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1. WSTEP

R224
kraj posiadający lasy przechodzi określone stadia rozwoju.
At
Stadium początkowe cechuje duża lesistość, znaczne zasoby drzew-

ne, na ogół wysoka produkcyjność siedlisk leśnych. Lasy występują
w nadmiarze, karczuje się je, aby uzyskać tereny pod uprawę roli i inne

formy użytkowania ziemi. Ten stan należy już do przeszłości w Europie,
charakteryzuje natomiast kraje trzeciego świata, o czym świadczą wylesienia, dewastacja zasobów drzewnych oraz postępująca degradacja siedlisk leśnych. Konsekwencje takich działań ujawniają się w coraz większej skali.
W drugim stadium, w miarę rozwoju cywilizacji i wzrostu liczby ludności, ustala się równowaga między gruntami zajmowanymi przez lasy

a użytkowanymi

rolniczo. Leśńictwo,

zaspokajając

łeczeństwa, współdziała w dalszym jego rozwoju.

bieżące potrzeby spo-

W następnym stadium rozweju lasy poddawane są presji środowiska
człowieka (przemysł, urbanizacja, turystyka), znajdują się w regresji.

Główny produkt lasu — drewno przekształca się w dobro deficytowe.
Powstaje problem przystosowania lasu do spełniania wielostronnych

funkcji względem społeczeństwa, regradacji siedlisk leśnych, racjonalnego zużycia drewna oraz zastosowania substytutów. Rodzi się świadomość
i potrzeba ochrony zasobów leśnych (8).

_

Wobec

zaistniałych tendencji zmieniają się również założenia polityki

leśnej, jako nauki normatywnej

i działalności praktycznej

określającej

cele, zadania oraz środki ich realizacji. Stąd też analiza stanu leśnictwa,
ocena stopnia zagrożenia ze strony czynników środowiska, jak również

określenie priorytetów rozwojowych gospodarstwa leśnego są jak najbardziej na czasie. Na tym tle wyłaniają się problemy optymalizacji pro-

dukcji.
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2. TENDENCJE W ROZWOJU LESNICTWA W SWIETLE OBECNEGO
STANU LASOW ORAZ ZAGROZENIA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Lasy polskie znajdują się w stanie głębokiej recesji. Złożyły się na to:
1) uwarunkowania historyczne, 2) niewłaściwa gospodarka leśna i 3) zagrożenie środowiska przyrodniczego ze strony powietrza atmosferycznego.
Na ogólną powierzchnię lasów w kraju wynoszącą

lasów

państwowych

6723

tys.

ha),

o zasobach

1016

8622 tys. ha (w tym

mln

m3,

przypada

stosunkach

wodnych,

przyrodnicze

i dalszej

wykorzystanie

sił przy-

ok. 650 tys. ha lasów na siedliskach zdegradowanych i niskoprodukcyjnych, wymagających kompleksowych zabiegów agromelioracyjnych, 250
tys. ha lasów będących pod wpływem emisji przemysłowych (II i III strefa), ponad 250 tys. ha lasów zagrożonych przez grzyby korzeniowe oraz

niespełna

300 tys. ha lasów

o nie uregulowanych

nadmiernie osuszonych, zawodnionych, bądź ną obszarze których zachodzą zjawiska osiadania terenu.
Układ ten nie jest statyczny. Będzie ulegał zmianom na skutek nega-

tywnego

oddziaływania

przemysłu

na środowisko

degradacji siedlisk, jak i stałego dolesiania kraju, szczególnie na obszarach
bonitacyjnie słabszych. Wielkim problemem jest sytuacja w lasach niepaństwowych, zajmujących powierzchnie 1555 tys. ha niskoprodukcyjnych siedlisk wykorzystujących potencjał produkcyjny zaledwie w 60%.
Sytuacja taka kształtuje cele produkcji, które powinny uwzględniać
proces wytwarzania oraz efektywność rozwoju leśnictwa. Biorąc pod uwagę warunki rozwoju leśnictwa, wyodrębniono 3 podstawowe kierunki produkcji leśnej, a mianowicie:

1) zespoły

rody

naturalne,

działających

w

mało

których

celem

będzie

zniekształconych

siedliskach

oraz

kształtowa-

nie zbiorowisk leśnych mało odbiegających od wzorów natury (wielofunk-

cyjnych);

