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Rejon górski w Polsce, składający się z trzech odrębnych masywów 

górskich a mianowicie: z Gór Świętokrzyskich, Sudetów i Karpat, łącz- 

nie z właściwymi im  pogórzami, zajmuje całą południową część 

kraju i opiera się swoją podstawą o granicę państwową polsko-czecho- 

słowacką. Ta część kraju o obszarze prawie '/3 powierzchni Polski wyróż- 

nia się w fizjografii naszego kraju od części niżowej i z uwagi na swoją 

specyfikę, wymaga odmiennego traktowania w całokształcie spraw pol- 

skich oraz specjalnego zajęcia się tym rejonem. Na odrębność tego rejonu 

składają się budowa geologiczna jak i jego cała przeszłość, duża różno- 

rodność gleb, znacznie zasobniejszych od gleb nizinnych, odmienny su- 

rowszy klimat z dużą różnorodnością klimatów lokalnych związanych 

z bogatym ukształtowaniem powierzchni, charakterystyczne stosunki 

wodne, z rozległą sferą oddziaływań oraz osobliwa szata roślinna, z cha- 

rakterystyczną strefowością tak właściwą dla terenów górskich. Cechą 

charakterystyczną dla rejonu górskiego jest znaczne wzniesienie nad po- 

ziom morza, wybitnie wpływające na klimat, a przez to na człowieka, na 

zagadnienia techniczne i ekonomiczne. To wszystko sprawia, że zagospo- 

darowanie terenów górskich musi być przeprowadzane racjonalnie 

a jego rozwiązanie musi uwzględniać i należycie wartościować szeroki 

wachlarz zagadnień, bez lekceważenia i pomijania czynników nawet 

chwilowo uważanych za mniej ważne. 

W odniesieniu do tak ujmowanych spraw górskich, zagadnienie lasów 

górskich nabiera cech właściwego ich znaczenia. Lasy górskie wpływają 

nie tylko bezpośrednio na stosunki lokalne, ale pośrednio wpływają też 

na rozwój gospodarczy całego kraju. Dominujące znaczenie mają one 

w dziedzinie gospodarki wodnej poprzez normowanie bilansu wodnego, 

przez naturalną ochronę przed powodziami, poprzez utrwalanie i zabez- 

pieczenie gleb przed erozją. Duże jest ich znaczenie klimatyczne i krajo- 

znawcze. Duże również znaczenie ma ich poważny udział w podnoszeniu 

obronności, zdrowotności i piękna Polski. Należy jeszcze dodać, że go- 

spodarstwo leśne na siedliskach górskich daje znacznie większy efekt
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produkcyjny, prawie dwukrotnie większy aniżeli w przeciętnych warun- 

kach naszego niżu. 

Istotne różnice fizjograficzne, leśno-gospodarcze i ekonomiczne powo- 

dują, że wymienione trzy masywy rejonu górskiego w Polsce, mają od- 

rębną, swoistą dla siebie specyfikę zagadnień. 

Lasy poszczególnych masywów górskich różnią się tak udziałem po- 

szczególnych gatunków drzew w ich składzie gatunkowym jak i struk- 

turą i stanem zdrowotnym. Specyficzne warunki klimatyczne i orogra- 

ficzne, geologiczna przeszłość ziemi i związany z nią bardzo zróżnico- 

wany geochemizm gleb górskich powoduje, że nawet na obszarze samych 

Karpat ma się do czynienia z dużą różnorodnością w rozmieszczeniu ga- 

tunków drzew oraz występowaniu siedliskowych typów lasu i zespołów 

leśnych. Należy podkreślić, że gospodarcza działalność człowieka w okre- 

sie ostatnich prawie dwóch wieków, w większości wypadków niezgodna 

z przyrodą, doprowadziła do powstania większych jednogatunkowych 

skupień lasu, nastręczających obecnie wiele różnych trudności. Dopro- 

wadziło to do tego, że obecnie prowadzenie leśnej gospodarki w górach 

jest bardzo trudne i wymaga odpowiednio wysoko wykwalifikowanych 
pracowników terenowych oraz doraźnej współpracy naukowców w roz- 

wiązywaniu wielu trudnych problemów. 

Ze znaczenia i stanu lasów górskich w Polsce zdaje sobie sprawę Mini- 

sterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Polskie Naukowe Towarzy- 

stwo Leśne oraz Polska Akademia Nauk. 

Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zabiega o utworze- 
nie Wydziału Leśnego na Politechnice Krakowskiej, aby na przykładzie 
lasów górskich zostały jak najszybciej wyszkolone odpowiednie kadry 
fachowców dla terenów górskich. Istniejący brak tych kadr nie pozwala 
na przystąpienie do rozwiązania szeregu bardzo pilnych problemów. 

Należy nadmienić, że sprawami zagospodarowania lasów górskich Mi- 
nisterstwo Leśnictwa zajmowało się już od szeregu lat, a w styczniu 
1954 r. powołało specjalny zespół roboczy. Jego zadaniem było zebra- 
nie materiałów dotyczących stanu gospodarczego lasów górskich oraz 
opracowanie wniosków zmierzających do ulepszenia metod ich komplek- 
sowego zagospodarowania. Szczególną uwagę zwrócono na poznanie 
stanu dróg i potoków górskich. 

Polskie Naukowe Towarzystwo Leśne zorganizowało dwie specjalne 
konferencje naukowe o tematyce górskiej. 

Tematem obrad pierwszej konferencji w Żywcu w dniach 
23—25. VIII. 1954 r.' były zagadnienia gospodarki wodnej w górach. 

1 Sylwan, 1954,
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Druga konferencja w Krynicy w dniach 25—26 czerwca 1956 r." zajęła 
się tematem zagospodarowania Lasów Górskich w Karpatach. 

Zwołana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa 
Oddziału w Krakowie i w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Zarządu Rol- 
nictwa w Krakowie przy współudziale Komitetu Nauk Rolniczych Pol- 
skiej Akademii Nauk konferencja naukowo-techniczna w Marcinkowi- 
cach w dniach 14—15 grudnia 1956 r. w sprawie rozwoju gospodarki gór- 
skiej, uwzględniła też zagadnienie leśne, czego wyrazem był referat mgr 
inż. Ludwika Kuliga: Gospodarka leśna na terenach górskich. 

Dotychczas odbyte konferencje dobitnie wykazały, że potrzeby rejonu 
górskiego są duże, pilne i wymagają specjalnego zajęcia się nimi. Przed- 
stawione na konferencjach referaty, zgłoszone wnioski oraz uzupełnie- 
nia dokonane w czasie dyskusji dały już obfity materiał rzeczowy ujmu- 
jący ocenę aktualnej sytuacji leśnictwa w rejonie górskim. Materiał ten 
wskazuje też kierunki potrzebnych badań naukowych, które są liczne, 
i bardzo różnorodne. Wskazują też one, że nieodzownym jest uznanie 
spraw związanych z gospodarką wodną za dominujące i główne a wszyst- 

kie inne za pochodne i zmierzające do uregulowania spraw wodnych. 
Uznanie wody w górach za najważniejszy surowiec pozwala na prawi- 
dłowe uszeregowanie problemów górskich. 

Jako węzłowe problemy leśne dla rejonu górskiego wymagające roz- 
wiązania należy przyjąć następujące: 

I. Uregulowanie pilnych spraw z zakresu rolnictwa wiążącego się z go- 
spodarką wodną, zadrzewieniami i zalesieniami. 

II. Przystąpienie do przebudowy lasów górskich celem podniesienia ich 
retencyjności, zdrowotności i zasobności. 

III. Prowadzenie zagospodarowania lasów górskich racjonalnie w opar- 
ciu nie tyle o same przesłanki gospodarcze ile o kompleksowo pojęte 
rozumne korzystanie z zasobów przyrody. 

I. PILNE SPRAWY Z ZAKRESU ROLNICTWA 

WIĄŻĄCE SIĘ Z GOSPODARKĄ WODNĄ, ZADRZEWIENIAMI 

| | I ZALESIENIAMI 

Aktualna sytuacja w leśnictwie wymaga przede wszystkim uregulo- 

wania pilnych spraw z zakresu rolnictwa wiążących się z leśnictwem. Do 

tych należy uregulowanie i poprowadzenie granicy rolno-leśnej. Dla 

racjonalnego zagospodarowania rejonu górskiego zasadnicze znaczenie 

ma Ścisły podział terenu na strefę zainteresowań rolniczo-hodowlanych 
oraz na strefę zainteresowań gospodarstwa leśnego. Ustalić należy na 

