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ZALOZENIA TEORETYCZNE 

/ godnie z podstawową zasadą nowoczesnej gospodarki należy zasoby 
leśne traktować kompleksowo, a więc uwzględniać nie tylko drewno 

lecz także użytki uboczne. Spontaniczna, chaotyczna ich eksploatacja 
Przynosi mierne korzyści bezpośrednie, a często wyrządza szkody 
w przyrodzie, powodując likwidację lokalnych stanowisk tej czy innej 
rośliny, uszczuplając bazy surowcowe, a nawet stanowiąc zagrożenie 
całego lasu. Natomiast racjonalna, właściwie kierowana produkcja 
uboczna może przynosić poważne dochody i dostarczać wielu cennych 

! potrzebnych surowców i produktów, nie powodując żadnego uszczerb- 
u w zasobach leśnych. Prowadzenie ubocznego użytkowania lasu 

W Sposób intensywny i coraz intensywniejszy, ale nie dewastacyjny, 
z uwzględnieniem wymagań nowoczesnej ochrony przyrody i jej 
zasobów, możliwe jest tylko wtedy, gdy stanowi ono integralną część 
gospodarki leśnej i rozwija się w ścisłym z nią związku, w sposób sko- 
ordynowany, planowy i oparty na podstawach naukowych. W praktyce 
“onieczne jest w tym celu powierzenie opieki nad bazami surowcowymi 
tI ich wykorzystywania tej samej organizacji, która prowadzi całość 
gospodarki leśnej. 

Są to wyjściowe założenia polskiej koncepcji, albo polskiego modelu 
leśnej produkcji ubocznej. 

ary, Referat z Szóstego Światowego Kongresu Leśnictwa (Madryt, czerwiec 1966 r., 
gie posiedzenie plenarne). 

 



Pierwsze zręby tej koncepcji powstały wkrótce po drugiej wojnie 
światowej, a przez następne lata była ona zespołowo udoskonalana 
l realizowana przez naukowców i praktyków. 

W lesie ma być jeden gospodarz, a wszelkie obce leśnictwu insty- 
tucje powirny otrzymywać potrzebne im surowce i produkty w uzgod- 
nionych ilościach i postaci, nie zaś prawo do bezpośredniego wyko- 
rzystywania baz. 

Polska koncepcja wytycza dalszą linię rozwojową stosunku czło- 
wieka do baz ubocznych płodów leśnych; po przejściu od eksploatacji 
do użytkowania, następnym etapem jesi przejście do pełnego gospo- 
darowania. Leśnik, dążąc do podwyższenia produktywności środowiska 
leśnego i maksymalnego jego wykorzystania, powinien mieć na widoku 
obok największego przyrostu masy drzewnej także wytwarzanie wielu 
innych cennych i potrzebnych surowców, ma hodować nie tylko drze- 
wostan lecz las, ma ochraniać nie tylko drzewa, lecz także inne uzyt- 

kowe rośliny leśne, wzbogacać bazę dla ubocznego użytkowania lasu. 
Zadania postawione przez polską koncepcję leśnej produkcji ubocz- 

nej osiąga się przez: a) jak najdokładniejsze rozpoznanie baz surowco- 
wych i ich potencjału, pod względem ilościowym i jakościowym, b) roz- 
budowę i wzbogacanie baz surowcowych, gdy to jest możliwe i celowe, 
c) coraz lepsze opanowanie baz surowcowych i racjonalne ich wyko- 
rzystywanie. 