2) uprawy

plantacyjne,

w celu kształtowania

|

na glebach zdegradowa-

nych i zniekształconych sztucznych zbiorowisk leśnych pełniących funk-

cje produkcyjne, a jednocześnie mających zadanie przygotowania odpowiednich warunków do powstania leśnych zbiorowisk współnaturalnych;
3) zbiorowiska zastępcze, tworzone na obszarach, gdzie czynnikiem
ograniczającym będzie szkodliwe oddziaływanie przemysłu; lasy spełniać
tu będą funkcje ochronne, a produkcyjne w ograniczonym zakresie.
3. OPTYMALIZACJA

Problem

celów

PRODUKCJI

produkcji

w

W

RAMACH

literaturze

ZESPOŁÓW

powojennej

NATURALNYCH

podjął

Ilmu-

rzyński na jednej z sesji naukowych Polskiego Towarzystwa Leśnego,
poświęconej planowaniu hodowlanemu (6). Autor identyfikuje cele produkcji z celami hodowlanymi i postuluje:
1) dla każdego drzewostanu ustalać w planach urządzeniowych szcze-

gółowe perspektywiczne cele produkcji, określające sortymenty możliwe
do uzyskania w danych warunkach siedliskowychi drzewostanowych
oraz pożądany skład gatunkowy i strukturę hodowanych drzewostanów;
40

i

2) wszystkie projektowane w okresowych planach urządzeniowych
i wnioskach gospodarczych czynności hodowlane ściśle ze sobą koordy-

nować

oraz

wyraźnie

zmierzać

do

osiągnięcia

wyznaczonych

w

odległej

perspektywie szczegółowych celów produkcji;
3) tworzenie nowych pokoleń lasu i przebudowa drzewostanów powinny odbywać się z uwzględnieniem historii rozwoju zbiorowisk leśnych,
a zwłaszcza zmian w siedlisku i środowisku leśnym.
Praktyka leśna nie w pełni przyjęła tezy zawarte

w

opracowaniu

llmurzyńskiego. Istnieje jednak pełna świadomość uwzględniania kolejności celów produkcji w odpowiednim odstopniowaniu. Zostały one ujęte
w rozwiązaniach o charakterze ogólnym i szczegółowym (12).

Podstawę ustalania celów ogólnych stanowi rejonizacja przyrodniczoleśna. Oznacza to zróżnicowanie w mikroskali wieku rębności dla ważniejszych gatunków drzew. Przesłankami wyróżnienia są możliwości wytwórcze środowiska leśnego, szczególnie walory jakościowo-wymiarowe
drzewostanu oraz spełnianie przez las wielostronnych funkcji (ochronnych, rekreacyjnych, rezerwatowych). Najniższą jednostką zróżnicowania
celów produkcji jest obręb leśny. Tak ustalony cel produkcji, wyrażony
w wiekach rębności, stanowi w zrębowym sposobie zagospodarowania
instrument polityki leśnej oraz element racjonalnej regulacji użytkowania.
Przesłanką ustalenia celów szczegółowych, przy zachowaniu elementarnych zasad ładu przestrzennego i czasowego, jest przeciętna wielkość
pierśnicy drzewostanu zróżnicowana w ramach gatunku według bonitacji.

Podstawą

podziału

pierśnic

jest

rachunek

optymalizacyjny.

Kryterium

progu pierśnicowego obowiązuje drzewostany normalnie produkujące.
Drzewostany źle produkujące są użytkowane według innych zasad.

Rachunek optymalizacji wieków rębności w zespołach
zróżnicowanych w zależności od bonitacji, przy założeniu

naturalnych,
zaspokojenia

potrzeb gospodarki narodowej na sortyment przyjęty za główny cel produkcji, może być rozwiązany w różny sposób. I tak w praktyce przyjęto,
że optymalny wiek dojrzałości rębnej jest to taki wiek dojrzałości drze-

wostanów,

w

którym

z drzewostanów

na

wszystkich

siedliskach

można

pozyskać niezbędną ilość drewna o wymaganych wymiarach, przy najmniejszych stratach na całkowitej produkcji drewna z jednostki powierzchni (13).
Nie negując słuszności dotychczasowych rozwiązań przyjęto za podstawę rachunku, zgodnie z założeniami reformy gospodarczej, efektywność
produkcji wyrażoną przez rentę leśną powstałą z różnicy między efektem
produkcji w postaci zwartościowanej struktury jakościowo-wymiarowej

a nakładami na wytworzenie drzewostanu o określonej strukturze i w od-

| powiednim
Sposób

czasie.