> Sylwan, 1956 i 1957.
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pogórzu a szczególnie w górach tereny rolne i leśne. Słabe grunta rolne 
nie nadające się pod uprawę rolną należy przeznaczyć do zalesień. 
Przede wszystkim należy podnieść kulturę rolniczą na tych terenach 
i uwolnić lasy od wszelkich ciężarów objętych serwitutami. Prowadzony 
dotychczas na terenach leśnych wypas bydła i owiec niszczy naloty i od- 
nowienia, ułatwia nielegalny wyrąb drzew, doprowadza do dewastacji 
lasów nie stanowiących własności państwa jak i państwowych, oraz 
uniemożliwia racjonalną przebudowę drzewostanów. Pasienie doprowa- 
dziło do obniżenia górnej granicy lasu, zwiększyło niebezpieczeństwo 
lawin, a w końcu potęgując erozję wodną gleb górskich doprowadza do 
powstawania coraz to nowych nieużytków różnych kategorii. 

Należy podkreślić, że już kompletnym anarchronizmem naszych cza- 
sów, wymagającym pilnego zajęcia się są istniejące serwituty w naszych 
Parkach Narodowych. Tak samo wypas owiec, w szczególnie niebezpiecz- 
nych i niekorzystnych warunkach przyrody tatrzańskiej, wymaga uregu- 
lowania, celem zahamowania postępu ogromnych zniszczeń. Jest to ce- 
lowe tym bardziej, że w niedostatecznie zagospodarowanych Bieszcza- 
dach istnieją obszerne tereny wypasowe o dużych walorach a dotychczas 
w. małym stopniu użytkowane, pomimo korzystnych warunków 
przyrodniczych. Do zmniejszenia się lesistości w górach i na pogórzu 
doprowadziło rolnictwo, które pnąc się coraz wyżej, przemieniało na 
rolę i pastwiska też powierzchnie zupełnie do tego celu się nie nadające. 
Z czasem opady atmosferyczne zmywające i tak z natury płytką glebę, 
doprowadziły do powstania urwisk i usypisk, do wyżłobienia jarów, po- 
głębienia dna górskich potoków, poderwania ich brzegów oraz odłożenia 
w miejscach o małym spadku wiele materiału przeniesionego z gór. Do- 
prowadziło to w wielu miejscach do utworzenia się drugiej grupy nie- 
użytków w postaci rozległych kamieńców i szturowisk, przerzucanych 
często przez wezbrane rzeki górskie z jednego miejsca na drugie, potę- 
gując tylko zniszczenia tych terenów przez żywioł wodny. 

Z rolnichwem związane są lasy niepaństwowe. Na terenie tylko dwóch 
województw rzeszowskiego i krakowskiego o znacznej powierzchni te- 
renów górskich i podgórskich lasy niepaństwowe zajmują łączną po- 
wierzchnię 242,166 ha, co stanowi około 20% ogółu lasów niepaństwo- 
wych w kraju. Należą one do 191,975 gospodarstw. Obecnie ich właści- 
ciele rolnicy, dążąc do pokrywania niedoborów z plonów dochodami ze 
sprzedaży drewna pochodzącego często z nielegalnych wyrębów, w więk- 
szości dewastują te lasy. Tak samo zdewastowaniu i niepotrzebnym wy- 
rębom ulegają obecnie też zadrzewienia prywatne. Ten niepokojący ob- 
jaw likwidacji zadrzewień na gruntach prywatnych wiąże się z istnie- 
jącą wyjątkową koniunkturą na drewno skutek ożywienia gospodarczego 
wsi, podwyższenia cen na drewno oraz całkowitego braku ustawodaw-
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stwa ochronnego zadrzewień prywatnych. Tymczasem wartości gospo- 

darcze, biologiczne i kulturalne zadrzewień na terenach rolniczych 

mają dla rejonu górskiego bardzo ważne znaczenie. Dlatego zagadnieniu 

zadrzewień, które uzupełniają zalesienia w tych terenach, powinna być 

poświęcona należyta uwaga, zarówno ze strony odpowiednich władz jak 

również ze strony czynników naukowych. 

