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Rozwój systemów hodowlanych i ich wymagania 
w stosunku do metod operacyjnych 
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в отниении операционных методов 

Developments in silviicultural systems and their demands on operational methods 

We wstępie Autor omawia interpretację tenminów „Hodowla nowo- 
czesna” i „Hodowla klasyczna”. Stwierdza, że typ rozwoju hodowli lasu 
mylnie zwany „nowoczesnym zmierza do produkowania możliwie dużej 
ilości drewna w najkrótszym czasie, przy użyciu metod agrotechnicznych. 
Koncepcja taka jest charakterystyczna dla wysokiego stopnia zmechani- 
zowania poszczególnych operacji. Działalność taką prof. Leibundgut okre- 
śla jako „uprawę drewna” (w dosłownym tłumaczeniu z angielskiego 
„timber cultivation”) — którą w naszym ujęciu należałoby tłumaczyć 
jako „produkcję drewna”. 

,„„Klasyczna hodowla lasu”, opierając się na lasach pierwotnych (origi- 
nal forests) i przesłankach ekologicznych, wykorzystuje wyniki współ- 
czesnych badań naukowych. W związku z tym termin „hodowli nowocze- 
snej” jest bardziej uzasadniony dla tej gałęzi wiedzy. Referat jest poświę- 
cony „hodowli klasycznej”, ponieważ zdaniem Autora hodowla nastawio- 
na na „produkcję drewna” jest wypadkiem specjalnym. Podkreśla się 
również, że stosunki pomiędzy hodowlą lasu a metodami operacyjnymi są 
w różnych krajach różne, w zależności od warunków lokalnych. 

Funkcje hodowli lasu a metody operacyjne. Hodo- 
wla lasu i metody operacyjne powinny zmierzać do tego samego celu: 
zrealizowania w sposób najbardziej właściwy zadań stawianych lasom 
przez ludzkość. Powodem powstawania konfliktów jest fakt, że działal- 
ność ta nie zawsze jest zgodna pod względem czasu i obiektu. Zadaniem 
hodowli jest zaspokojenie współczesnych jak i przyszłych potrzeb społe- 
czeństwa przez właściwe oddziaływanie na funkcje lasu. Wchodzą tu 
w grę czynniki ekonomiczne i synekologiczne. Wymaga to rozwiązań 
optymalizacyjnych, uwzględniających tak problemy chwili obecnej — 
jak i przyszłe. Wszystkie poczynania hodowlane mają charakter wyjąt- 
kowo długoterminowy, stąd hodowla zaprogramowana przez prawa biolo- 
giczne nie jest elastyczna i postęp w tym zakresie może się dokonywać 
tylko bardzo wolno. 

System operacyjny wiąże się z działalnością ściśle egraniczo- 
ną co do czasu i przedmiotu. Może szybko dostosowywać się do zmian 
technicznych i ekonomicznych, dążąc do natychmiastowego uzyskania 
zwiększonej wydajności. Skutki prac hodowlanych odnoszą się głównie do 
drzewostanu pozostającego, a więc ich skutki zaznaczą się dopiero w przy- 

szłości. 
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HODOWLA LASU A POZYSKANIE DREWNA 

Najważniejszym środkiem osiągnięcia celów hodowlanych jest odpo- 
wiednia metoda pozyskiwania drewna, uwzględniająca te cele. Realizo- 
wanie koncepcji hodowlanych wymaga prowadzenia cięć, które powinny 
wywierać wpływ na drzewostan pozostający lub drzewostan, który ma 
być założony (odnowiony). 

Z punktu widzenia metod operacyjnych najważniejsze są osobniki 
pozyskiwane z drzewostanu, ze względu na ich przydatność techniczną 
i handlową. Wszelkie sprzeczności jednak ustępują, jeżeli ma się ogólny 
wspólny cel. Stąd hodowca musi sobie zdawać sprawę, że nie można 
osiągnąć celów hodowlanych bez pozyskiwania drewna, a metody opera- 
cyjne muszą uwzględniać długo- i krótkoterminowe cele hodowlane, przy 
czym cele hodowlane powinny mieć zawsze pierwszeństwo, ze względu na 
ich długoterminowe skutki. 