Polska koncepcja pociąga za sobą konsekwencje, których uwzględ- 
nienie jest nieodzownym warunkiem jej prawidłowej realizacji i roz- 

woju, a mianowicie: e 
1) jednolita myśl kierownicza dla całej gospodarki leśnej, a w Jej 

ramach — dla produkcji ubocznej; 
2) możliwości opartego na stosunkowo pewnych podstawach plano- 

wania (aż do granic zależnych od zmienności przyrodniczej i wahan 
urodzaju niektórych płodów leśnych); , 

3) możność konsekwentnej realizacji krótko- i długofalowych planów; 

4) potrzeba i możliwość obsadzenia wszystkich szczebli pracowni- 
czych przez personel wyszkolony i stale doszkalany; dotyczy to rów- 
nież zbieraczy grzybów, jagód i ziół, którzy powinni być odpowiednio 

przygotowani, uświadomieni i licencjonowani; | 

5) możność dostosowania organizacji terenowej do rozmieszczenia 
l zasobności baz surowcowych; 

6) możność bilansowania pozyskanych płodów i kierowania ich do 

bezpośredniej konsumpcji, do przetwórstwa i na eksport, w zależności! 

od potrzeb i rozporządzalnych ilości; 

7) możność przygotowania płodów na eksport i na rynek wewnętIz- 
ny według jednolitych standardów; 

8) ścisły związek organizacyjny między użytkowaniem bazy a kon” 
serwowaniem i przetwarzaniem pozyskanych płodów, co stwarza we" 

runki do unikania marnotrawstwa, a jest szczególnie ważne w wypadku 

tak cennych i nietrwałych płodów jak grzyby czy jagody; 
9) sprzyjające warunki do celowych inwestycji, dotyczących a: 

tylko urządzeń do przetwarzania płodów, ale i samej bazy surowcowej; 
10) bardzo dobre warunki organizacyjne i sprzyjająca atmostera 

do rozwoju prac badawczych i doświadczalnych, inspirowania 1 popie 
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rania ich przez jednostki gospodarcze, udziału praktyków w badaniach, 
wprowadzania wyników w życie — dzięki temu, że zamówienie Spo- 
łeczne ma konkretną formę, a wyniki mają ściśle określonego i zainte- 
resowanego odbiorcę. 

Płody leśne zarobkowo może pozyskiwać tylko zbieracz wyszkolony, 
uświadomiony, upoważniony przez jednostki leśne i wyłącznie na ich 
rzecz. Skoro jednak las uważa się za dobro społeczne, nie można oby- 
watelowi kraju odmówić prawa do przyjemności, satysiakcji i korzyści 
materialnych, jakie daje np. zbiór grzybów lub jagód na użytek własny. 
Prawo takie ma mieszkaniec wsi i miasta. Zwłaszcza wypady rekreacyj- 
ne z przeludnionych miast są konieczne, jeżeli ludzkość nie ma ulec 
samozatruciu. Otoczenie leśne stwarza wyjątkowe warunki relaksu, 
a grzybobranie daje ku temu doskonałą sposobność. Ostatnio jednak 
gremialne wyjazdy na grzybobranie przybrały formę zagrażającą ca- 
łości lasów podmiejskich, a nawet odleglejszych od dużych osiedli. Za- 
kłady pracy i przedsiębiorstwa wczasowe organizują masowe wyprawy 
na grzybobranie. W niektórych obiektach leśnych robi się tłoczno, 
a przybysze z miasta przeorują dno lasu, współzawodnicząc o wyszu- 
kanie jak najmniejszych owocników. W przeciwieństwie do wykwalifi- 
kowanych zbieraczy, którzy pozyskują tylko owocniki o wymiarach 
ograniczonych standardami, szanują grzybnię, nie niszczą grzybów prze- 
starzałych i niejadalnych. Ci niedzielni grzybiarze na ogół nie prze- 
strzegają tych zasad, często ich nie znają, zazwyczaj nie wiedzą, że 
przez wyniszczanie grzybów i zakłócanie związków mikorytycznych spo- 
wodować mogą zagrożenie dla samego lasu. Być może, jest to jedna 
z przyczyn zmniejszającej się częstotliwości urodzaju borowika. 
Zgodnie z wytycznymi polskiej koncepcji, te niekorzystne zjawiska 

będą opanowane. Próbuje się kierować falami przygodnych zbieraczy, 
rozpoczęto akcję informacyjną, która już daje rezultaty. 

