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MUICTA 

Teknistaloudellisen yhteistyösopimuksen puitteissa osallistui seitsemän

toista suomalaista metsänhoitajaa Puolaan 1974-10-01 ... 08 tehtyyn opinto

matkaan . Yksityismetsätalouden edistämisjärjestöistä olivat muka~ Terho 

Luostarinen, Esko Pelkonen, Pauli Siljamäki, Jaakko Simolinna, re~tti 

Takala ja Eero Veijola . Metsähallituksesta osallistuivat matkaan _aavo 

Kotkanen, Oiva LYYtinen , Sakari Pirinen ja Pentti A. Ritoniemi . Met~ätehon 

metsänhoitotöiden toimikunnasta olivat mukana sen kaikki jäsenet, ile-Eri 

BUtzow, Eero E. Heino, Leo Häggmru1, Väinö Koivisto, Risto ~ederström , Matti 

J . Oksanen ja Tauno Turunen . 

Opintomatkan tarkoituksena oli tutustuminen puuntuottamisen eri toimintoi 

hin sekä metsien muihin käyttömuotoihin Puolassa . 

Matkan toteuttamiseen myönsi työvoimaministeriön harjoittelijainvaihto

toimisto ryhmästipendin muodossa apurahan . Puolassa vastasi matkan jär

jestelyistä metsätalous- ja puunjalostusteollisuusministeriö . Oppaana 

toimi dipl .ins. (metsänhoitaja) Marian Braminski, joka vastasi myös matkan 

käytännön järjestelyistä. 
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YLEISTIETOJA PUOLASTA JA SEN METSÄTALOUDESTA 

Puolan pinta-ala, 312 700 km2, on hieman pienempi kuin Suomen. Asukkaita 

Puolassa on 33.2 milj ., joista peräti kolmannes on alle 20-vuotiaita. 

Väestöstä asuu tätä nykyä yli puolet kaupungeissa. Pääkaupunki on Varsova, 

joka sodan jälkeen on rakennettu lähes kokonaan uudelleen, taitavasti 

vanhaa säilyttäen. Varsovassa on 1.4 milj. asukasta. Hallinnollisesti 

Puola jakautuu 17 voivodkuntaan, jotka vastaavat Suomen läänejä. 

Puola on nopeasti teollistunut. Nykyisin maataloudesta saa toimeentulonsa 

enää vajaat 30% väestöstä. Viljelykelpoisesta noin 20 milj . ha:sta on 

noin 8o% pienviljelijöiden yksityisomistuksessa . Tärkeitä teollisuuden 

aloja ovat kaivos-, metalli -, laiva-, koneenrakennus-, kemian- ja sähkö

voimateollisuus. 

Puolan maisemakuvaa hallitsevat tasangot. Maan keskikorkeus on 169 m. 

Poikkeavan leimansa antavat kuitenkin etelässä olevat a . ppimaiset Tatra

vuoret sekä pohjoisessa lähellä Neuvostoliittoa oleva Masurian järvialue, 

jossa on noin 3 000 pientä järveä. 

Puolassa on metsiä noin 8.5 milj. ha eli noin 27% maan pinta-alasta. 

Metsistä omistavat yksityiset noin 20 % ja valtio loput. Valtion metsien 

pinta-ala on 6.8 milj . ha, josta 6 .5 milj. ha on metsätalous- ja puunja

lostusteollisuusministeriön hallinnassa. Viimeksi mainittujen metsien 

koko puuvarasto on 750 milj . m3, keskikuutiomäärä 116 m3jha ja keskikasvu 
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3.6 m /ha/v. Tavoitteena on vuoteen 1990 mennessä nostaa näiden metsien 

keskikuutiomäärä 141 m?:iin hehtaaria kohden. Vastaavasti tullaan vuo

tuista poistumaa lisäämään nykyisestä 19 milj:sta 22.1 milj . m?:iin. 

vuotuisesta hakkuumäärästä 35 % tulee kasvatushakkuista ja loput pääte

hakkuista, joissa hakkuuaukkojen koko on yleensä 3 ... 4 ha . Yleisin puu

laji on mänty, jota kasvaa Puolan metsissä 6 milj. ha:n alalla . Seuraa

vaksi tärkein puulaji on kuusi . Muita yleisimpiä puulajeja ovat tarrmi, 

pyökki, koivu ja lehtikuusi . 