KIERUNKI ROZWOJOWE W HODOWLI LASU 

Warunki siedliskowe, obecne warunki hodowlane i ekonomiczne, wy- 
magania lokalne obecne i perspektywiczne — mają zasadnicze znaczenie 
dla określenia zadań hodowlanych. Autor zakłada przy tym, że w przy- 
szłości zmiany warunków technicznych i ekonomicznych będą zachodzić 
szybciej niż dotychczas. Przewiduje się, że potrzeby ludzkości i rola lasów 
będą się rozwijały w tym samym kierunku we wszystkich stopniach cywi- 
lizacji. Wymagania stają się coraz bardziej różnorodne. Do wymagań do- 
tyczących produkcji drewna i ekonomicznych dochodzą funkcje socjalne. 
Podkreśla się jednak zasadnicze znaczenie lasów jako producenta surow- 
ca drzewnego. Znaczenie drewna jako surowca odnawiającego się będzie 
stale wzrastało. Drewno może być pozyskiwane w produkcji ciągłej, nie 
powodując szkodliwych zmian w środowisku. Przewidywany wzrost za- 
potrzebowania na drewno wiąże się m. in. z rozwojem nowych technik 
przerobu drewna oraz wzrastającymi wymaganiami mieszkaniowymi 

i wzrastającymi wymaganiami co do komfortu, związanymi z wyższym 
standardem życiowym. 

Niezależnie od wzrastającego zapotrzebowania na drewno podkreśla 
się znaczenie socjalnych funkcji lasu. W chwili obecnej znaczenie to jest 
silnie zróżnicowane w różnych stronach świata. Biorąc jednak pod uwagę 
okresy czasu, jakimi operuje leśnictwo, należy sądzić, że przy planowaniu 
długoterminowym wszędzie będą musiały być brane pod uwagę ekolo- 
giczne, ekonomiczne i socjalne funkcje lasu. 

CEL HODOWLI LASU 

Za podstawowe zasady przy planowaniu długoterminowym w gospo- 
darstwie leśnym przyjmuje się: użyteczność publiczną, ciągłość produkcji 
oraz opłacalność ekonomiczną. a | | 

Podstawowym zadaniem hodowli lasu na całym świecie będzie stabi- 
lizacja ekologicznej sytuacji regionów uprawnych, zagrożonych zuboże- 
niem na skutek działalności szkodliwych wpływów na środowisko związa- 
nych z rozwojem technicznym. 
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Celem minimalnym jest. utrzymanie lub. odbudowanie wielofunkcyjnej 
produkcy jności istniejących lasów, ponieważ stosowanie eksploatacji la- 
s6Ww.stwarza wielkie ryzyko w skali światowej spadku coraz większych 
obszarów poniżej progu wartości zdrowych ekosystemów i doprowadzenia 
de katastrofy. Dlatego nie należy podejmować jednostronnych decyzji 
ekonomicznych, ponieważ decyzje muszą być podejmowane przyszłościo- 
wo, w uzgodnieniu z wymaganiami hodowli lasu. 

Podkreśla się, że nie należy traktować przedstawionego systemu ho- 
dowlanego jako jednostronnie ekologicznego. Za systemami ekologicznymi 
przemawiają również względy ekonomiczne. Są one systemami samoregu- 
lującymi, wymagają małych nakładów pracy, zapewniają majlepsze wyko- 
rzystanie zdolności produkcyjnej siedlisk. 

Konflikt występuje tam, gdzie różne funkcje lasu nie odnoszą się do 
tego samego okresu czasu lub gdzie produkcja drewna i hodowla lasu nie 
są traktowane jako dwie różne gałęzie produkcji podstawowej. 

Niezależnie od przyszłych wielozadaniowych funkcji lasów — prze- 
widuje się, że klasyczna metoda produkcji drewna będzie wiodącą, zwłasz- 
cza w odniesieniu do siedlisk o średnim lub małym potencjale produkcyj- 
ności i gdzie użycie maszyn jest ograniczone ze względów topograticz- 
nych. 