REALIZACJA 

Żywicowanie sosny, pozyskiwanie kory garbarskiej, choinek, dyspo- 
nowanie kopalniami na terenach leśnych i niektóre inne użytki uboczne 
należą do bezpośredniego zakresu działania administracji leśnej. Poza 
tym istnieje 16 specjalnych przedsiębiorstw produkcji leśnej ,„Las", każ- 
de na terenie jednego województwa. Są one zrzeszone w zjednoczeniu 
Z sledzibą w Warszawie, które podlega bezpośrednio Ministrowi Leśnic- 
twa i Przemysłu Drzewnego. Przedsiębiorstwa te zajmują się pozyski- 
waniem jadalnych owoców leśnych i grzybów, ich konserwowaniem 
'" przetwarzaniem, zbiorem ziół leczniczych, prowadzeniem plantacji 
wikliny, krzewów owocodajnych, przemysłowych i choinek, uprawą 
pieczarek, zbiorem jadalnych ślimaków, prowadzeniem ferm zwierząt 
luterkowych, przyleśnych pasiek przemysłowych, produkcją niektórych 
wyrobów z drewna małowartościowego i odpadowego, użytkowaniem 
igliwia, użytkowaniem trzciny i rogożyny, odłowami zwierzyny, skupem 
ziczyzny i przerobem jej na wędliny i konserwy, eksportowymi dosta- 

wami płodów leśnych, jak również zaopatrzeniem przemysłu spożyw- 
,/ego w surowce leśne. Trzonem ich działalności i racją istnienia jest typowa leśna produkcja uboczna; poza jej granice wychodzą o tyle, żeby 
Przez cały rok zatrudniać personel i wykorzystywać urządzenia.



Każde przedsiębiorstwo rozporządza siecią placówek terenowych, aż 
do punktów pozyskania, których na obszarze kraju jest ponad 5 tys. 
Przeciętnie przypada 1 punkt na 1,5 tys. ha lasów. Ponadto dyrekcjom 
poszczególnych przedsiębiorstw podlegają liczne małe przetwórnie po- 
łożone w pobliżu baz surowcowych. Kilka największych przetwórni owo- 
ców i grzybów podporządkowano bezpośrednio dyrekcji zjednoczenia. 

W Polsce pozyskuje się 22—24 tys. ton żywicy balsamicznej rocznie. 
Przedmiotem żywicowania jest Pinus silvestris L., jeden z najmniej wy- 
dajnych gatunków sosny, na zachodzie uważany za nieprzydatny do 
tego celu. Mimo to uzyskuje się duże ilości żywicy ze spały rocznie, 
a jakość surowca jest wysoka. Ten sam gatunek sosny stanowi główne 
bogactwo polskich lasów, a jej drewno jest wysoko cenione w kraju 
i za granicą. Dlatego żywicowanie musi być bardzo ostrożne, żeby nie 
zwiększyło wrażliwości litych sośnin na gradacje i choroby i nie obni- 
żyło wartości użytkowej drewna. Stosuje się oryginalną metodę, która 
powstała wcześniej niż polska koncepcja leśnej produkcji ubocznej, ale 
jest z nią w zgodzie, bo traktuje żywicowanie jako funkcję gospodarki 

leśnej. Metoda jest dostosowana do krajowych warunków przyrodni- 
czych, ale obecnie już zbyt pracochłonna. Gospodarcze próby wykazały, 
że kwas siarkowy nie nadaje się do zastosowania przy żywicowaniu 

w naszych warunkach. W opracowaniu jest nowy, nader obiecujący sty- 

mulator żywicowania. Poza pozyskiwaniem i destylacją żywicy balsa- 

micznej dość rozwinięty jest przemysł ekstrakcji substancji żywicznych 

z karpiny, zaczęto też tworzyć przemysł przerobu oleju talowego. Pol- 

ska zajmuje 8—9 miejsce w świecie w zakresie wytwarzania i eksportu 

produktów żywicznych. | 
Zorganizowany zbiór jadalnych jagód i innych owoców leśnych jest 

bardzo trudny z powodu ich nietrwałości i wahań urodzaju. Przedsię- 
biorstwa „Las'” opanowały jednak doskonale ten proces i pozyskują 
zwykle 25—30 tys. ton owoców rocznie. Największy plon, uzyskany 