Metsätalous- ja puunjalostusteollisuusministeriö jakautuuviiteenosastoon: 

Valtionmetsien osasto, Puuteellisuuden osasto, Paperiteollisuuden osasto, 

Huonekaluteollisuuden osasto sekä osasto, jolle kuuluu rrm. metsien virkis

tyskäyttöön, sivutuotteisiin yms . liittyvien asioiden hoito. Alueellisesti 

valtion metsät jakautuvat 17 metsähallintoalueeseen (Forstverwalt ung) ja 
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nämä edelleen ylimetsänhoita japiireihin (Oberforsterei) . Ylimetsänhoitaja 

piirejä on 4701 ja yhden piirin hallUL~ss~ olev~ pir.ta-ala on keskimäärin 

17 000 ••• 20 000 ha . Lähivuosina piirejä tullaan yhdistämään siten, että 

niiden määrä supistuu 370:een . Ylimetsänhoitajan lisäksi piirissä on 

yleensä 3 - 5 eri tehtäviin eri koistunutta metsänhoi ta jaa . Piirien teh

täviin kuuluu myös paikallisten yksityismetsien käytön valvonta . Ylimet

sänhoitajapiirit jakautuvat viel ä metsäteknikkopiireihin, joiden koko on 

1 000 ..• 2 000 ha . 

Puolassa on kolme metsäkorkeakoulua . Nämä sijaitsevat Krc~ovassa , 

Poznanissa ja Varsovassa . Vuosittain valmistuu noin 150 diplomi - insinöö

riä, jotka vastaavat tutkinnoltaan meikäläisiä metsänhoitajia . Tutkinnon 

suorittaminen kestää 4 ••• 5 vuotta . 

Varsovassa sijaitseva Puolan metsäntutkimuslaitos toimii metsätalous - ja 

puunjalostusteollisuusministeriön alaisuudessa . Laitoksen tehtävänä on 

toimia metsätalouden tutkimus - ja kehittämistoiminnan keskuslaitoksena . 

Toimintaa varten laaditaan 5-vuotissuunnitelmat, jotka tarkistetaan vuo

sittain . Laitos jakautuu kolmeen pääosastoon ja kentällä toimii viisi 

tutkimusasemaa . Metsäntutkimuslaitoksen ja sen tutkimusasemien palveluk

sessa on 570 toimihenkilöä, joista mm . 11 professoria , 26 dosenttia,82 

tutkijaa jne . Laitoksella on hallinnassaan erilaisia tutkimus- ja koe

metsiköitä 42 000 ha . Laitos suorittaa tutkimus - ja kehittämistyön lisäk

si sopimusten perusteellametsähallinJtolle erilaista palvelutoimintaa kuten 

konsultointia ja koulutusta . 

PUUNTUOTTAMINEN 

Viljelymateriaali 

Puolassa viljellään vuosittain metsiä 110 000 ••• 115 000 ha, altaosa is

tuttamalla . Kylvön osuus viljelymäärästä on vain noin 10 %. Siementen 

hankintaa varten on valittu siemenkeräysmetsiä lähes 6 000 ha . etsiköissä 

suoritetaan ohjeidenmukaan saneeraushakkuita ja siementuoton lisäämiseksi 

lannoitusta, maan muokkausta ja typpeä tuottavan lupiinin viljelyä . Plus

puita on tähän mennessä valittu noin 1 300 kpl . Siemenviljelyksiä on vuo

teen 1975 mennessä tarkoitus perustaa noin 1 200 ha ja ns . jälkeläismetsiä 

siemenkeräystä varten 5 000 ha. Siemeniä kerätään lisäksi parhaista talous-
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metsistä. ~åpyjen keruun suorittavat koulutetut kerääjät. Hyviä siemen

vuosia on kuusella noin 5 vuoden ja männyllä 2 ••• 3 vuoden välein. Monet 

tutkijat pitävät Puolaa männyn esiintymisen optimialueena. Laadullisesti 

parasta mäntyä löytyy maan koillisosista, missä kasvaa jopa 40 m:n pitui

sia mäntyjä. 

Karistarnoita Puolassa on 30, ja uusia rakennettaessa pyritään nykyistä 

pienempiin ylimetsänhoitajapiirikohtaisiin karistamoihin. Taimia Puolassa 

tuotetaan vuosittain noin 2 .•• 3 miljardia. Määrä on kymmenkertainen Suo

men tuotantomäärään verrattuna. Tämä johtuu suurista istutustiheyksistä. 