II. PRZEBUDOWA LASÓW GÓRSKICH 

Lasy górskie przeszły w okresie zwłaszcza ostatnich dwóch wieków 

cały szereg przemian spowodowanych działalnością człowieka. Prze- 

miany te doprowadziły lasy do takiego stanu i spowodowały tyle na- 

stępstw, że leśnictwo ma obecnie do wykonania wiele poważnych zadań. 

Jednym z najodpowiedzialniejszych i trudnych zadań jest przebudowa 

lasów na podgórzu i w reglu dolnym. Problem przebudowy lasów nie 

jest prosty i nasuwa szereg zagadnień do rozwiązania, których brak w tej 

chwili wielu elementów. Nie dość poznane są zasady naturalnego roz- 

mieszczenia drzew, nie ustalona jest typologia lasów górskich, brak 

opracowań pomocniczych z zakresu nauk przyrodniczych jak geo- 

logia, gleboznawstwo, czy fitosocjologia dla szeregu jednostek morfolo- 

gicznych naszych gór. Cały szereg przemian wywołanych w lasach przez 

człowieka doprowadził do trzech głównych form drzewostanów, wyma- 

gających obecnie przy przebudowie odmiennego postępowania. Najbar- 

dziej zgubne następstwa wprowadziła zmiana mieszanych drzewostanów 

jodłowo-bukowych na sztuczne lite świerczyny, do których doprowa- 

dzono obce ekotypy w miejsce rodzimych populacji drzew. Przyczyniło 

się to do powiększenia strat przyrostowych, zmniejszenia odporności 

biologicznej drzewostanów, nawiedzanych ciągle szkodliwą działalnością 

wiatrów i śniegu, opieńki miodowej i huby korzeniowej, oraz kornika 

drukarza. Szkodliwe działanie tych czynników, w niektórych latach, 

przybierało rozmiary klęskowe. 

Współczesnym celem przebudowy lasów górskich powinno być nie 

tylko uzyskanie optymalnego procentu lesistości i odpowiedniej dyslo- 

kacji lasów planowanej dorzeczami, lecz także osiągnięcie takiego składu 

gatunkowego i struktury wewnętrznej lasów, które umożliwiłyby speł- 

nienie ich istotnych zadań w krajobrazie górskim i w gospodarstwie 

narodowym kraju. Ich rola wodochronna, glebochronna, uzdrowiskowo- 

klimatyczna i ochrony krajobrazów jest uznawana. Lasy górskie mają 

też duże możliwości zwiększenia produkcji drewna. 

Odnośnie przebudowy aktualnie zaznaczają się duże braki w zakre- 

sie naukowych podstaw przebudowy. Wszelkie zabiegi przebudowy wy- 

magają poprzedzenia ich dokładnymi badaniami naukowymi. Brak jest
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też planów przebudowy tak kompleksowych ogólnych, jak i szczegóło- 

wych dla poszczególnych zlewni. Sam teren wymaga pewnych przygo- 

towań. Potrzebny jest szereg adaptacji technicznych, polegających na 

rozbudowie urządzeń techniczno-gospodarczych i komunikacyjno-trans- 

portowych. W związku z tym do pełnienia odpowiedzialnych funkcji 

w lasach górskich potrzebny jest też odpowiedni, fachowo przygotowany 

personel administracyjno-leśny. Niedostateczna jest też ilość specjali- 

stów naukowców dobrze obznajmionych z problematyką lasów górskich, 

a w szczególności z ich przebudową. 

11. ZAGOSPODAROWANIE LASÓW GÓRSKICH 

Zagospodarowanie lasów górskich, z natury swojej trudne, było 

troską resortu leśnictwa. Jednak wiele różnych przyczyn składało się 

na nie zawsze racjonalne postępowanie w zakresie produkcji leśnej. Jed- 

nym z najważniejszych czynników wpływających ujemnie na pozyski- 

wanie drewna jest kierowanie się przede wszystkim potrzebami gospo- 

darczymi kraju, a nie możliwościami produkcyjnymi gospodarstwa leś- 

nego. Takie założenie w użytkowaniu lasu wywołało cały szereg ujem- 

nych skutków. Rozmiar użytkowania ogólnie biorąc, wzrasta kolejno od 

1948 r. do 1955 roku, przekraczając obliczone etaty użytków rębnych 

i pogłębiając coraz bardziej dysproporcję powierzchniową i masową klas 

wieku. Na ten wzrost rozmiaru użytkowania składa się szereg przy- 

czyn. Do najważniejszych zaliczyć można: 
1. Stopniowo wzrastające żądania władz wyrębu coraz większych mas 

drewna potrzebnego dla rozwoju gospodarki krajowej. 
2. Występowanie w drzewostanach szkód w następstwie powstałych 

wiatrów i śniegołomów, działalności opieńki miodowej i huby korze- 
niowej, wzmożonej działalności kornika drukarza i innych gatunków 
korników świerkowych oraz masowego pojawu brudnicy mniszki. 