wyznaczania

optymalnego

wieku

rębności

staci modelu optymalizacyjnego, zwanego modelem Ple.

został ujęty

|

w po-

Z rozwiązania modelu Ple wynikają informacje dotyczące:

1) optymalnego wieku rębności zasobów drzewnych w zależności od
bonitacji i wielkości zapotrzebowania na wielkowymiarowe drewno wysokocenne w użytkach rębnych,
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2) maksimum

rowca

renty na całkowitej

wysokocennego

określonego

dla

produkcji wielkowymiarowego
gatunku, Ronitacji

i wieku

su-

reb-

nosci.
|
|
Aby zilustrować metodę, podjęto próbę rachunku optymalizacji na
przykładzie sosny, dębu i buka. W tym celu sporządzono tablice produktywności drzewostanów w zależności od wieku i bonitacji. Dla tych wielkości obliczono rentę leśną w odpowiednich podziałach: od wieku maksymalnej

produkcji

masy

z jednostki

powierzchni

do

wieku

określają-

cego granicę efektywności produkcji. Przyjęto następującą strukturę powierzchni leśnej: So — bonitacja I — 12%, II — 37%, III — 35%, IV —
16%, Db — odpowiednio 5,1, 44,6, 42,3, 8,0%, Bk — 21,8, 50,7, 23,8, 3,7%.
Podstawą wyboru — zmienną decyzyjną było 9 wariantów, w których

udział sortymentów wysokocennych przyjęto w wysokości 5—30%, w od-

stopniowaniu

co

2,5%.

Przy

tak

ukierunkowanej

produkcji

wiek rębności będzie się kształtować następująco:
1) So

bonitacja

I —

140

lat, bonitacja

niem: 17% — 140 lat oraz 20% —
tacja IV — 110 lat.
—

135 lat, bonitacja III —

zróżnicowa-

125 lat, boni-

2) Db — bonitacja I — 160 lat, bonitacja II — 180 lat, bonitacja III
100 lat, bonitacja IV — 120 lat.
3) Bk — bonitacja I — 140 lat, bonitacja II — ze zróżnicowaniem

29% —

—

II z odpowiednim

optymalny

140 lat i 22% —

95 lat.
Potwierdzają się zatem

134 lat, bonitacja
badania

III —

120 lat, bonitacja

Gieruszyńskiego

(4)i

IV

Dzie-

wanowskiego
(3), którzy podkreślając pomyślne warunki klimatyczno-siedliskowe naszego kraju dla gospodarki leśnej postulowali na niektórych obszarach wyodrębnienie powierzchni produkcji wyborowego
drewna tartacznego, gdyż:

—

w drzewostanach

!

II klasy bonitacji w borze świeżym i borze mie-

szanym sosna osiąga największą długość odziomków bezsęcznych,
szącą 7—9 m, III klasy — 6—7 mi I klasy 3—5 m;
— drzewostany wytwarzane na bonitacji IV i V nie nadają

produkcji drewna tartacznego najlepszej
ności może być skrócona i dostosowana
drewna kopalniakowego.

jakości; dlatego ich kolej
do przerobu chemicznego

wyno-

się

do

ręboraz

p

4. EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI PODSTAWOWYCH GATUNKÓW
DRZEW LESNYCH W RAMACH UPRAW PLANTACYJNYCH

Podstawowym celem upraw plantacyjnych jest produkcja drewna
w krótszym okresie wytwórczym. Koncepcja plantacyjnych upraw leśnych
drzew szybko rosnących została wysunięta w latach siedemdziesiątych

przez czołowych leśników polskich — Chodzickiego, Ilmurz y nskiego
i Zabielskiego,
którzy zdawali sobie sprawę z potrzeb
i konsekwencji tego kroku. W rozwinięciu poglądy ich różnią się między
sobą. I tak w ramach 3 kierunków hodowlano-leśnych Ilmurz yński

(7) proponuje

czych
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oraz

kierunek: tradycyjny,

uprawę

plantacyjną

jako

oparty

formę

na przesłankach
przejściową.

przyrodni-

Zabielski

(15) wychodzi z propozycją utworzenia dwóch obrębów: plantacyjnego —

intensywnie zagospodarowanego oraz naturalnego — którego celem byłyby drzewostany odpowiadające siedlisku. Chodzicki (2), biorąc pod

uwagę

różnice

wiska, wysunął
leśnej.