Taimitarhat ovat 6 ... 13 ha:n kokoisia. Niiden määrää tullaan lähivuosina 

vähentämään siirtymällä suurempiin, ns. keskustaimitarhoihin. 

Metsänuudistaminen 

Metsät uudistetaan Puolassa pääasiallisesti viljelyteitse. Päätehakkuun 

jälkeen noin 8o % uudistuskohteista muokataan. Uudistusalat ovat yleensä 

suorakaiteen muotoisia ja ne muokataan joko kaksisiipisillä auroilla tai 

lautasauroilla. Myös täysmuokkausta käytetään, jolloin kannet poistetaan 

ennen muokkausta. Muokkaustavan valinta riippuu maaperästä ja viljeltä

västä puulajista. Muokkauslaitteiden vetokoneina käytetään maan kantavuu

den mukaan joko pyörä- tai telatraktoreita. Aurauksessa vaon syvyys on 

50 ••• 70 cm ja vakojen väli 2.0 ••• 2.5 m. Tällainen muokkaus , missä auran

palteet on lisäksi tiivistetty ajamalla vetokoneella uudelleen, maksaa 

noin 8 000 Zl/ha (1 Zl =noin 0,20 mk). 

Istutuksessa käytetään seuraavia taimimääriä hehtaarilla: mäntyä 14 000 -

25 000 (vähintään 10 OOOL kuusta 5 000 -7 000, lehtikuusta 2 000 - 2 500 

ja tammea 7 000 -10 000. Nopeakasvuisia lehtipuita, haapaa, poppelia ja 

pajua, istutetaan vuosittain noin 3 000 ha istutustiheyden ollessa 4oo -
1 000 kpl/ha. Esitetyillä suurilla viljelytiheyksillä pyritään oksien pa-

rempaan karsiutumiseen ja siten hyvään puun laatuun. 

varsin usein sekametsikköinä. 

etsiköt perustetaan 

Mänty istutetaan yleensä 1+0-ja kuusi 1+1-taimilla. Paakkutaimia käytetään 

vain kokeilumielessä. Nopeakasvuisten lehtipuiden kuten hybridipoppelin 

istutuksessa käytetään pistokastaimia. Vuotuisesta istutusmäärästä on ko

neellisesti istutettu vain 1 ••• 2 %. Istutuskoneiden käyttö tulee ilmei-
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sesti nopeasti lisääntymään~ sillä maasto-olosuhteet ovat niiden käytölle 

edulliset ja maaseudulla on puutetta erityisesti nuoresta työvoimasta. 

Todettakoon, että esimerkiksi 15 000 männyn istuttaminen auratulle alu

eelle vaatii 15 ••• 20 miestyöpäivää. Istutuskustannukset ovat tällöin 

4 000 .•• 5 000 Zl/ha, joten uuden metsän perustaminen maksaa noin 

12 000 ••• 13 000 Zl/ha (=noin 2 400 ••• 2 600 mk). Tällöin ei ole otettu 

huomioon viljelyn jälkitoimenpiteiden kustannuksia. 

Taimien alkukehitystä haittaavan pintakasvillisuuden hävi ttrurusek.si ja maan 

tuottokunnon parantamiseksi metsänviljelyaloja muokataan jopa 1-3 kertaa 

kasvukaudessa. Myös kemiallista ruohon- ja heinäntorjuntaa käytetään 

jonkin verran. Taimistot harvennetaan 6 ... 10 vuoden iässä pääasiassa vesu

ria tai moottorisahaa käytt~ällä. Raivaussahan käyttö on vielä vähäistä. 

Metsien kasvatus- ja suojelutoimenpiteistä 

Puolassa käytettävät kiertoajat ovat männyllä 1~0, 100 ja 80 v sekä kuu

sella 100 ja 80 v. Harvennukset ovat alaharvennuksia ja niitä suorite

taan 5 ••• 10 v:n välein. laatunäkb~ohtien vuoksi puustot kasvatetaan huo

mattavasti tiheämpinä kuin Suomessa. 