3. Narzut sortymentów, który powodował nieraz kilka razy do roku 
zmianę wniosków cięć oraz nadmierne przerębywanie młodszych klas 
wieku i posztuczne pobieranie sortymentów. 

4. Duży narzut pozyskiwania świerkowej kory garbarskiej przy sto- 
sowanej premii, powodował konieczność cięcia zdrowych drzewostanów 
w lecie i prowadził do przekroczenia rozmiaru użytkowania oraz do po- 
zostawienia na pniu drzew posuszowych co przyczyniło się do zmniej- 
szenia zdrowotności drzewostanów orąz do obniżenia jakości surowca 
drzewnego. 

5. Stosowane za pozyskiwanie drewna wysoce niemoralne premie, 
które w stosunku do premii za odnowienie lasu są wyższe o 200 do 500%. 

Sytuację pogłębia jeszcze brak potrzebnej ilości fachowego personelu,
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co przy dużym rozmiarze użytkowania było powodem poboru drewna 
w niewłaściwy sposób, przez niewłaściwą lokalizację cięć, czy niewła- 

Sciwe następstwo zrębowe. 

Duże znaczenie ma uznanie przez Ministerstwo Leśnictwa w roku 

1955 lasów górskich i podgórskich województwa krakowskiego za ochron- 
ne (wodo- i glebochronne) co spowodowało, że lasy te mają obecnie roz- 

miar cięć oparty na etacie rocznym wyznaczonym w terenie przez dru- 

żyny urządzeniowe na okres lat 1956—1960, jednak bez ustalenia wła- 

ściwego rozdziału wyrębów na poszczególne lata. Nie zdołano natomiast 

osiągnąć tego samego uznania w województwach: rzeszowskim, kato- 

wickim, wrocławskim i kieleckim, co w poważnym stopniu wywiera 

szkodliwy wpływ na gospodarstwo leśne w pozostałych częściach lasów 

górskich. 

Lasy górskie stanowią poważną bazę surowca drzewnego głównie, 

prawie w 95% iglastego świerkowego i jodłowego. Użytkowanie drewna 

opiera się głównie na użytkach rębnych, przy czym uwydatnia się duża 

ilość pozyskiwanej papierówki. Jest to wynikiem nie tyle właściwej 
przydatności pozyskiwanego surowca i jego własności technicznych, ile 

jest wynikiem dużego zapotrzebowania na surowiec papierówkowy. 

Obecnie lasy górskie stanowią jedną z najpoważniejszych w kraju baz 

surowca papierówkowego. Surowiec tak tartaczny jak i papierówkowy, 

zwłaszcza świerkowy, z terenów górskich posiada wysoką wartość tech- 

niczną. Dlatego pochodzący stąd surowiec tartaczny jest poszukiwany 

przez tartaki na produkcję tarcicy eksportowej. Dla lasów górskich cha- 

rakterystycznym sortymentem jest Świerkowe drewno rezonansowe. 

Jednak wiele tego cennego surowca nie zostaje wymanipulowane z po- 

wodu braku dostatecznie wyszkolonych pracowników terenowych. 

Organizacja prac zrębowych w zakresie ścinki, wyróbki i transportu 

drewna na terenach górskich jest trudniejsza i wybitnie się różni od 

tych czynności na terenach niżowych. Wpływają na to przede wszystkim 

konfiguracja terenu jak i warunki klimatyczne. 

Na pozyskanie 1 m$ drewna w górach zużywa się prawie 3 razy wię- 
cej czasu aniżeli na niżu. Tak samo znacznie większego wysiłku zuży- 

wają tutaj pracownicy na wszelkie zajęcia terenowe. Dlatego w górach 

powinni pracować przede wszystkim ludzie pochodzący z gór, bowiem 

są oni tak cieleśnie jak i duchowo najlepiej do tego przygotowani i to 

od najwcześniejszych lat życia. 
Pozyskiwanie drewna w górach jest trudne i wymaga jeszcze znacz- 

nego usprawnienia i odpowiedniego zmechanizowania. Znacznie trud- 

niejszym do rozwiązania problemem w górach jest transport drewna. 

