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Większość europejskich  podręczni- 
ków hodowli lasu ogranicza się przede 
wszystkim do problematyki lasów nizin 
1 wyżyn, w niewielkim tylko stopniu 
zajmując się lasami górskimi. W ostat- 
nim okresie lasy górskie znalazły się 
w centrum zainteresowania nie tylko 
gospodarstwa leśnego, lecz również sze- 
rokich kręgów społeczeństwa. Spowodo- 
wane to jest przede szystkim docenie- 
niem ich walorów ochronnych i socjal- 
nych. Wychodząc naprzeciw zapotrze- 
bowaniu społecznemu autor przedstawił 
w podręczniku zalecenia hodowlane ma- 
jące na celu pełną mobilizację sił na- 
tury dla zrealizowania celu finalnego 
gospodarstwa leśnego, którym w warun- 
kach górskich są przede wszystkim 
drzewostany prawie naturalne. 
Hodowla lasu w górach musi trakto- 

wać las jako trwały ekosystem, by mógł 
on spełniać wszystkie funkcje ochron- 
ne i socjalne i równocześnie w pełni 
wykorzystywać potencjał produkcji sie- 
dliska. Z tego względu punktem wyjścia 
dla wszystkich zabiegów hodowlanych 
jest ich uzgodnienie z ekologią i socjo- 
logią zespołów leśnych. Tę drogę przy- 
jął autor podręcznika, prof. dr Hannes 
Mayer, wybitny znawca ekologii, socjo- 
logii i hodowli lasów górskich. 

Przy opracowywaniu podręcznika 
autor wykorzystał olbrzymią literaturę 
przedmiotu dotyczącą przede wszystkim 
terenów alpejskich i gór półwyspu Bał- 
kańskiego, jak również łańcucha Kar 
pat. Cytowane są również wyniki badań 
polskich prowadzonych w Karpatach 
i Górach Świętokrzyskich. Nie pomi- 
nięto problematyki Średniogórza Euro- 
pejskiego. 

Całość książki autor podzielił na 
9 części. 

W części I scharakteryzowano las 
Jako ekosystem, podając przykłady na- 
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turalnych ekosystemów leśnych w gó- 
rach. 

W obszernej części II omówiono 
wpływ lasu na środowisko i funkcje 
ochronne lasu. Szczególną uwagę ро- 
Święcono problemowi: las i gospodarka 
wodna, który ma duże znaczenie w te- 
renach górskich. Szkodliwy wpływ za- 
nieczyszczeń powietrza odbił sie rów- 
nież na lasach górskich. Przedstawiono 
sposoby postępowania hodowlanego w 
drzewostanach zagrożonych. Wpływ 
wiatru na las, zapobieganie szkodom 
od wiatru, jak również zagadnienie za- 
drzewień  wiatrochronnych stanowią 
treść jednego z rozdziałów. Rekreacyj- 
nej funkcji lasu poświęcono niewiele 
miejsca, odsyłając zainteresowanych do 
literatury specjalistycznej. 
Podstawy pielęgnowania lasu ochron- 

nego ujęto w III części podręcznika. 
Poruszono w niej m. in. problem in- 
wentaryzacji lasów ochronnych w 

aspekcie gospodarczo-leśnym jak rów- 

nież dla celów regionalnego planowania 
przestrzennego. Przedstawiono również 

założenia planowania hodowlanego. 

W obszernej części IV podręcznika 

przedstawiono problematykę zalesień 

w terenach wysokogórskich. Omówiono 

w niej ekologiczno-biologiczne aspekty 

zagadnienia, problem górnej granicy 

lasu 1 samosiewnego odnawiania się 

tych obszarów, jak również sprawy pla- 

nowania, przygotowania i wykonywania 

zalesień sztucznych z uwzględnieniem 

skrajnie trudnych warunków siedlisko- 

wych. 

W następnych częściach podręcznika 

autor zajął się problematyką szeroko 

ujętego pielęgnowania lasu w różnych 

kategoriach siedlisk górskich. Rozważa- 

nia na temat lasu modrzewiowo-limbo- 

wego odnoszą się przede wszystkim do 

terenów alpejskich (część V). Natomiast 
przedstawione w części VI zagadnienia 
hodowlane w subalpejskim lesie świer- 

kowym dotyczą również naszych kar- 

packich (tatrzańskich) świerczyn wyso- 

kogórskich. Autor dokładnie analizuje 

rozwój naturalnego lasu świerkowego, 
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omawiając naturalne fazy rozwoju, 

strukturę, wzrost drzewostanów oraz 

przebieg procesu odnowienia. Rozważa- 

nia te stanowią podstawę do ukierun- 

kowania zabiegów hodowlanych. Dużo 

miejsca poświęcił autor problemowi do- 

boru składu gatunkowego oraz sposobu 

zagospodarowania lasu, a w szczegól- 

ności planowania zabiegów hodowla- 

nych w rębni stopniowej z zastosowa- 

niem cięć grupowych i gniazdowych. 