Metsäpinta-alaansa nähden Puola lienee suurin metsien lannoittaja maail

massa. Vu0tuinen lannoitusala on noin 140 000 ha,ja sen on suunniteltu 

kasvavan v:een 1976 mennessä 200 000 .•• 220 000 ha:iin . Lannoituksista 

suunnataan 22 % taimistoihin, 19 % keski-ikäisiin metsiin ja loput vanhem

piin metsiin . I.annoitusta pidetään kannattavana silloin, kun sen aikaan

saama kasvunlisäys on vähintään 2 m3 /v. lannoi tteina käytetään yleensä 

NPK-lannoitteita. Lentokoneiden käyttö lannoituksessa on yleistä . Keino

lannoitteiden ~hella metsissä käytetään edelleenkin lupiinin viljelyä, 

jolloin typpitalous paranee. 

Metsien suojeluun kiinnitetään Puolassa runsaasti huomiota . Maassa toimii 

metsänsuojeluasemaverkosto, joka laatii vuotuiset tuhoennusteet ja antaa 

torjuntaohjeet . Tuhojen torjunnassa pyritään käyttämään etupäässä biologi 

sia menetelmiä. Kemiallisten menetelmien käyttö rajoittuu vain vaikeimpien 

tuhojen torjumiseen . Hyönteistuhoja estetään mm . asettamalla vähintään 

kaksi lintupönttöä metsähehtaarille. Suurimpia tuhon aiheuttajia on maan

nousemasieni . Sen saastuttamia metsiä on Puolassa noin 1.1 milj . ha. 



Viljelyn yhteydessä annetun PK- lannoituksen on havaittu jonkin verran 

estävän tuhosienen iskeytymistä taimiin . Paikoin runsaasti esiintyviä 

hirvituhoja on pyritty välttämään viljelemällä hirville ravintokasveja 

ja järjestämällä niille ruokintapaikkoja . 

Teollisuusalueilla esiintyy erityisesti rikkidioksidin aiheuttamia tu

hoja . Tällainen on esimerkiksi Krakovan alue, jossa noin 70 000 ha 

metsistä kärsii teollisuuskaasuista. Tuhoutuneiden havupuiden tilalle 

istutetaan kaasuja paremmin kestäviä lehtipuita . 
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Metsäpalojen ehkäisemiseksi käytetään yleisesti kieltotauluja, joissa 

yleisöä kielletään liikkumasta ao . metsikössä huhtikuun alun ja syyskuun 

lopun välisenä aikana . 

HAVAINTOJA PUUNKORJUUSTA 

vu~sittain korjattavasta puumäärästä 65 % saadaan päätehakkuista . Korjuu 

tapahtuu 4- miehisin työryhmin, joita kutsutaan prikaateiksi . Työryhmällä 

on käytössään yksi traktori tai hevonen ja kolme moottorisahaa. Korjuu 

tapahtuu yleensä tavaralajimenetelmänä, mutta myös kokopuujuontaa käyte

tään . Moottorisahalla kaadetaan ja katkotaan lähes puolet hakattavasta 

puustosta . 

Yksityismetsälän enimmäiskoko Puolassa on 20 ha . Metsänomistajan tulee 

tehdä paikalliselle ylimetsänhoitajalle hakkuuanomus. Luvan saanti vel

voittaa suorittamaan hakkuualalla tarvittavat metsänhoitotoimenpiteet . 

Metsänomistaja myy puunsa ylimetsänhoitajapiirin edustajalle, määrätylle 

varastoalueelle hankittuna. Paperipuun minimiläpimitta on 7 cm ja saha

puun 24 cm. Täysipuhtaan paperipuun hinta varastolla on 400 Zl/p-n? ja 

sahapuun hinta 8oo Zl/m3. 

Puolan metsäalueille on rakennettu säännöllinen ja melko tiheä tiever

kosto . Tiet ovat hyvin rakennettuja ja kunnossapidettyjä. Runkotiet 

ovat usein kestopäällysteisiä. Puolan metsätieverkosto palvelee hyvin 

puuntuottamisen ja -korjuun lisäksi metsien muita käyttömuotoja. 
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MUU METSIEN KÄYTI'Ö 

Virkistyskäyttö 

Väentiheys Puolassa on 1o4 henkeäjkm2, mikä on korkeampi kuin keskimäärin 

Euroopassa. Puolan teollistuneen ja voimakkaasti kaupunkilaistuneen maan 

virkistysalueille kohdistuu näin ollen jo maan oman väestön taholta mel

koinen paine. Turistiaikoina Puolan virkistysalueita kansoittavat lisäksi 

ulkomaiset matkailijat, joita maassa vieraili esimerkiksi 0 vuonna 1973 

noin 7 miljoonaa. 