Warunki wywozowe na całym obszarze karpackim należą do najtrud- 

niejszych w kraju. Brak jest dostatecznej ilości dróg zrywkowych i wy-
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wozowych dróg leśnych. Istniejące drogi leśne jak również i publiczne 
drogi kołowe mają bardzo zniszczone nawierzchnie, co uniemożliwia uży- 

cie transportu mechanicznego. 

Specjalnie trudne warunki transportowe stwarza niewłaściwa lokali- 

zacja zakładów przemysłowych tak w stosunku do baz surowcowych jak 

i do linii komunikacyjnych. Brak odpowiednio założonej sieci dróg stwa- 

rza w Karpatach bardzo poważne utrudnienia w racjonalnej gospodarce 

leśnej. Niewłaściwy przebieg dotychczasowych dróg i szlaków zrywko- 

wych w wysokim stopniu sprzyja tworzeniu się dzikich potoków i debr 

co w okresie nawalnych deszczów ułatwia erozję i uruchamia poważne 

ilości rumoszu. Na terenie lasów, w dorzeczu górnej Wisły, ogólna dłu- 

gość potoków wynosi prawie 5000 km, przy czym cyfrę tę można pod- 

wyższyć o dalsze 2000 km na którą składają się: długości drobnych cie- 

ków, suche debry, jary i rozpadliny prowadzące wodę w czasie nawal- 

nych deszczów. Z powyższych ilości potoków, zabudowane zostały przede 

wszystkim potoki w dorzeczu górnej Wisły i Soły co z wymienionej 

ilości potoków daje znikomy procent wynoszący zaledwie 3,5%. Nieure- 

gulowane potoki górskie i nie zalesione stoki stwarzają obawę szyb- 

kiego zamulenia budowli i zbiorników retencyjnych. 

IV. NAJPILNIEJSZE BADANIA NAUKOWE 

Potrzeby badań naukowych tak z zakresu zadrzewień jak i zalesień 
z uwagi na specyfikę terenów górskich są bardzo duże. Po ustaleniu 
tych potrzeb i omówienia ich ze specjalistami w ośrodku krakowskim 
przedstawiam jako najpilniejsze następujące: 
A. Zzakresuzadrzewień. 

1. Badania nad rodzimymi rasami i ekotypami drzew i krzewów 
tworzących zadrzewienia. 

2. Badania nad wpływem zadrzewień na kształtowanie stosunków 
mikroklimatycznych glebowych, wodnych itp. 
Badania nad wpływem zadrzewień na wzrost wydajności osadów 
mgielnych i zwiększenia przez to pozycji przychodowej bilansu 
wodnego. 

4. Badania nad wpływem zadrzewień na wzrost produkcji rolniczej, 
ogrodniczej i łąkarskiej. | - 

5. Badania nad znaczeniem zadrzewień dla produkcji zielarskiej 
i owoców witaminowych. 
Badania nad znaczeniem zadrzewień dla pasterstwa górskiego. 
Badania nad wpływem zadrzewień na wzmożenie retencyjności 
gleby i na spływ wód. 

8. Badania nad właściwościami fizycznymi, mechanicznymi i che- 
micznymi drewna z zadrzewień.
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9. Studia nad kształtowaniem krajobrazu w związku z zadrzewie- 

niami. 

B.Z zakresu zalesień. 

da 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Studia nad historią gospodarczą lasów górskich z okresu ostatnich 

trzech wieków, celem ustalenia zmian w szacie roślinnej, przy- 

czyn obecnego stanu lasów i rozsiedlenia drzew oraz celem uzy- 

skania potrzebnych danych do właściwego pokierowania prze- 

budową. 

Badania nad dziedziczonymi cechami drzew, gatunków rodzimych. 

. Badania ekologiczno-siedliskowe dla ustalenia typów lasu i stwo- 

rzenia przyrodniczych podstaw urządzenia lasu. 