w 1963 r., wyniósł 34,5 tys. ton!t. Poza tym spore ilości zbiera ludność 

na własne potrzeby, a niewielkie ilości skupują instytucje obce leśnictwu, 

ale to nie charakteryzuje specyfiki gospodarki leśnej w Polsce. | 

Ponad połowa, a nierzadko nawet 2/3 plonédw zorganizowanego zbioru 

przypada na Vaccinium myrtillus L. Duży nacisk kładzie się na owoce 
wysokowitaminowe, przede wszystkim Rosa sp. Zbiera się też sporo 
Vaccinium vitis-idaea L., Oxycoccus quadripetalus Gilib., Rubus idaeus 

L., R. plicatus W., Fragaria vesca L., Sambucus nigra L., Prunus spino- 

za L., Crataegus sp., Sorbus aucuparia L. i inne. Około 8—10 tys. ton 
borówki czernicy rocznie eksportuje się do krajów zachodnich jako 

owoc deserowy. Jagody z Polski są wysoko cenione dzięki walorom 

przyrodzonym oraz fachowemu i starannemu przygotowaniu. Wytwarza 

się na eksport i na potrzeby krajowe mrożonki owocowe, SUSZE, soki, 

kompoty, dżemy, wina, przetwory witaminowe i witaminizowane. | ,. 

Grzyby są jeszcze trudniejszym przedmiotem zorganizowanego pak 

kowania z racji jeszcze większej nietrwałości i bardzo zmiennego, KTO" 
kotrwałego, często niespodziewanie eksplodującego urodzaju. Totez Sze 

rokie ich wykorzystanie możliwe jest tylko przy sprawnej, pr ecyzyjneJ: 
elastycznej organizacji, jaką dysponuje leśnictwo polskie. Plon zorga 
  

1 w 1966 r. osiągnięto znacznie większy plon.



nizowanego zbioru mieści się między kilkuset i kilku tysiącami ton su- 
rowca rocznie. Dotychczasowe maksimum uzyskane w 1962 r. wynosi 
6,4 tys. ton. Największy jest zbiór Cantharellus cibarius Fr., dalej 
Boletus edulis Bull., Suillus luteus S. F. Gray, Gyromitra esculenta 
Fr., Armillariella mellea Fr., Tricholoma equestre Fr., Lactarius delicio- 
sus Fr. i inne. Znaczną część przetworów grzybowych, a kurkę także 
w stanie świeżym, przeznacza się na eksport. 

Przedsiębiorstwa „Las' pozyskują na terenach leśnych zioła lecz- 
nicze i przekazują je instytucji zajmującej się zielarstwem. 
Uzupełnieniem bazy leśnej są plantacje roślin użytkowych. Przed- 

siębiorstwa „Las' są największym w Polsce producentem wikliny na 
wyroby plecione, mają około 2500 ha, czyli ponad połowę całego areału 
plantacji, a obszar ich nadal wzrasta. Założono także około 600 ha plan- 
tacji Rosa rugosa Thunb. dajacej duże owoce o bardzo wysokiej zawar- 
tości witamin, plantacje choinek oraz Rhus typhina L., którego liście 
są bogate w garbniki. Dalszym uzupełnieniem bazy są zadrzewienia i za- 
krzewienia spełniające wielostronną rolę, a m. in. pomnażające pastwi- 
ska pszczele i dostarczające użytków ubocznych. W akcji „sto milio- 
nów drzew i sześćdziesiąt milionów krzewów na tysiąclecie państwa pol- 
skiego'' prowadzonej pod opieką leśników, uwzględnia się te aspekty. 

Na razie wykorzystuje się tylko kilka tysięcy ton kory świerkowej 
rocznie jako źródło garbników. Realizacja programu przeniesienia koro- 
wania drewna z lasu na składnice i do fabryk zmieni warunki ekono- 
miczne. Jeśli kora nie będzie wykorzystywana, stanie się uciążliwym 
odpadem. 