Suosituimmat virkistysalueet sijaitsevat Itämeren rannikkovyöhykkeellä, 

Masurian ja Pommerin järvialueilla sekä etelässä sijaitsevilla vuoristo

alueilla. Virkistyksen kannalta merkittäviä ovat myös Puolan monet joet. 

suurin, Wisla eli Veiksel 1 068 km pitkänä ja monine sivujokineen ulottuu 

yli puoleen maan pinta-alasta. 800-kilometrisinä virtaavat Puolassa myös 

Odra ja Warta. Metsien virkistyskäyttöä silmällä pitäen on matkailijain 

käytettävissä yli 300 leirintäaluetta, minkä lisäksi on motelleja , retkei

lymajoja ja hotelleja asutuskeskuksissa. Arvokkaimman ja paljon käytetyn 

virkistysalueitten rungon muodostavat Puolan 12 kansallispuistoa. Ne 

sijaitsevat eri puolilla Puolaa, yksi niistä aivan maan pääkaupungin Varso

van tuntumassa. 

Puolan metsissä ja vainioilla on tehokkaan riistanhoidon ansiosta mm. 

metsäkauriita, hirviä, villisikoja, susia, kettuja, jäniksiä, metsoja, 

teeriä, villihanhia, sorsia, lehtokurppia ja fasaaneja. Metsästäjillä on 

mahdollisuus oman harrastuksensa harjoittamiseen yli 8oo metsästysalueella . 

Kalakanta on vielä runsas monissa joissa ja järvissä, jotka ovat urheilu

kalastajien käytettävissä. 

Puola on vanhastaan tunnettu myös hevosten kasvatuksesta. Ratsastuksesta 

kiinnostuneet voivat nauttia luonnosta myös satulassa istuen ratsastus

poluilla . 

Kansallispuistot 

Tärkeätä osaa Puolan lu~nsuojelun järjestelyssä edustavat kansallis 

puistot. Ne käsittävät kaikkein tyypillisimpiä ja mielenkiintoisimpia 

osia Puolan luonnosta, ja niillä vierailee runsaasti sekä luonnonystäviä 
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ja retkeilijäitä että muita turisteja . Maan kansallispuistoista viisi 

sijaitsee vuoristoissa , nimittäin Tatra , Pieniny, Babia Gora , Karkonosze 

ja Bieszczady . Ojc6win ja Swiety Krzyzin kansallispuistot ovat ylängöllä, 

kun taas Bialowiezan, Kampinosin ja Wielkopolskin kansallispuistot edus

tavat eri osia Puolan alangosta . Aivan Itämeren rannikolla sijaitsevat 

Wolinin ja Slowinskin kansallispuistot . Retkikuntamme vieraili Tatran ja 

Bialowiezan kansallispuistoissa, joista seuraavassa tärkeimpiä tietoja . 

Tatran kansallispuiston luonnon suojelemiseksi toimi jo 1870- luvulla 

Tatran suojeluseura . Vuonna 1924 puolalaiset ja tsekit päättivät perustaa 

Tatralle yhteisen luonnonsuojelualueen, mikä oli ensimmäinen kansainvälistä 

luonnonsuojelua koskenut ajatus. Suunnitelmat pystyttiin lopullisesti 

toteuttamaan vasta vuonna 1954, jolloin Puolassa tehtiin päätös perustaa 

Tatran kansallispuisto . Se käsittää 22 075 ha, mikä on vain 1/5 koko kan

sallispuistoalueesta 4/5:n sijaitessa rajan eteläpuolella, Tsekkoslovaki 

assa . Graniittisella Ylä-Tatralla Puolan puolella vallitsee pyoKkimetsä, 

joka peittää puhtaana laajoja alueita .alarinteillä . Paikoin sekapuuna 

kasvaa saksan jalokuusia (Abies alba) ja koivuja (Betula carpatica) . FyoK

kimetsän yläpuolella levittäytyy kuusi - (Picea abies) vyöhyke, joka ulottuu 

tiheänä noin 1 350 m:n korkeudelle , missä pensasmainen vuorimänty tulee 

tilalle . Näitten matalien mäntyjen lomassa kasvaa paikoin Tatran suurimman 

järven, Morskie Okon (=meren silmä, 1 393m merenpinnan yläpuolella) , ympä

ristössä yllättävän runsaasti sembramäntyjä, pihlajia ja koivuja . Korkeam

malla sijaitsee alppiniittyjä ja lopuksi paljaita kalliorinteitä . Puolan 

korkein huippu, Ry~y - 2 499 m -sijaitsee kansallispuiston alueella . 