. Badania nad poznaniem składu i budowy lasów w poszczególnych 

dzielnicach rejonu górskiego, a nawet w rozmaitych typach sied- 

liskowych lasu, celem hodowli lasów zdrowych i wysokoproduk- 

cyjnych. 

. Badania nad metodami przebudowy lasów górskich. 

. Badania nad rozmieszczeniem i sposobami cięć w lasach gór- 

skich. 

Badania nad ustaleniem kolei rębności w różnych warunkach 

siedliskowych lasów górskich dla różnych gatunków drzew laso- 

twórczych. 

. Badania nad wysokością etatów rębnych oraz wysokością użytków 

międzyrębnych i ich powtarzalnością zależnie od gatunków drzew 

lasotwórczych, | 

. Badania nad sposobami racjonalnej pielęgnacji lasów górskich. 

. Badania nad odpornością i zdrowotnością drzewostanów zbliżo- 

nych do naturalnych i sztucznych. 

Badania biologiczne i ekologiczne nad szkodnikami występują- 

cymi w lasach górskich. | 

Badania nad patogenami owadzimi i stosowaniem ich w waice 

biologicznej. 

Badania nad ustaleniem zasad, na których powinna opierać się 

ocena przydatności gruntu dla rolnictwa lub leśnictwa celem 

rozgraniczenia stref zainteresowań i ustalenia granicy rolno-leśnej 

oraz przystąpienia do zalesiania nieużytków. 

Badania nad podniesieniem przyrostu w rozluźnionych drzewosta- 

nach chłopskich wypasanych przez owce i krowy. 

Badania nad rodzimymi rasami, ekotypami drzew i krzewów dla 

ustalenia celowości użycia ich do zalesień nieużytków. 

Badania nad górną granicą lasu, celem przywrócenia jej poprzed- 

niego przebiegu sztucznie obniżonego przez wypasy. 

Badania nad rolą lasów górskich w obiegu wodnym.
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23. 
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27. 

28. 

29. 
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Badania nad zasadami racjonalnego rozmieszczenia lasów gór- 

skich oraz wskaźnikami racjonalnej lesistości zlewni górskich. 

Badania nad ustaleniem podstaw hydrologicznych projektów obu- 

dowy cieków górskich. 

Badania nad właściwymi sposobami prowadzenia ścinki w wa- 

runkach górskich przy użyciu odpowiednich narzędzi. 

Badania nad najracjonalniejszymi sposobami manipulacji i wy- 

róbki drewna w warunkach górskich przy użyciu odpowiednich 

narzędzi, z podaniem ekonomicznego uzasadnienia dla różnych 

typów składnic manipulacyjnych w porównaniu ze starym proce- 

sem wyróbki sortymentów przy pniu. 

Badania nad najracjonalniejszymi sposobami zrywki i wywózki 
drewna w lasach górskich oraz nad opracowaniem metod zrywki 

sprzętem mechanicznym na  zrębach smugowo-przerebowych, 

umożliwiających ochronę nalotów i podrostów. 

Studia nad opracowaniem planu lokalizacji tartaków na terenie 
lasów górskich w oparciu o bazy surowcowe i szlaki komunika- 
cyjne. 

Studia nad przesunięciem produkcji potrzebnych znacznych ilości 
drewna papierówkowego na tartaki dla odciążenia drzewostanów 
z podaniem ekonomicznego uzasadnienia opłacalności. 
Studia nad opłacalnością pozyskiwania papierówki bukowej ko- 
sztem surowca tartacznego bukowego potrzebnego na tarcicę dla 
fabryk mebli giętych, mających duże zapotrzebowania z uwagi 
na duże zadania eksportowe. 

Badania nad możliwością pozyskiwania i własnościami świerko- 
wego drewna rezonansowego, krajowych terenów górskich. 
Badania nad fizycznymi i mechanicznymi własnościami drewna 
świerka, jodły, modrzewia, sosny, dębu i buka w zależności od 
warunków siedliskowych. 

Badania zmierzające do opracowania tabel sortymentacyjnych 
dla wymienionych powyżej gatunków drzew w zależności od wa- 
runków siedliskowych. 

Opracowanie tabel wydajności materiałów tartych dla dłużyc 
świerka, jodły i sosny w zależności od warunków siedliskowych. 