W

w technice

zadania

ochrony

i kształtowania

3 kierunki: naturalny, sztuczny oraz plantacyjnej

przedstawionych

nia kierunku

oraz

upraw

rozważaniach

plantacyjnych,

przewija

w których

się potrzeba
las będzie

środo-

uprawy

wyodrębnie-

spełniać

tylko

funkcje produkcyjne. Wymienieni wyżej autorzy są zgodni, że obręb plantacyjny będzie obejmował niewielką powierzchnię lasów. Odmienne sta-

nowisko

uprawa

zajmuje

w

plantacyjna

tym

względzie

Bernadzki

(1) .zakładając

będzie spełniać nie tylko funkcję produkcyjną,

że

lecz

także zadanie regeneracji zdegradowanych i zniekształconych gleb. Obszar, na którym należałoby ją zastosować, będzie wynosił co najmniej

1,2 mln ha lasów państwowych i bliżej nie określoną 'część lasów niepan-

stwowych.
|
Broniąc się przed nieopanowanym wkraczaniem z plantacjami na tereny leśne trzeba się liczyć z realiami życia gospodarczego. W zakłada-

niu

upraw

plantacyjnych

hodowcy

widzą

przede

wszystkim

możliwość

zwiększenia produkcyjności gleb leśnych, podkreślając że przez działanie intensywnymi środkami z zakresu agrotechniki i agromelioracji da

się zregenerować i poprawić jakość siedlisk. Nie jest to jednak możliwe
bez dodatkowych nakładów, odpowiednich do wielkości zakładanych
upraw,

drzewny.

w

celu

pokrycia

stale wzrastających

potrzeb

kraju

na

surowiec

Biorąc pod uwagę skalę degradacji gleb leśnych, obszar upraw plantacyjnych szacuje się na ok. 1,5 do 1,7 mln ha. Przy ich określeniu wychodzi się z następujących przesłanek (5):

1) W

stanów

warunkach

sosnowych

państwowych

środowiska geograficznego Polski bonitacja drzewo-

nie powinna

udział

IV i V

być niższa

bonitacji

niż III. Tymczasem

drzewostanów

sosnowych

w

lasach

wynosi

13,5%, tj. ok. 880 tys. ha. Siedliska na których występują także drzewo-

stany sosnowe można zatem uważać za zdegradowane lub zniekształcone,
które jako nisko produkcyjne wymagają zabiegów agromelioracyjnych.
Zakładając, że program regradacji tych siedlisk połączony z usunięciem

drzewostanów i założeniem upraw będzie rozłożony na 50—
istniejących
60 lat, na uprawy plantacyjne będzie przypadało rocznie ok. 17,5 tys. ha.

2) Źródłem upraw plantacyjnych będą także uprawy i młodniki pow-

stałe na
na hubę

obszarach porolnych w latach powojennych, które są narażone
korzeni. Zachodzi konieczność ich przebudowy w wieku ok. 40

lat. Ocenia się, że jeżeli przeznaczy się ok. 70% młodników zahubionych
do przebudowy, to przypadnie w skali rocznej na uprawy plantacyjne ok.
11,5 tys. ha.

3) Ostatnim źródłem upraw plantacyjnych mogą być przewidywane
do zalesienia od końca bieżącego stulecia marginalne grunty rolnicze oraz

nieużytki w ilości ok. 170 tys. ha. Należałoby

zatem zalesiać rocznie ok.