Jeszcze wcześniej zmieni się sytuacja w zakresie wykorzystania igli- 
wia drzew leśnych. Obecnie jest ono surowcem tylko na olejki eterycz- 
ne. Wobec przeważającego udziału gatunków iglastych w składzie la- 
sów, w Polsce istnieje bogata baza igliwia. W toku są prace nad utwo- 
Izeniem przemysłu mąki igliwnej, cennego dodatku do karmy dla nie- 
Togacizny, bydła i drobiu, bogatego w witamińy i przyswajalne sole 
mineralne. Jest to produkcja bezodpadowa, a taka pasza jest rolnictwu 
bardzo potrzebna. 

W celu wyzyskania leśnych pastwisk pszczelich, osiągnięcia produk- 
tów i korzyści pośrednich (przez zapylanie kwiatów), przedsiębiorstwa 
Las" prowadzą pasieki przemysłowe liczące około 10000 pni. Popiera 
się też pszczelarstwo wśród personelu leśnego. 

Te i inne działy ubocznej produkcji leśnej przynoszą społeczeństwu 
wiele cennych i potrzebnych surowców i produktów, a gospodarstwu 
leśnemu niebagateJne dochody. 

BADANIA I DYDAKTYKA 

Prace badawcze i dydaktyczne stanowią integralny składnik pol- 
skiej koncepcji leśnej produkcji ubocznej. 

_ Uboczne użytkowanie lasu w formie uporządkowanej nabrało już ta- 
lego znaczenia, że wiedzę o nim wyodrębniono w dyscyplinę nauk leś- 

nych, której uczy się w technikach i wykłada na wyższych uczelniach. 
„Izy wszystkich trzech Wydziałach Leśnych (w Warszawie, Poznaniu 
| Krakowie) i przy Wydziale Technologii Drewna w Poznaniu są zakła- 
dy uprawiające tę dyscyplinę. W Instytucie Badawczym Leśnictwa 
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w Warszawie jest Zakład Ubocznej Produkcji Leśnej (nie licząc katedr 
i zakładów łowiectwa). Zagadnienia iragmentaryczne rozwiązują też 
inne placówki naukowe. 

Rozpoznanie baz leśnych owoców, grzybów i ziół leczniczych prowa- 
dzi się rozmaitymi metodami i uzyskuje się mapy, wykazy, opisy i cha- 
rakterystyki baz. Opracowywane dla najważniejszych gatunków tablice 
wydajności, wykazujące istniejącą i możliwą do pozyskania masę pło- 
dów w zależności od warunków środowiskowych i nasilenia urodzaju, 
umożliwiają ustalenie zapasów rośliny i dopuszczalnych rozmiarów 
użytkowania. Ponieważ placówki gospodarcze prowadzą rejestry pło- 
dów pozyskanych z poszczególnych baz, można skonfrontować poten- 
cjał produkcyjny z uzyskiwanym plonem, wykryć rezerwy i ujawnić 
nadmierne obciążenia. Te prace, o podstawowym znaczeniu dla leśnej 
produkcji ubocznej, można porównać do urządzania lasu. 

Od lat kilkunastu zbiera się materiały do ustalenia prawidłowości rzą- 
dzących urodzajem najważniejszych owoców leśnych i grzybów, wy- 
niki obserwacji wykorzystując bieżąco do celów gospodarczych. 

Ilościowe rozpoznanie baz jest uzupełnione badaniami jakości uzy- 
skiwanych płodów. Bada się skład chemiczny i właściwości organolep- 
tyczne poszczególnych surowców i produktów leśnych, ich zmienność, 
zależność od warunków środowiska i czynników atmosferycznych, trwa- 
łość i przydatność do różnych celów spożywczych i przetwórczych. 