У. SUGESTIE NATURY ORGANIZACYJNEJ 

Specyfika terenów górskich sprawia, że wachlarz zagadnień ze 
wszystkich działów leśnictwa jest szeroki, tematyka jest obszerna, 
a przy przystąpieniu do opracowywania nowych tematów, będzie się 
on w dalszym ciągu poszerzał, Obecnie jedne tematy opracowane są
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przez poszczególne Zakłady różnych Instytutów, inne tematy wyma- 
gają dopiero podjęcia prac badawczych i zgromadzenia odpowiednich 

materiałów. Stąd wynika potrzeba skoordynowania tematyki i zakresu 

oraz kolejności badań, w zależności od hierarchii potrzeb praktyki 

w obszarach górskich. Wykonać to najlepiej może Komitet do spraw 

Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, który by obejmował szereg 

komisji 2 Komisją Leśnictwa włącznie. Przed Komitetem potrzeby 

terenu z dziedziny leśnictwa postawią nie tylko sprawę koordynacji 

tematów w kierunku badań prowadzonych, lecz także sprawę posta- 

wienia i rozwinięcia badań w kierunkach zaniedbanych. Drogą najle- 

piej prowadzącą do celu jest utworzenie specjalnego Instytutu Badaw- 

czego Lasów Górskich z szeregiem Zakładów i Pracowni, które objęły- 

by przede wszystkim wybitnie leśne kierunki badań. Tym samym 

powstałby tak bardzo potrzebny górski leśny ośrodek badawczy, który 

by mógł podjąć się rozwiązania trudnych problemów, oraz przysposo- 

bienia i doskonalenia kadr specjalistów potrzebnych dla wielu kierun- 

ków badawczych. 
Potrzeby w zakresie kadr w rejonie górskim są bardzo duże. Po- 

trzebni są odpowiednio fachowo przygotowani na przykładzie lasów 

górskich tak pracownicy terenowi jak i naukowi. Skutkiem ich braku, 

gospodarka narodowa ponosi poważne straty, które z roku na rok po- 

głębiają się. Momentem najbardziej przykrym w tej sprawie jest ma- 

łoduszność i uprzedzenia u jednych, a nieznajomość rzeczy u drugich, 

granicząca z mimowolnym sabotażem. Utrudnia to utworzenie Wy- 

działu Leśnego w Krakowie, który by kształcił leśników z akademic- 

kim wykształceniem, dla terenów górskich, a pracującym w górach 

praktykom, dałby możność łatwiejszego pogłębienia znajomości zasad 

leśnego gospodarstwa górskiego. Bez przygotowania dla terenu odpo- 

wiednich kadr wykonawców, nie można spodziewać się odpowiedniego 

prowadzenia zagospodarowania lasów górskich, czy też właściwego 

przysposobienia ich do przebudowy lub zapoczątkowania samej prze- 

budowy. 

Wydział Leśny w Krakowie powinien kształcić w zakresie gospodar- 

stwa leśnego oraz w zakresie inżynierii leśnej. Największe możliwości 

odpowiedniego ustawienia studiów i przeprowaczenia kształcenia 

w zakresie inżynierii leśnej daje zorganizowanie Wydziału Leśnego 

przy Politechnice Krakowskiej.



  
Fot. W. Woźniak 

Bacówka na Hali Turbacz 
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Fot. W. Wozniak 

Stodoła typu szwajcarskiego — wjazd górą — Raba Wyzna k. Nowego Sacza



  
Fot. W. Woźniak 

Typowa górska stodoła na Uchryniu — Beskid Sądecki 
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Fot. W. Woźniak 

Obora gnojowicowa na Hali Uchryń. Beskid Nowosądecki



  
Fot. W. Woźniak 

wypas bydła na halach Jaworek k. Szczawnicy 

  
Fot. W. Woźniak 

Koszarowanie jałówek na hali w Jaworkach k. Szczawnicy



Fot. W. 
Ogier rasy — typ konia dla terenów górskich — Chabówka  



Fot. W. Woźniak 

Rozcieranie łajniaków po przestawieniu koszaru dla owiec — Jaworki k. Szczawnicy 

Fot. W. Woźniak 

Poletka we wsi Radziechowy k. Żywca  
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Fot. W. Woźniak 

Wychowalnia narybku ryb łososiowatych w Łopusznej pow. N. Targ 

  
Fot. W. Wozniak 

Zastawki na potokach górskich do badania przepływu wody Jaworki