11 tys. ha. Z uwagi na sytuację żywnościową kraju można oczekiwać, że
do zalesienia przypadnie prawdopodobnie o połowę mniejsza powierzchnia gruntów, tzn. ok. 5,5 tys. ha.
43

Reasumując powyższe można szacować, że w najblizszych 50—60 latach powstanie możliwość zakładania upraw plantacyjnych lub plantacji
na powierzchni 30 do 35 tys. ha. W wyniku tych działań, podjętych od
1990 r., powstałaby możliwość użytkowania po 2040 r. na powyższym

areale znacznej ilości drewna średniowymiarowego.
Rozwijając postulaty hodowców, że uprawy plantacyjne mają także
zadanie regeneracji gleb, można uważać, że rosnące na nich drzewostany

osiągają bonitacje I/II. Przyjmując, że głównymi gatunkami na uprawach

plantacyjnych będą sosna, modrzew i brzoza, można określić, że ich produkcyjność wyniesie rocznie 8 m3/ha grubizny w korze, a na całym obszarze 240—270 tys. m3. Na tle obecnej produkcyjności, określanej na

6,74 m3/ha, produkcyjność

o ok. 1,5 m3/ha

rocznie.

(5),

badaniami

w uprawach

plantacyjnych zwiększyłaby

Odpowiadałoby

to pozyskaniu

się

z całego

obszaru

oraz

Vinha

(przyjmując średnio 32,5 tys. ha) 9,7 mln m3 drewna średniowymiarowego rocznie począwszy od 2040—2050 r.
W uproszczonym rachunku nakładów i efektów założono za Girżdą

a

poparto

Assmanna,

Haussera

i Melzera, że w wyniku intensywnego przygotowania gleby, stosowania zabiegów agromelioracyjnych oraz wprowadzania odpowiednio wyselekcjonowanych odmian drzew leśnych uzyska się szybszy wzrost drzew
co najmniej o 10 lat niż podają tablice.
Kalkulacją objęto sosnę, modrzew i brzozę, eliminując osikę i olszę
ze względu na ich lokalne

dość

późno

siedlisk

kulminację

borowych

III

znaczenie

przyrostu

bonitacji,

oraz świerka

przeciętnego.

przy

czym

w

z uwagi na to, że osiąga

Analizę

podziale

ograniczono

grubizny

do

netto

przyjęto odpowiednie sortymenty przede wszystkim papierówkę, a także
drewno tartaczne oraz szczapy i wałki użytkowe. Podstawą oceny i wyboru było maksimum renty leśnej osiągnięte przy określonym wieku,
rozmiarze produkcji i poniesionych nakładach.
Najwyższą efektywność — do 46% zaangażowanych środków uzyskały
na bonitacji I sosna w wieku 70 lat, a modrzew w wieku 60 lat. Uprawa
brzozy przy obecnym poziomie cen okazała się nieopłacalna. Dopiero po
korekcie cen papierówki o 1/3, przyjmując za podstawę kalkulacji suchą
masę, przywrócono produkcji efektywność. Jest ona jednak w relacji do
sosny w tym samym wieku prawie 3-krotnie, a w stosunku do modrzewia

kilkunastokrotnie niższa. W odniesieniu do wyników uzyskanych na bonitacji II, abstrahując

uzyskuje

ze względu

niską efektywność

na preferencyjnie

(w granicach

ustalone

ceny,

ok. 6%) w stosunku

sosna

do zaan-

gażowanych środków; natomiast uprawa brzozy nawet po korekcie cen
jest nieopłacalna. Stąd wniosek, że regradacja siedlisk leśnych jest zabiegiem kosztownym i wymaga wysokowydajnych i efektywnych gatunków.
-

ORAZ

5. ZBIOROWISKA ZASTĘPCZE, ICH FUNKCJA
W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA
ZWIĄZANY Z NIĄ RACHUNEK SZKÓD I ODSZKODOWAŃ