Podkreśla się, że planowanie hodowlane w żadnym wypadku nie po- 
winno przeoczyć aspektu dotyczącego tworzenia zapasu surowca, mające- 
go znaczenie również energetyczne. 

Za długofalowy cel hodowlany należy uważać dostarczanie w spo- 
sób ciągły możliwie najwyższego wkładu do ogólnej produkcji krajowej, 
dostarczając właścicielom lasów w sposób ciągły możliwie najwyższych 
dochodów finansowych oraz tworząc najbardziej korzystne warunki śro- 
dowiskowe. Stąd hodowla powinna dążyć do tworzenia w sposób możli- 
wie ekonomiczny ekosystemów leśnych o możliwie wysokiej produkcyj- 
ności i trwałości. Najlepsze wyniki uzyskuje się w lasach, które leżą 
między lasami ,,przejściowymi” a lasami „klimaksowymi”. 

ROZWÓJ PRZYSZŁYCH TECHNIK HODOWLANYCH 

Za podstawowe wymagania w stosunku do techniki hodowlanej Autor 
uważa: 

— utrzymanie stałego potencjału produkcyjnego siedliska przez właści- 
wy dobór gatunków; 

—- stworzenie ekologicznie stałego drzewostanu o stałej strukturze; 
— stworzenie możliwie najwyższej produkcyjności ekonomicznej lasu 

przez właściwe interwencje, stosowane jako zabiegi pielęgnacyjne. 

Stosowanie metod agrotechnicznych Autor uważa za dopuszczalne 
w wypadkach, gdy specjalny typ uprawy jest w stanie zapewnić znacz- 
ny wzrost masy i wartości produkcji w ciągu krótkiego okresu czasu, 
uzasadniając w ten sposób wysokie nakłady inwestycyjne i nadając in- 
nym funkcjom lasu podrzędne znaczenie. W takim. wypadku metody ope- 
racyjne i daleko posunięta mechanizacja nie napotykają na Żadne trud- 
ności ze strony hodowli lasu. Jeżeli jednak las ma spełniać funkcje wie- 
lozadaniowe, koncepcje muszą być odmienne. 
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Kontrola i regulacja procesów związanych z przyrostem należą do ho- 
dowli. Usuwanie osobników przeszkadzających jest najważniejszym środ- 
kiem prowadzącym do celu. Jeżeli wynik jakiegoś cięcia może być wy- 
korzystany finansowo, to cięcie takie staje się użytkowaniem, ale nie po- 
winno to zmieniać celu zastosowanej metody hodowlanej. Pozyskanie 
powinno być zabiegiem pielęgnacyjnym. 

Należy podkreślić, że naturalny rozwój drzewostanu tylko wyjątkowo 
zadowala wymagania stawiane przez człowieka w stosunku do lasu. Stąd 
— hodowla powinna kontrolować zmiany strukturalne zachodzą- 
ce w drzewostanie, usuwając określone drzewa. W takim wypadku po- 
zyskiwanie będzie stosowane z przyczyn biologicznych. 

Na podstawie powyższych rozważań Autor stwierdza, że hodowla jest 
zaprogramowana wstępnie przez prawa biologiczne, natomiast metody 
operacyjne mają specyficzne zadania handlowe i techniczne. Musi tu być 
ścisła koordynacja dla osiągnięcia ogólnego sukcesu. Z jednej strony me- 
tody operacyjne muszą spełniać wymagania planowania hodowlanego, 
z drugiej strony hodowla powinna dobierać takie techniki, jakie najbar- 
dziej odpowiadają metodom operacyjnym. To ostatnie zadanie uzależ- 
nione jest od klimatu, gleby, topografii, warunków leśnych, hodowla- 
nych oraz warunków ekonomicznych. 

Granice, w których aspekt ekonomiczny i operacyjny może być roz- 
patrywany przy rozważaniu przyszłych technik hodowlanych wynikają 
z analizy prawdopodobnych potrzeb: 

— Lasy produkcyjne (handlowe) muszą być dobrze zrównoważone 
1 spełniać funkcje produktywne i funkcje socjalne, ważne z punktu widze- 
nia społecznego. 

— Powinny one mieć możność stałego przystosowywania się do no- 
wych lub zmienionych okoliczności (zwłaszcza co do produkcji określo- 
nych sortymentów). 