Kansallispuiston eläinmaailmasta on mainittava erityisesti Karpaattien 

gemssi (kookkaampi kuin lajin muut rodut) ja alppimurmeli, joitten lisäksi 

alueella on mm . karhuja, ilveksiä, susia , saksanhirviä, metsäkauriita, 

huuhkajia, pikkukiljukotkia ja kuningaskotkia . 

Voimakkaitten myrskytuhojen ohella ongelmana kansallispuiston hoidossa on 

liian suuri turistivirta , sillä kansallispuistossa ja sen keskellä sijait

sevassa Zakopanen kaupungissa vierailee vuosittain noin 1 miljoona vie 

railijaa. Kansallispuistoon tutustumaan tulevat saavat matkailukarttoja 

ja käyttäytymisohjeita Zakopanessa sijaitsevasta informaatiokeskuksesta, 

jonka toimesta järjestetään ryhmille myös opastettuja kiertokäyntejä . Ylei

senä periaatteena on, että vierailijat liikkuvat merkittyjä teitä ja ret

keilyreittejä pitkin. 
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Kansallispuiston alueella sijaitsee reservaatteja, jotka vastaavat meidän 

luonnonsuojelualueitamme ja joita koskevat muuta aluetta ankarammat ra

joitussäännoKset. Toisaalta kansallispuistoon kuuluu myös yksityismaita, 

joskin 24 ha:n ylittävät yksityisten omistamat alueet siirtyivät sot ien 

jälkeen valtiolle ja myös kansallispuiston perustamisen jälkeen yksityis

maita on ostettu valtiolle. Paikallisen heimon, goraalien (= vuoristo

laiset), omistamat vanhaa perinteellistä rakennustyyliä edustavat pien

tilojen rakennukset laidunmaineen antavat oman viehättävän leimansa ja 

tuovat vaihtelua sekä omaleimaisuutta kansallispuistolle. 

Bialowiezan kansallispuiston alue on ollut luonnonsuojelukohteena vuodesta 

1919 alkaen, muutettu kansallispuistoksi vuonna 1932, ja nykyinen 5 o69 ha 

käsittävä kansallispuisto on perustettu uudelleen vuonna 1947. Bialowiezan 

metsä on jäännös Itä-Euroopan muinaisista metsistä. Se oli kauan suojeltu 

metsästysalue, jota käyttivät hyväkseen Puolan kuninkaat ja sittemmin Venäjän 

tsaarit. Metsän ala on peräti 129 000 ha, josta Puolalle kuuluu 58 000 ha. 

Kansallispuisto, joka on täydellisen luonnonsuojelun alaisena, muodostaa 

siis vain pienen osan Bialowiezan metsästä. Rajan takana Neuvostoliiton 

puolella suojelualue jatkuu Belovezjen aarnimetsänä, joka on luonnonsuoje

lu- ja riistanhoitoalue. 

Bialowiezan metsissä kasvaa 14 puulajia: valkopYökki, saarni, tervaleppä, 

tammi, lehmus, vaahtera, raudus- ja hieskoivu, haapa, jalava (Ulmus glabra 

ja U. minor), metsäomenapuu, mänty ja kuusi. ValkopyoKki on selvä valta

puu ja 35 % on puhtaita valkopyoKkimetsiä ja 10% kansallispuiston pinta

alasta on valkopyo'kki vallannut yhdessä tammen kanssa. Kansallispuiston 

metsät ovat kuutiomäärältään vaikuttavia, ja myös kansallispuiston ulko

puolelta on rauhoitettu lukuisia satoja vuosia vanhoja puujättiläisiä. 

Puiston pisin kuusi ulottuu 52 m:n korkeudelle. 

