeneration it falls to: 

— current cutting on open areas — 1007.2 thousands of ha, 

— current cutting under the shelter of stands — 376.3 thousands of ha, 

— back cutting, treeless areas and excessively thinned stands — 502.7 thousands of 

hectares, 

— farm and other wastelands — 412.8 thousands of hectares. 

In the category of back cutting areas, treeless areas, and excessively thinned stands 

the execution is higher than the initial state due to the increase in the acreage of 

these categories resulted from natural and other plagues. 

b) in non-state forests there were afforested and artificially regenerated 513.0 thousands 

of hectares, out of which current cutting areas take 102,4 thousands of hectares, 

back cutting and treeless areas — 72.6 thousands of hectares, while wastelands and 

non-forest areas — 338.0 thousands of hectares. 

As a result of the afforestation of wastelands and non-forest areas in all forests of 

the country, the index of forest cover reached 26.0%o with the end of 1965, i. e. the 

forest cover percentage was increased during the two, post-war decades by 4°/o. Du- 

ring inter-war -years the forest cover in the country dropped from 29.2%/o in 1923 to 

21.9%o in 1937, 
As a result of the union of forestry with woodworking and paper industry (1956) 

there was started a long-term process of the integration of forestry and woodworking 

Industry, which yielded already positive results, when one will take into consideration 

the fact that the cutting in state forests started to drop systematically from 17.2 mil- 

lions of cu. m. in 1965 do 15—15.5 millions of cu. m. in next years. 
Tightening bond between forests and wood processing industries brings about fa- 

Vourable changes, what is evidenced by the increased proportion of small-size wood 

below 7 cm in its thicker end), destined for industrial processing, what, consequently 

leads to the saving in big size timber resources, as sawn timber, plywood, etc. 

The mentioned above lowering of the rate of the decrease in reserve of coniferous 

"and volume has been possible owing to adequate measures undertaken by the mini- 

try, and mainly by: 
_— the increase in small size wood and forest thin material utilization for the phy- 

‘ical and chemical processing of wood, i. e. for the production of materials substituting 
the classic timber; 

~~ Partial replacing of wood by substitutes, steel, concrete, prefabrics; 
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— intensification of treatments from the sphere of silviculture; 

— intensification of treatments aiming at the improvement of forest site producti- 
vity; 

— applied regime of wood saving in the country; 

— broad propagation of shelterbelt formation in the country. 

With this course of forest policy and in consideration to fact that the overhelming 

part of stands in our forests is at the stage of the highest rate of increment, one can 

assume that the total stock of wood volume in our forests will be gradually increased 

and there will be recorded the further decreased rate of the depletion of stock in co- 

niferous stands from oldest age-classes, while the forest area percentage will be inctre- 

ased. 

In the nearest future we cannot preclude the cutting extent exceeding the cutting 

budget (the plan for years 1966—1970 assumes still the increase in cutting), and this 

excess will be taken as a rule from forests of the IInd group (productive), thus older 

age-classes in these stands will be depleted to a higher extent, than stands of Ist 

group forests (protective), and the increase in wood volume stock will occur mainly 

in stands from younger and middle age-classes. 

Planned endeavors of the ministry in the field of forest management are directed 

towards: 

a) the further improvement of forest productivity, which should be achieved in the 
way of: 

— the intensification of silvicultural treatments, 

— inclusion of new areas of forest wastelands to production, 

— extension of the scope of forest amelioration works with the increase in the 
mechanization degree in forest operations and provision of adequate measures 

for these purposes; 

b) the extension of basis producing wood beyond a forest, i. e. further propagation ot 

shelterbelts in country and the increase in the purchase of wood non-ministerial 

forests and shelterbelts; 

c) further, quantitative increase in the utilization of small-size wood, thin wood, and 

fresh rootwood for industrial purposes; 

d) further development of cellulose-paper industry as well as the industry of fibre 

-boards, particle-boards and plywood, the production of with contributes to the 

saving of thick timber resources; 

e) rendering available the little used until now raw-material bases, particularly ™° 

tane forests in south-eastern and southern regions in the way of the increase in In” 

vestment outlays for road construction, amelioration, work mechanization, forest 

building, etc. (outlays provided recently for the intensification of forest manage 

ment are insufficient); 

f) the improvement in sanitary status of forests, including also the decreas 

due to the negative impact of industry upon forests (damage from industrial 

and gases) as well as the recultivation of post-industrial areas; 4 

g) the further observation of the strtict saving regime in the consumption of wood ат 

wood products and the broad use of wood substitutes in the whole national e© 

nomy. 

Tasks in the sphere of forest economy until 1970 are determined in the 9 

for years 1966—1970, while tasks for the next period will be outlined in perspe 

plan, which is being prepared. stry 

The Central Board of State Forests started, on the order of the Ministry of Fore ig 

and Woodworking Industries, the single inventory of wood resources in state forest 

mon: 

e in damage 
smokes 

yeal plan 
ctive 
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The inventory will be completed during years 1967—1968 with the aid of computers. 

In this way one shall get a full verification of opinions concerning changes in the state 

of forest resources. This will enable at the same time the more reliable establishment 

of assumptions for the perspective plan of forestry until 2000. 

Generally speaking, one may state that the economic situation of our forests is 

really very difficult, but by no means hopeless or desperate as it sometimes results 
from individual observations of fragments of our forest economy. 

One may formulate the statement that in the light of achievements, which became 

possible owing to the policy carried out by the ministry in the sphere of forestry and 
wood technology during post-war years, the forest economy in Poland is on its way 
to reconstruction, which will leave our forests to future generations in a better state, 
than that found after World War II and better than the one, in which they happen to 

be today. 

The scientific session of the Polish Forest Society held in Zielona Góra in 1964 on 
the occasion of celebrations of XX years of the Polish People’s Republic also expressed 
this opinion. 
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