— Cele hodowlane muszą być osiągane w sposób możliwie ekono- 
miczny, przy użyciu środków właściwych użytkowaniu drewna. 

Stwierdzając, że schematyzm nie jest możliwy w leśnictwie, Autor 
przewiduje, że przyszły rozwój hodowli lasu będzie się charakteryzował 
następującymi aspektami: 

— Las jest traktowany jako ciągły i trwały strukturalnie ekosystem. 
— Dwie zasadnicze funkcje: „produkcja” i „funkcje społeczne” są dla 

celów planowania traktowane łącznie. 
— Hodowla oznacza mobilizację i optymalizację naturalnych czynni- 

ków produkcyjnych, działających bez kosztów i bez zużycia energii ze 
źródeł zewnętrznych. 

— Użytkowanie lasu powinno stać się siłą napędową, działającą po 
gospodarce hodowlanej. Wymaga to ograniczenia pozyskiwania. 

WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ HODOWLĘ LASU 

METODOM OPERACYJNYM 

Wszystkie działy leśnictwa powinny z sobą ściśle współpracować. Ho- 
dowla powinna dostosowywać się do rozwoju technicznego, „nie tracąc 
jednak z widoku swych celów długofalowych. Nigdy bieżące ko- 
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rzyści jakiegokolwiek sektora działalności gospo- 
darki leśnej nie mogą być czynnikiem decydującym. 

W przyszłości należy dążyć do wyodrębniania regionów, w których 
główne znaczenie będzie miało zmechanizowanie pozyskiwania tanich, ma- 
sowych sortymentów oraz regionów, w których będzie się wymagało speł- 
niania funkcji społecznych i dostarczania sortymentów najwyższej ja- 
kości i wartości (lasy wielofunkcyjne). 

W tym ostatnim wypadku nie będzie drzewostanów dojrzałych. Będą 
tylko dojrzałe drzewa, przy czym ich dojrzałość będzie problemem bio- 
logicznym. Stąd metody operacyjne powinny spełniać następujące pod- 
stawowe wymagania: 

— Wydajne ekosystemy leśne nie powinny być osłabione lub niszczo- 
ne. 

— Powinna być przestrzegana hodowlana swoboda decyzji co do wy- 
boru gatunków drzew, techniki odnowienia i pielęgnowania, okresów re- 
generacji, opartych na rozważaniach biologicznych i ekonomicznych. Stąd 
charakter i intensywność zabiegów nigdy nie powinny być określane 
na podstawie rozważań pozyskaniowych. 

— Metody operacyjne nigdy nie powinny zwiększać ryzyka biologicz- 
nego. 

— Mechanizacja nie tylko powinna oszczędzać pracę ludzką, ale rów- 
nież poprawiać jakość wykonanej pracy. 

Przy pozyskiwaniu drewna powinna być zachowana troska o glebę, 
podrosty i drzewostan pozostający. Obecnie stosowane wielkie, kosztowne 
maszyny do pozyskiwamia drewna są przeznaczone przede wszystkim do 
pracy w łatwych warunkach topograficznych, przy dużej koncentracji 
drewna. Względy hodowlane przemawiają za stosowaniem sprzętu raczej 
o niewielkich wymiarach, niezbyt kosztownego, o niskim nacisku jedno- 
stkowym na grunt oraz o doskonałej zdolności ruchu w terenie. Pozwoli- 
łoby to na wykorzystanie takiego sprzętu przy zabiegach pielęgnacyjnych, 
na stosunkowo małych, rozrzuconych powierzchniach. 

Jako rozwiązanie tego problemu Autor widzi kolejki linowe krótkiego 
zasięgu, lekkie przegubowe ciągniki zrywkowe typu skidder. Hodowla 
lasu utrzymana na wysokim poziomie jest niemożliwa bez ostrożnego 
pozyskiwania. 