Podobnie jak przy każdej zmianie warunków środowiska zachodzi suk-

cesja biologiczna, tak przy zmianach industriogennych powstaje sukcesja,
44

która uzewnętrznia

się w kolejnych przekształceniach zbiorowisk roślin-

nych. Na miejsce dawnych biocenoz tworzą się nowe, dostosowane do
określonych warunków.
Przy dużym nasileniu emisji i innych niekorzystnych czynników występują warunki zbliżone do pustynnych; w skrajnych przypadkach mamy do czynienia z pustynią biologiczną, gdzie nie spotyka się żadnych
roślin zielonych, a w ślad za nią zostaje spłukana również i gleba. W miarę oddalania się epicentrum i polepszania się warunków życiowych pojawiają się zbiorowiska formacji krzewiastej, gdzie sosna przybiera pokrój
kosodrzewiny. Również gatunki liściaste, wprowadzone w ramach przebudowy na siedliskach ubogich i w strefie silnego zanieczyszczenia, osiągają wysokość zaledwie kilku metrów. Przy dalszym polepszeniu się warunków powstaje las, ale o zubożałym składzie gatunkowym. Dopiero na
peryferiach, gdzie zanieczyszczenia powietrza są niewielkie, mogą się
rozwijać zbiorowiska leśne, w skład których wchodzą również gatunki
iglaste.
Opisane zjawiska, zachodzące głównie na Śląsku, gdzie stężenie emisji
jest szczególnie wysokie, mogą w miarę rozbudowy przemysłu rozprzestrzeniać się na poszczególne regiony kraju. Przykładem tego są lasy

w 5 nadleśnictwach w Górach Izerskich. Najistotniejszy dla leśnictwa na

terenach zagrożonych jest nie problem optymalizacji produkcji, ale wyznaczenia potencjalnej, ekologicznej granicy lasu. Pozwoli to na ustalenie z jednej strony terenów, na których będzie możliwa tradycyjna gospodarka leśna, spełniająca przede wszystkim funkcje ochronne, a z drugiej określenie obszarów nie należących zasadniczo do formacji leśnych.
Następnie wyłania się zagadnienie strat i odszkodowań za szkody wyrządzone w środowisku leśnym.
Spośród różnych dziedzin opartych na produkcji biologicznej, a wchodzących w skład środowiska przyrodniczego, najlepiej rozeznane jest

szkodliwe oddziaływanie powietrza na lasy. Zawdzięczamy to inicjatywie,

jaką podjęła w tym kierunku Komisja ds. Gospodarczo-Leśnych i Rekultywacyjnych w Rejonach Przemysłowych przy Ministrze Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, w skład której wchodzili m.in. T. Molenda,
F.
Kamieniecki
i T. Skawina.
Doprowadzono do ukazania się

w latach siedemdziesiątych aktów prawnych

z których najważniejsze

regulujących szereg spraw,

są: 1) ujednolicenie metod

inwentaryzacji szkód

w lasach wywołanych zanieczyszczeniami powietrza; 2) określenie zakresu i metodyki szacowania strat w gospodarstwie leśnym na skutek

obniżenia się produkcyjności lasów i ograniczenia ich funkcji pozaproduk-

cyjnych; 3) uregulowanie rozliczeń pomiędzy Lasami Państwowymi a zakładami przemysłowymi co do wielkości odszkodowań.

Oprócz strat produkcyjnych (straty na przyroście, przedwczesnym
wyrębie i produkcyjności siedlisk leśnych) ważnym elementem w wycenie są straty z tytułu pełnienia przez las funkcji pozaprodukcyjnych
(ochronnych i socjalnych). Przy ich określaniu uwzględnia się aspekty
ekologiczno-ekonomiczne w relacji do wartości produkcyjnej drzewostanu. Wielostronność tej wartości (od 1,1 do 9,0) zależy od kategorii ochronności lasu, a w lasach gospodarczych — od wskaźnika hydrotermicznego

i lesistości województwa,

w którym

dany obiekt leśny się znajduje.
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een

Nowe

liczeń

ujęcie wyceny

za

szkody

w

strat stworzy

środowisku

korzystne

leśnym

1 powiększy fundusz leśny.

dla lasów warunki

spowodowane

przez

roz-

przemysł

6. WNIOSKI

-" Na tle przeprowadzonych

rozważań

zarysowują

się uogólnienia, które

można ująć następująco:
1. Polska, przynajmniej w bliskiej perspektywie, nie ma wielkich
możliwości powiększenia areału lasów. Sytuację tę pogłębia kryzys żywnościowy, powodujący zainteresowanie rolnictwa glebami gorszej jakości,
wzrost liczby ludności oraz postępująca urbanizacja kraju. W związku
z tym należy się liczyć ze znacznym popytem na społeczne funkcje lasu
oraz ze zwiększonym zużyciem drewna. Spełnić te przeciwstawne żądania
mogą przede wszystkim lasy wielofunkcyjne, zbudowane na wzorach

natury (zespoły naturalne), właściwie zagospodarowane, dostosowane do
określonych warunków siedliska i drzewostanu. W lasach tych, szczególnie w drzewostanach

krainach

w II klasie bonitacji (a także

przyrodniczoleśnych

okresowi

jakościowego

podstawowy

należałoby podporządkować

dojrzewania

gatunek

I i III), w wybranych

lasotwórczy,

drzew.