Często wyniki tych badań stanowią założenie do prac nad rozbudo- 
wą baz surowcowych. Usiłując zwiększyć produkcję baz, dąży się do 
uzyskania jak najwyższej jakości płodów. Prace te dotyczą roślin szcze- 
gólnie cennych i dostarczających deficytowych surowców. Obecnie м1- 
doczne są co najmniej dwie drogi do zwiększenia produktywności baz su- 
rowcowych: 1) półuprawy roślin użytkowych pod okapem lasu lub upra- 
wy na terenach przyleśnych, 2) nawożenie wybranych stanowisk natu- 
ralnych — zawsze z uwzględnieniem ilości i jakości plonu oraz ubocz- 
nych wpływów, jakie te zabiegi mogłyby wywrzeć na las; próby nawo- 

żenia mikroelementami mają na celu także zabezpieczenie plonu od wy: 
marzania. , 

Uzyskano też sukcesy w uprawie grzybów symbiotycznych na razić 
w warunkach laboratoryjnych (wyhodowanie in vitro owocników Boletus 
edulis z grzybni, kiełkowanie zarodników B. edulis i Suillus luteus). | 

Badania zmierzające do najbardziej racjonalnego wykorzystywania 
baz mają na celu obniżenie nakładu pracy i kosztów na pozyskanie 
plonu oraz ustalenie zasad i metod zbioru, transportu, przechowywanić 
i pierwiastkowego przerobu płodów, aby zachować ich najcenniejsze 
składniki. . 

Prowadzi sie tez prace nad wprowadzeniem do szerokiego spozyt ko 
wania nowych surowców, np. igliwia. Zbadano zasobność bazy, s. 
surowca w lasach Polski i jego roczną dynamikę, przyswojono produ i 

cję mąki paszowej i dostosowano ją do urządzeń istniejących w a ' 
opracowano elementy organizacyjno-ekonomiczne zagadnienia 1 wy a 
nano wiele analiz gotowego produktu, przeprowadzono doświadczeń 
żywieniowe w celu ustalenia przydatności mąki wyprodukowanej Z 19 a 
wia polskich drzew jako dodatku paszowego przy rezimie zywien! 
zwierzat gospodarskich stosowanym w Polsce. 

Osobną dziedzinę stanowią badania w zakresie zywicowanla.



PRÓBY OCENY KONCEPCJI 

Polska koncepcja leśnej produkcji ubocznej jest teoretycznie uzasad- 
niona i ma już rozbudowane podstawy naukowe. Została też praktycz- 
nie wypróbowana i zdała egzamin życia. 

Jest ona nowoczesna, bo zgadza się w zupełności z tendencjami kom- 
pleksowej gospodarki leśnej. 

Jest ona oryginalna, a właściwie jedyna. Wcześniej ani w Polsce, 
ani gdzie indziej nie powstał żaden program ujmu jący całokształt zagad- 
nień leśnych użytków ubocznych, który by można przeciwstawić lub po- 
równywać z polską koncepcją. 

Ostatnio przejawia się zainteresowanie polską koncepcją w kilku 
krajach, które ją przejmują z dostosowaniem do lokalnych warunków. 

słuszność polskiej koncepcji leśnej produkcji ubocznej została po- 
twierdzona dobrymi wynikami uzyskiwanymi w praktyce. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 27 maja 1967 r. 

Краткое содержание 

Польская концепция заключается в интенсификации и рационализации по- 
бочного лесопользования в пределах правильного ведения лесного хозяйства, 
т. е. на основе объединенных идей продуктивизации и современной защиты 
природы. Деятельность в области устройства, выращивания, защиты и исполь- 
зования леса не должна ограничиваться к древестою и древесине, но должна 
охватывать также все другие, возможные мероприятия для пользования лесом. 
Для достижения этого, следует попечение над базами побочных угодий и их 
использование вверить той же организации, в ведении которой находится це- 
лость лесного хозяйства. _ 