Bialowiezan ainutlaatuisin merkitys on ehkä siinä, että siellä on pelas

tettu visA~tin säilyminen Euroopan eläimistössä. Ensimmäiseen maailman

sotaan saakka näissä metsissä ~ li visenttiä, mutta se hävit ettiin sodan 

aikana sukupuuttoon. Vuonna 1929 puolalaiset saivat Ruotsista Skansenin 

eläintarhasta kaksi visenttilehmää, jotka sijoitettiin yhden visenttisonnin 

kanssa aitaukseen Bialowiezassa. Toisen maailmansodan a lkuun mennessä 

Puolan kanta oli kasvanut 30 eläimeksi. NYt kerrottiin nii t ä olevan jo 

noin 500, joista noin 300 yksilöä vapaassa l uonnossa. Koko kannan olete -
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taan maailmassa olevan noin 1 500 . Paitsi visenttejä kasvatetaan Puolassa 

tarhassa myös sukupuuttoon kuolleen villihevosen, tarpanin, kaltaista 

pienikokoista puolalaista hevosrotua . Metsissä elää lisäksi mm . hirviä, 

ilveksiä, karhuja ja majavia ja esiintyy myös mustahaikaraa, metsoa, huuh

kajaa sekä muita lintulajeja . 

Kansallispuiston keskuksessa on erinomaisesti järjestetty ja havainnollis

tettu metsä- ja luonnontieteellinen museo . Siellä on esitelty metsämaasta 

alkaen lähes kaikki se, mitä Puolan metsiin kuuluu ja miten niitä on käy

tetty . Eläinkokoelma on mieliin painuva . 

Luonnonsuojelualueet 

Luonnonsuojelulla on Puolassa syvät, kauas menneisyyteen ulottuvat perin

teet . Myös tällä hetkellä Puola kuuluu niitten maitten joukkoon, joissa 

luonnonsuojelun järjestely on korkeatasoista. Voimassa oleva luonnonsuo 

jelulaki on annettu vuonna 1949 . Täysinrauhoitet tu on 134 kasvilajia ja 

384 eläinlajia ja osittainraQ~itettu lisäksi 20 kasvilajia . Luonnonsuo

jelua koskevan tutkimustoiminnan keskuksena toimii Puolan tiedeakatemian 

luonnonsuojelun laitos Krakovassa . Vapaaehtoisen luonnonsuojeluorgani 

saation keskuselimenä on luonnonsuojeluliiga, j onka osastoja toimii maan 

tärkeimmissä keskuksissa . 

Puolassa oli vuoteen 1967 mennessä Kansainväl i sen luonnonsuojeluliiton 

IUCN:n tunnustamia luonnonsuojelualueita 24, joista t osin suurin osa ver

rattain pienialaisia. åitten lisäksi oli 12 suojelualuetta, j otka eivät 

täysin täyttäneet luonnonsuojelualueille asetettavia vaatimuksia. Reser

vaattien lukumäärä vuoden 1967 tietojen mukaan oli lähes 600 . Reservaat 

teja, joilla on voimassa osittaiset luonnonsuojelusäännoKset, on perus

tettu metsien, steppien, soiden, järvien, geologisten kohteiden sekä har

vinaisten kasvi- ja eläinlajien esiintymisalueiden säilyttämiseksi . Luon

nonmuistomerkkejä ja mUita suojelukohteita on raQ~oitettuyhteensä noin 

7 000. Luonnonsuojelutarkoituksessarauh~itet· t maa-alueet käsittävät 

kuitenkin vain 0 . 51 % Puolan pinta-alasta. Ennen viimeisimpien suunnitel

mien toteuttamista vastaava määrä on meillä 0 .99 % Suomen i nta-alasta. 
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Kuva 1. Puolassa muokataan n . 8o % metsänvil
j elykohteista . Orlowski -viljelyauraa käytetään 
yleisesti vesitalouden parantamista vaativilla 

mailla . Valok . Metsäteho 

Kuva 3. Kasvatusmetsien käsittely on varo
vaista. Alaharvennuksen luonteisia harvennuk

sia suoritetaan5 - 7 kertaa kiertoajan kuluessa. 
Valok . Metsäteho 

Kuva 5. Visenttejä Bialowiezan kansallis
puistossa. Urosvisentti saattaa painaa yli 

1 000 kg . Valok . J . Simolinna 

LIITE 

Kuva 2 . Taimistot kasvatetaan erittäin 
tiheinä. Männyn viljelytiheys on vähin
tään 10 000 kpl/ha ja yleensä 14 000-

25 000 kpljha . Valok . Metsäteho 

Kuva 4. Vuoristossa metsien käsittely 
vaatii taitavuutta, jotta vältyttäisiin 
lumen aiheuttamilta tuhoilta ja maisema 

säilyisi kauniina . Valok. Metsäteho 