jakim

W

tych

jest sosna,

cele produkcji

bowiem

a także

warunkach

dąb

i buk,

osiągają optymalne warunki wyrażające się ilością, jakością i efektywnością produkcji.
2. Należy się liczyć z koniecznością stałego rozszerzania powierzchni
urpaw plantacyjnych, ze względu nie tylko na ich funkcje produkcyjne,
ale również na proces przywracania gleb zdegradowanych do stanu peł-

nej wydolności.

Pozwoli

średniowymiarowego
nego przygotowania

to w perspektywie

osiągnąć

produkcję

drewna

w ilości 9—10 mln m$, pod warunkiem intensywgleby, stosowania zabiegów agromelioracyjnych, a

także wprowadzenia odpowiednio wyselekcjonowanych odmian drzew leśnych. Tylko

ki do

umiejętne

efektywnego

połączenie selekcji i agrotechniki stworzy warun-

wykorzystania

podstawowych

zabiegów

odnowienio-

wo-pielęgnacyjnych. Z problemem tym wiąże się jednak sprawa odpowiedniego wyboru gatunków do nasadzeń, gwarantujących opłacalność

produkcji. Badania w tym kierunku dowiodły, że regradacja siedlisk leśnych jest zabiegiem kosztownym i wymaga wysokowydajnych gatunków
i odmian.

-3. Zagrożenie środowiska

leśnego przez emisje szkodliwych związków

chemicznych, przede wszystkim SO;, powoduje niekorzystne przekształcenia w sukcesji zespołów leśnych. W związku z tym wyłania się problem szkód i odszkodowań za straty poniesione w zbiorowiskach leśnych,
w celu zrekompensowania ubytków produkcyjnych oraz wynikającego
stąd ograniczenia spełniania przez las funkcji pozaprodukcyjnych. Przy

określaniu strat należy uwzględniać aspekty
Badania dowiodły, że pełne skwantyfikowanie
rzystne

dla leśnictwa,

zwiększy

bowiem

ekologiczno-ekonomiczne.
strat będzie bardziej ko-

udział środków

z tytułu odszko-

dowań w zasilaniu funduszu leśnego, a w określonym stopniu wpłynie na

„decyzje zainstalowania na emitorach urządzeń odsiarczających.
46

LITERATURA
.

Bernadzki

stawa

„Lasy

Е.:

wzrostu

i drewno

Zagospodarowanie
lasu.
produkcyjności

u

progu

XXI

i przebudowa
na
Materiały

wieku”.

Stare

drzewostanów
jako podnt.
PTL
naukową
sesję

Jabłonki

11—13

IX

1981.

Chodzicki
E.:
Zagadnienia
współdziałania
hodowli
lasu
z postulatami
kształtowania
środowiska
przyrodniczego
w Polsce.
Fol. For. Pol.
Ser. A,
1976 z. 22.
Dziewanowski
R.: Analiza porównawcza jakości tartaczhego drewna sosnowego Krainy Mazursko-Podlaskiej na tle zagadnienia kolei rębności. Syl-

wan

1961

R. 105 nr 4.

|

T.: Przyrost bieżący jako podstawa oznaczenia kolei rębGieruszyński
ności drzewostanów sosnowych na Pojezierzu Mazurskim. Sylwan 1961 R. 105
nr 4.
A.: Określenie rozmiaru i kierunku rozwoju upraw plantacyjnych
Girżda
w kraju. Dokumentacja. Warszawa: IBL 1982.
realijako niezbędny warunek
hodowlane
E.: Planowanie
Ilmurzyński
Sylwan
leśnym.
w gospodarstwie
celów produkcji
zacji perspektywicznych
1962 R. 106 nr 4.
Ilmurzyński

zwiększenia

E.: Drogi

przyszłego

produkcyjności

lasów

lasów

i przyszłe

Krzysik

F.:

Obećne

zwiększenia

produkcyjności

Partyka

T.,

Babicki

R.:

w

Polsce.