Omówione wyżej wymagania stawiane metodom operacyjnym są opar- 
te na założeniu, że hodowla powinna tworzyć lasy zdolne do zaspokojenia 
w tym zakresie wszelkich potrzeb ludzkości, w sposób ciągły i jak naj- 
lepszy. Każde pokolenie ma prawo postawić na pierwszym miejscu swo- 
je własne potrzeby, a ponieważ globalnym zadaniem lasów jest produkcja 
drewna w maksymalnej ilości, w postaci sortymentów potrzebnych w da- 
nym momencie i w sposób możliwie ekonomiczny — konsekwencją tego 
beazie szerokie przystosowanie hodowli do stadium techniki pozyskanio- 
wej. Takie stanowisko nie nasuwa zastrzeżeń dopóty, dopóki głównym 
celem leśnictwa jest produkcja drewna. Jeżeli jednak leśnictwo będzie 
rozważane również jako działalność kulturalna — a więc przy uwzględ- 
nieniu wielozadaniowych celów gospodarki leśnej — rozważania ekono- 
miczne istotne dla danego momentu przestają być podstawą decyzji. 

Jako jeden kompleks problemów powinny być brane pod uwagę za- 
gadnienia biologiczno-hodowlane, metody operacyjne oraz sprawy budo- 
wy dróg leśnych. Wszystkie te odcinki działalności powinny zmierzać do 
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jednego celu. Konflikt może wystąpić tylko tam, gdzie rozważania o przy- 
szłym dobrobycie będą podporządkowane całkowicie krótkowzrocznym 
wymaganiom ekonomicznym chwili obecnej. 

ZAKOŃCZENIE 

Dla człowieka znajdującego się w krańcowym stanie cierpienia istotne 
znaczenie ma tylko jego własna, bezpośrednia sytuacja. Tam jednak, gdzie 
istnieje pewna swoboda decyzji, człowiek jest całkowicie odpowiedzialny 
za skutki długoterminowe swoich czynów — lub za ich zaniechanie. 
W żadnym innym zawodzie poza leśnictwem nie jest się tak bardzo świa- 
domym faktu, że jednostronne wysiłki zmierzające do osiągnięcia maksy- 
malnego, krótkoterminowego efektu tworzą stale malejącą podstawę na- 
szej egzystencji. Dla zaspokojenia przyszłych potrzeb ludzkości jest abso- 
lutnie konieczne usunięcie w pewnym stopniu bezkrytycznej i nieograni- 
czonej wiary w modele ekonomiczne. Uniknięcie konfliktów między ho- 
dowlą „„naturalną”, a „metodami operacyjnymi” staje się problemem filo- 
zoficznym. Jeżeli panuje jednomyślność w stosunku do długoterminowych 
zadań leśnictwa — wszystkie wzajemne wymagania mogą być doprowa- 
dzone do wspólnego mianownika. Podstawowym warunkiem takiej jedno- 
myślności jest wzajemna dyskusja. W takim układzie IUFRO znajduje 
wielkie pole dla swojej działalności, przekraczające znacznie dotychczase- 
we badania. 

PROF. P. BRAATHE 

o 

Norweski Instytut Badawczy Leśnictwa — AS 

Metody hodowlane w nowoczesnym leśnictwie plantacyjnym ' 

Лесоводческие методы в оовременном плантационнюм леснюм хозяйстве 

Silvicultural methods in modern plantation forestry 

We wstępie Autor daje krótką charakterystkę rozwoju użytkowania 

lasu przez człowieka, podkreślając coraz silniej zaznaczający się w szeregu 

krajów brak drewna i produktów drzewnych. Zadaniem hodowli lasu jest 
zapewnienie właściwego pielęgnowania i zagospodarowania naturalnych 

zasobów leśnych jak i zapewnienie odnowienia oraz zalesienia właściwymi 

gatunkami obszarów leśnych i terenów przekazywanych leśnictwu. 

SYSTEMY (METODY) HODOWLANE 

Przedmiotem referatu są metody hodowlane stosowane w nowocze- 

snym leśnictwie plantacyjnym. Z biologicznego i ekonomicznego punktu 

widzenia leśnictwo plantacyjne i równowiekowe systemy hodowlane po- 

1 Przez „leśnictwo plantacyjne” w referacie przyjmuje się gospodarkę leśną opartą 

na odnowieniu sztucznym, głównie sadzeniem. (K. C.). 
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