Najobszerniejsza część VII podręcz- 

nika jest poświęcona mieszanym ląsom 

górskim, w których dominuje jodła lub 

buk. Omawiając tu zagadnienie lasu 

przerębowego autor zupełnie słusznie 

uwypukla jego walory ochronne i pro- 

dukcyjne przedstawiając równocześnie 

w sposób obiektywny wady tego spo- 

sobu zagospodarowania. W sposób wni- 

kliwy i przystępny zostały omówione 

struktura, produkcyjność, charaktery- 

styka ekologiczna jak również zabiegi 

hodowlane w lesie przerębowym. Doce- 

niając rolę rębni stopniowej w miesza- 

nych drzewostanach górskich, autor 

omówił jej założenia, zasady doboru 

szladu gatunkowego i planowania pro- 

cesu odnowienia. Bardzo słusznie po- 

święcił osobny rozdział problemowi exo- 

logicznych podstaw odnowienia lasu, 

uwzględniając w nim również specyfi- 

kę procesu odnowienia poszczególnych 

gatunków drzew w zależności od stanu 

środowiska leśnego. Przy omawianiu 

pieięgnowania drzewostanów szczególny 

nacisk położono na ekologiczne oddzia- 

ływanie trzebieży, со ma szczegdéine 

znaczenie dla prawidłowego ukierunko- 

wania tych tak ważnych zabiegów ho- 

dowlanych. 

Część VIII, najkrótsza w całym pod- 

ręczniku, została poświęcona innym gór- 

skim zespołom leśnym, które jako lasy 
ochronne mają mniejsze znaczenie. 

Omówiono w niej najważniejsze proble- 

my ekologii i socjologii buczyn, lasów 

dębowych i dębowo-grabowych, ochron- 
nych lasów przypotokowych, kosodrze- 
winy i in. Sposoby postępowania hodo- 
wlanego w tych kategoriach lasu zo- 
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stały ujęte w formie bardzo ogólniko. 

wych zaleceń. | 

W ostatniej, IX części podręcznika 

omówiono warunki, jakie muszą być 

spelnione, by szeroko ujęte pielęgnowa- 

nie lasów ochronnych mogło spełnić 

swoje zadania. Za sprawę szczególnej 

wagi uznano potrzebę regulacji stanu 

zwierzyny jak również spełniene funk- 

cji rekreacyjnych, bez naruszania roli 

ochronnej lasu. Omówiono również bar- 

dzo istotne zagadnienia granicy rolno- 

leśnej, zabiegów melioracyjnych na ob- 

szarze pastwisk wysokogórskich sąsia- 

dujących z lasami oraz zabudowy poto- 

ków górskich i lawinisk. Nie pominięto 

również sprawy dostosowania techniki 

użytkowania lasu do warunków lasu 

ochronnego. 

Myślą przewodnią autora wyraźnie 

wybijającą się we wszystkich częściach 

podręcznika było uwzględnianie proce- 

sów zachodzących w naturalnych eko- 

systemach leśnych przy ukierunkowaniu 

zabiegów hodowlanych mających na 

celu zapewnienie trwałości lasu ochron- 

nego w górach. Ogrom materiału ba- 

dawczego, którym operował autor, jak 

również dobór i sposób jego przedsta- 

wienia w podręczniku, stawiają to dzie- 

ło w rzędzie podstawowych prac o du- 

żej przydatności nie tylko dla leśników, 
lecz również dla osób zajmujących się 

ochroną środowiska, geografią, 1itoso- 

cjologią, ekologią. Jest to bowiem, jak 

zupełnie słusznie podkreślono .w podty- 
tule książki, „hodowlano-leśny przyczy- 

nek do ekologii krajobrazu i ochrony 

środowiska”. 

Zagadnienie zalesień w terenach,wy- 

sokogórskich jak również problem lasu 

modrzewiowo-limbowego i do pewnego 
stopnia subalpejskiego lasu świerkowe- 

go, zostały opracowane przede WSZY- 

stkim па przykładach zaczerpniętych 

z terenów Alp. Tym niemniej dzieło to 

można polecić każdemu, kogo interesują 
problemy ekologii i hodowli lasu w gó- 

rach. 
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