Подсочка сосны в Полыше — это непосредственная обязанность лесной адми- 
нистрации. В каждом воеводстве существует предприятие Лес”, которое за- 
нимается организованным сбором съедобных лесных плодов, грибов и лекар- 
ственных и промышленных трав, их консервацией и переработкой, оборотом 
в стране и экспортными поставками свежих и переработанных лесных плодов 
й грибов, использованием хвои, прилесными плантациами и полукультурами 
хозяйственнополезных растений, лесным пчеловодством, ловлей дичи, ее обо- 
ротом и переработкой, с учетом экспорта, пушным звероводством в прилесных 
Условиях, мелкотоварным производством из отходов и малоценной древесины 
и т. п. Эти предприятия через свое Объединение в Варшаве подчинены Мин 
Нистру лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности. Учреж- 
дение, не имеющее ничего общего с лесным хозяйством, в основном, не до- 
пускаются к эксплуатации сырьевых баз, но получают уже заготовленные 
плоды. Население, разумеется, может собирать плоды и грибы для собственных 
потребностей. 

Задачи, поставленные польской концепцией, выполняются путём: а) все 
более точного знакомства сырьевых баз в количественном и качественном от- 
Ношении, 6) улучшения методов их использования, в) их расширения и обо- 
гащения. | 

Польская концепция создает также спрос на исследовательские работы и хо- 
Рошие условия их развития, а также спрос на квалифицированные кадры. 

?



Поэтому побочное лесопользование стало научной дисциплиной, которой обу- 
чают в лесных техникумах, развивают и обучают на всех трех лесных факуль- 
тетах, а также в Научно-исследовательском институте лесного хозяйства. 

На практике имеются очень хорошие результаты. При введении польской 

концепции доказано, что лесом, в которым ведется интенсивное хозяйство, по- 

ставляется обществу множество ценного. сырья и побочных продуктов, без 

ущерба для леса как биологического и производственного комплекса, что вы- 

зывает рост роли леса в народном хозяйстве. 

Summary 

The Polish concept consists in intensifying and rationalizing the forest by-pro- 

duction within the frames of correct forest management system, i.e. it is based upon 

combined requirements of forest productivity raise and of modern principles of protec- 

ting natural resources. The activity concerning management, cultivation and utilization 

of forest should not confine itself to growing stands and timber, but must also use any 

other forest profits possible. For the purpose, the supervision over the forest by-pro- 

duction bases and the administration of themselves must be trusted to the same supe- 

rior organization, which governs the whole forest economy. 

Pine tapping in Poland belongs to the immediate duties of forest administration. In 

particular provinces (voivodships) the ,,Las" entreprises exist, dealing with organized 

picking up edible forest fruits, muschrooms, medicinal and industrial herbs, preserwing 

and processing of therselves, with inland trade and export of fresh and processed forest 

fruits and mushrooms, with needles utilization, with by-forest plantations and semi- 

-cultures of useful plants, with forest apiculture, game capture, its trade and proces- 

sing, under taking into consideration export needs, with breeding fur-bearing animals 

ding fur-bearing animals in by-forest conditions, with minor production using waste and 

low-class wood, etc. | 

These enterprises, through their Central Union in Warsaw, are subordinate to the 

Minister of Forestry and Wood Industry. The organizations from outside the forestry 

are, as a rule, not admitted to an immediate raw material exploitation; they can, howe- 

ver, deal with forest fruits gained. The population is, as a matter of fact, allowed to 

pick up forest fruits and mushrooms for their own needs. 

The tasks involved in the Polish concept are accomplished by: a) more and more 

thorough recognition of raw material bases, both from quantitative and qualitative view" 

point, b) perfiection of the methods of utilizing the raw material bases, c) enlargening 

and enriching these bases. | 

In the Polish concept a requirement exists for carrying out further investigations 

in the conditions favourable for their development as well as the need of qualified 

staff. For this reason, the forest by-production bases utilization has been raised to the 

rank of scientific discipline, being taught at the forest technical schools as well as 

developed and lectured at all three Polish forestry faculties and in the Forestry Rese- 

arch Institute. | 

It brought very good results in the practice. By introduction of Polish concept it 

has been proved that in forest, in the conditions of its intense management, a number 

of valuable raw materials and by-products can be obtajned, without any harm for fo-- 

rest as a biological community and a productive unit, what contributes to an increase 

oł forest role in national economy.