Polsce.

Cele

polityki

XX i XXI wieku. Sylwan 1983 R. 127 nr 8.
Suwara
J.
Parzuchowska
T.,
Partyka

10.

szkód

wyceny

przemysłowych,

Warszawa:

IBL

strat

i

drewna.

Warszawa:

założenia

i

odszkodowań

W:

E.:

Z

zagadnień

Z

zagadnień

na

przełomie

1971.

PWRiL

Warszawa:

zapotrzebowanie

w

lasu.

hodowli

rozwoju

W:

1971.

PWRiL
leśnej

Metodyka

leśnych.

określania

Dokumentacja.

1983.

11 . Raport o stanie zagrożenia środowiska leśnego w Polsce. Warszawa: IBL 1984.
J.: Etat i rozmiar. Materiały na sesję naukową PTL nt. „Lasy
12. Smykała
i drewno u progu XXI wieku”. Stare Jabłonki 11—13 IX 1981.
J.: Rachunek optymalizacyjny w leśnictwie.
Wdowiak
T,
13. Trampler
Rocz. Nauk Rol., Ser. D — Monografie. 1982 T. 197.

J.: Powstawanie nowych układów ekologicznych
Wolak
sji przemysłowych. Sylwan 1970 R. 114 nr 8—9.

14.

pod

wpływem

emi-

B.: Rola urządzania lasu w zwiększaniu produkcyjności lasów
Zabielski
leśnego w Polsce.
gospodarstwa
na tle koncepcji przestrzennej przebudowy
W: Z zagadnień zwiększenia produkcyjności lasów w Polsce. Warszawa: PWRiL

15.

1971.

Praca

wpłynęła

do Komitetu

Redakcyjnego

Краткое
В

Польше

в ближайшей

23 stycznia

1985 r.

содержание

перспективе

нет

больших

возможностей

увеличения

ареала лесов. Следует, однако, считаться с ростом потребностей в древесине,
так и с увеличивающимися потребностями в внепроизводственных функциях
ированы
леса. Для выполнения этих противоположных требований были сформул
основы лесной политики для следующих групп леса: 1) естественных сообществ
— подчиняя цели продукции периоду качественной спелости деревьев; в этих
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сосна, а также
является
какой
порода,
лесообразующая
основная
условиях
количеством, каусловия выражающиеся
дуб и бук, достигают оптимальные
чеством и эффективностью продукции; 2) плантационных культур — связывая
умеючи селекционные и агротехнические мероприятия, которые в сумме должны создать условия для эффективного отбора пород для посадок, гарантирующих выгоду производства среднемерной древесины. Процесс реградации условий местопроизрастания является дорогим мероприятием и требующим высокопроизводительных видов и разновидностей; 3) заменяющих сообществ, которые
должны быть сохранены на территориях сильно подвергнутых антропопрессии

в целях

сохранения

лесной

для
и компенсаций
ограничения
отсюда

потерь
вопрос
и вытекающие

появляется

проблемой

почв. С этой

и охраны

среды

потерь
производственных
выравнивания
внепроизводственных
лесом
выполнения

функций.

Summary

There

are

no

possibilities

great

Foland in the nearest future.
of the demand for wood and

of

enlargement

the

of

acreage

of

forests

in

Nevertheless, one must take into acount an increase
for non-productive functions of the forest. With the

aim of compliance with these contrary demands, assumptions of the forest policy
for following forest groups were drawn up: 1) natural associations — the production goals are subordinated
to the period of qualitative maturity of trees,
because in these conditions the main forest species, i.e. pine, as well as oak and
beech, attain the optimum conditions, manifested with the quantity, quality and
effectiveness of production; 2) cultivated plantations — selection and agrotechnical measures, joint in a competent way, should create conditions for an effective
choice of species for planting, ensuring the rentability of production of medium
sized wood. The process of regradation of sites is very expensive and needs high-productive species and varieties; 3) replacement communities — they should be
maintained in areas subjected to a high anthropopression, with the aim of conservation of forest environment and the protection of soils. Following questions
connected with this problem arise: damage and indemnities for compensation of

production
functions

by

losses

and

the

forests.

resulting

from

this

reduction

of

fulfilling

non-productive

