
Jeszcze gorzej rzecz przedstawia się w Europie wschodniej. Do zanieczyszczeń 

miejscowych dochodzą tam trujące związki nanoszone z Europy zachodniej przez 

wiatry wiejące przeważnie właśnie z kierunku zachodniego. W czeskich Sudetach 

40 tys. hektarów lasów uległo całkowitemu zniszczeniu. Eksperci przypuszczają, 

że również w górach wysokich, a więc w różnych partiach Tatr znajdują się duże 

enklawy kompletnie zniszczonego drzewostanu. Najbardziej zabójczy dla lasów 

jest mocno zasiarczony węgiel, spalany w elektrowniach północno-zachodnich Czech, 

m.in. w miejscowościach Sokołow, Usti i Most. W tym właśnie rejonie przynajmniej 

przez 80 dni w roku urzędowe normy emisji zanieczyszczeń przekraczane są dzie- 

sięciokrotnie. Większość specjalistów wysuwa obawę, czy na tych spustoszonych 

terenach będą mogły wyrastać nowe drzewa. Pesymistyczne prognozy znajdują 

potwierdzenie m.in. w szkółkach leśnych w Czechosłowacji i Polsce, gdzie nawet 

na glebach odpowiednio przygotowanych nie chcą się przyjąć i rozwijać młode 

drzewka. Nie powiodły się także próby rolniczego wykorzystania owych obszarów. 

Wysiane zboże i zasadzone ziemniaki marnieją na ziemi zatruwanej z powietrza. 

Zanikło wiele gatunków grzybów, mchów i roślin poszycia leśnego. Zamiast nich 

rośnie zwyrodniała trawa. 

Przyrodnik z Frankonii odwiedził niedawno góry Harzu i z przerażeniem 

stwierdził, że nie poznaje swych rodzinnych stron. Miejsca zapamiętane z dzieciń- 

stwa wyglądały, jego zdaniem, jak:.po wybuchu bomby atomowej. 

Tabela przedstawiająca emisję siarki w krajach europejskich w roku 1978 (w 

tysiącach ton): 

  

Belgia — 808 Norwegia — 147 

RFN — 3600 Austria — 430 

Bulgaria — 1000 Polska — 2500 

Dania — 455 Portugalia — 170 

NRD — 4000 Rumunia — 200 

Finlandia — 574 Szwecja — 620 

Francja — 3270 Szwajcaria — 124 

Grecja — 700 ZSRR — 24500 

Wielka Brytania — 5255 Hiszpania — 1451 

Irlandia — 250 Czechosłowacja — 3200 

Włochy — 4400 Turcja — 1000 

Luksemburg — 30 Węgry — 1640 

Holandia о — 490 

Europa — 60 814”. 

WYROZNIENIA ZA PRACE SPOLECZNE NA RZECZ LESNICTWA W 1984 R. 

„Dni Lasu i Zadrzewień” śmiało można nazwać dniami młodości, bowiem mło- 

dzież przede wszystkim bierze w nich udział. Są wśród niej najmłodsi uczniowie 

ze szkół podstawowych, słuchacze średnich szkół, a zwłaszcza techników leśnych, 

harcerze i wojsko oraz członkowie organizacji młodzieżowych. Najlepsi z nich spot- 

kali się niedawno w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, aby ocebrać 

dyplomy i nagrody ufundowane przez ministra LiPD oraz naczelnego dyrektora 

Lasów Państwowych za „wyróżniające się prace społeczne na rzecz leśnictwa w 

1984 г.” 
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W sumie młodzi ludzie wykonali prace odnowieniowo-zalesieniowe szacunkowej 

wartości ponad 47 mln zł. Efektem tych prac jest m.in. zalesienie 10 tys. ha no- 

wych upraw leśnych (tzn. prawie 20 proc. tegorocznych zalesień), wypielęgnowanie 

700 ha szkółek leśnych i młodników oraz posadzenie 60 tys. drzew i krzewów. 

Jedną z głównych nagród ministra LiPD — radiomagnetofon — otrzymdła Szkoła 

Podstawowa w Wiśniowej Górze w gminie Andrespol w woj. łódzkim. Z Wiśniowei 

Góry do Warszawy przyjechała p. Aleksandra Pawlikowska — nauczycielka bio- 

logii, opiekunka szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody oraz jej uczniowie: Monika 

Stawiana i Adam Łyszkowski — członkowie LOP. 

„Szkoła, w której uczę już 25 lat, od dawna bierze udział w pracach związanych 

z ochroną lasów — mówi p. Pawlikowska — ale taka bliższa współpraca z Nad- 

leśnictwem Brzeziny zaczęła się od czasu przyjścia nowego leśnika p. Piotra Po- 

korskiego. Co roku sadzimy kilkanaście hektarów lasu, pielęgnujemy młodniki 

i szkółki leśne. Zbieramy także owoce leśne: żołędzie (w tym roku 250 kg), jarzębi- 

nę, głóg. Nie spodziewaliśmy się takiego wyróżnienia, dlatego cieszymy się ogrom- 

nie z nagrody, która — co tu dużo mówić — jest dla nas dużą niespodzianką (...)”. 

(„Gromada Rolnik Polski”, nr z 20 XII 1984 r.) 

PRZYSZŁOŚĆ HODOWLI LASÓW NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH 

To tytuł artykułu dr. J. Oleksyna w „Aurze” (nrze 12 z 1984 r.), który przynosi 

informacje o możliwości zmniejszenia niekorzystnych zmian w środowisku leśnym 

poprzez współdziałanie leśników i przedstawicieli przemysłu. 

„Tylko zmniejszenie toksycznych zanieczyszczeń przemysłowych, przebudowa 

drzewostanów i szeroko zakrojone badania nad wewnątrzgatunkową zmiennością 

wrażliwości drzew na zanieczyszczenia mogą przynieść pozytywne efekty na przy- 

szłość (...). 

Planowe i dobrze przemyślane działania przyrodnicze mogą w pewnych przy- 

padkach złagodzić skutki antropopresji. Nie należy oczywiście ulegać złudzeniu, 

że leśnicy są w stanie zatrzymać „śmierć” lasów przy obecnej wielkości emisji 

szkodliwych zanieczyszczeń. Jednakże przez zastosowanie odpowiednich zabiegów 

melioracyjnych, nawożenia oraz odpowiednie dobieranie gatunków do zalesień mo- 

żemy w określonych granicach wpływać na zwiększenie tolerancji drzewostanów. 

W .dalszej części artykułu pragnę obszerniej omówić ostatnią z wymienionych po- 

wyżej możliwości. 

W warunkach wysokich stężeń toksycznych zanieczyszczeń przemysłowych utrzy- 

manie drzewostanów jest możliwe jedynie w przypadku zastąpienia wrażliwych 

rodzajów drzew na gatunki o większej odporności. Obecnie dysponujemy już do- 

stateczną wiedzą w tym zakresie. Bez większego trudu można dobrać odpowiednie 

drzewa do poszczególnych typów emisji. Wiadomo na przykład, że na działanie 

dwutlenku siarki mniej wrażliwe są: klony, niektóre topole, sosna czarna oraz 

modrzewie. W większości uszkodzonych przez przemysł lasów, jeśli pozwalają na 

to warunki glebowe, zachodzi konieczność zmiany zimozielonych drzewostanów 

iglastych na liściaste. 

Należy jednakże pamiętać, że przebudowa drzewostanów jest niezwykle kosz- 

towna i długotrwała. Trudno jest także, podejmując tego typu działania, przewidzieć 

wszystkie możliwe zmiany technologiczne, wpływające na wielkość i charakter 
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