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BOLESLAW W. ALEXANDROWICZ 

Konferencja typologiczna w Charkowie 

JW dniach od 29 maja do 3 czerwca br. odbyła się w Charkowie kolejna narada ty- 

pologów radzieckich, zorganizowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Leśnej 

Agromelioracji Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych. W naradzie wzięli udział 

liczni przedstawiciele obydwu głównych i współzawodniczących kierunków: ekolo- 

gicznego (leśno-hodowlanego) i fitosocjologicznego. W dużej liczbie wygłoszonych 

referatów i doniesień (ponad pięćdziesiąt) wyjaśniono obecny stan rozwojowy samo- 

dzielnej już dziś dyscypliny leśnictwa — typologii leśnej. 

O ile narada poprzednia w Moskwie miała charakter dyskusji ideologicznej, o tyle 

na naradzie charkowskiej zajmowano się głównie stroną teoretyczną i praktyczną po- 

wiązania typologii z innymi gałęziami leśnictwa. Podkreślić należy szeroki zakres 

zainteresowań zarówno ze strony szkoły ekologicznej, jak i typologii fitosocjologicz- 

nej. Nie brak też sformułowań kompromisowych — ideologicznych i techniczych. 

Materiały narady mają dużą wartość rzeczową i orientacyjną. Uwzględniono w nicn 

wielkie zróżnicowanie warunków lasotwórczych rozmaitych regionów leśnych azja- 

tyckiej i europejskiej części Związku Radzieckiego. 

Naradę zagaił dyrektor Instytutu Badawczego, kandydat nauk S. Fiedorenko, 

następnie (w dniach 29—31 maja) wygłoszono referaty i tymczasowe doniesienia 

naukowe. 1 czerwca odbyła się wycieczka w teren, a 2 i 3 czerwca — dyskusja nad 

referatami. 

Ze względu na szczupłe ramy niniejszego sprawozdania omówienie wszystkich po- 

ruszonych tematów, a nawet wymienienie wszystkich tytułów referatów nie jest 

możliwe. W związku z tym podaje się tylko najważniejsze i tematycznie najciekaw- 

sze dla polskiego leśnictwa. 

Najbardziej interesujący był referat prof. D. Worobjowa, naukowego kie- 

rownika Pracowni Typologii Leśnej Ukraińskiego IBL. Referat ten pt. „Zagadnienia 

konsolidacji typologicznych kierunków" zawierał następujące tezy. 

Typologia leśna jest odbiciem zróżnicowania przyrody lasu, wzajemnych zalez- 

ności i prawidłowości. U leśnika-badacza i leśnika-praktyka znalazło to swój wy- 

raz w żywiołowym lub metodycznie przeprowadzonym kształtowaniu się pojęć, za- 

leżnie od przyjętego na początku ideologicznego .założenia. Stąd wielka rozmaitość 

metod, szkół i kierunków, 

Typologia, jako nauka, bierze początek z poznania całokształtu zróżnicowania przy- 

Tody, opierając się na materialistycznych założeniach i dialektycznym tłumaczeniu 

wzajemnych związków i zależności. 
Polemika prowadzona w swoim czasie pomiędzy różnymi kierunkami była bardzo 

pożyteczna dla rozwoju typologii. Teraz zaś, gdy stanowiska podstawowych kie- 
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runków zostały wyjaśnione, polemika dalsza przynosi więcej szkody niż pożytku, 
ponieważ dezorientuje praktyków. 

Pierwszy krok do konsolidacji kierunków typologicznych postawiony został na 
naradzie dotyczącej typologii w 1950 r. w Moskwie. Podstawą porozumienia było 
uznanie definicji Sukaczowa odnośnie pojęć „typu lasu" i „typu warunków 
lasotwórczych', a jednocześnie zalecenie zastosowania w praktyce edaficznej siatki 
Aleksiejewa-Pogrebniaka. 

Kezolucje narady były jednak później różnie tłumaczone. Jedni byli zdania, że po- 
łączenie obydwu kierunków (fitosocjologicznego i ekologicznego) już nastąpiło, dru- 
dzy — że nastąpił terytorialny podział „sfery wpływów", inni zaś wzywali do rewizji 
postanowień narady. W istocie zaś realizacja uchwał konferencji mogłaby doprowa- 
dzić do konsolidacji na zasadach ekologicznej typologii, o ile uchwały byłyby trakto- 
wane nie jako postulat, lecz wytyczna działania. | 

Przyjęcie w praktyce siatki edaficznej pociąga za sobą uznanie w nauce jej teore- 
tycznych założeń i ich zastosowanie w pracach badawczych. Nie do pomyślenia jest 
bowiem oderwanie teorii od praktyki. 

Przy zastosowaniu się do uchwał narady popełniono wiele błedów. Największym 
było identyfikowanie klasyfikacyjnej jednostki siatki edaficznej (klatki) z typem wa- 
runków lasotwórczych (jako typem siedliska w najszerszym pojęciu). Jednostką tą jest 
edafotop, a nie kompleks klimatyczno-glebowy. Typ warunków lasotwórczych w isto- 
cie łączy się z pojęciem „typu lasu" jako klimatycznym wariantem edafotopu. 
Drugim błędem było dążenie do formalnego rozlokowania fitosocjologicznych typów 

lasu (biogeocenoz) w siatce edaficznej. Rozgraniczenie ekologiczne tych typów nie 
może być w żadnym razie zgodne z kształtem prostolinijnych oczek (klatek) wspom- 
nianej siatki. W końcu typy lasu (biogeocenoz) bardzo często zupełnie nie odpowia- 
dają tym warunkom glebowym, do których w rzeczywistości należą według swojej 
ekologicznej treści. 

Nie ma potrzeby udowadniać, że uchwały narady, zalecające zastosowanie edaficz- 
nej siatki w praktyce, miały na uwadze nie tylko jej formę, ale przede wszystkim 
jej treść. 

Obecnie praktyka jak nigdy dotąd odczuwa potrzebę zastosowania typologii w cha- 
rakterze przyrodniczo-historycznej podstawy gospodarstwa leśnego. Dlatego też obec- 
nie bardzo aktualna staje się konsolidacja typologicznych kierunków, bez niepo- 
trzebnych dyskusji o charakterze zasadniczym. Konieczne jest natomiast porozumienie 
w zakresie uzgodnionych poglądów. 

Jako podstawę porozumienia Worobjow proponuje, w imieniu kierunku eko- 
logicznego, opracowane przez ukraińską szkołę typologiczną założenia klasyfikacji, 

sprawdzone w czasie ponad trzydziestoletniego doświadczenia i uwzględniane coraz 
szerzej w kraju i poza jego granicami. 

Ujednolicenie zasad klasyfikacji nie oznacza zaprzestania prac we wszystkich in- 
nych typologicznych kierunkach, zajmujących się poznawaniem przyrody lasu. Nale- 
ży stwierdzić z całą pewnością, że konsolidacja kierunków na nawet niewielkiej plat- 
formie typologii warunków lasotwórczych przyczyni się do ruszenia naprzód badań 
wszystkich szkół i kierunków. 

Na zakończenie Worobjow zaproponował jako warunek konieczny uznanie Pra- 

cowni Typologii Leśnej Ukraińskiego IBL za organ koordynujący i konsultujący 
w sprawach klasyfikacji typologicznej. 

Następny referat Worobjowa nosił tytuł: „Opracowanie ogólnej klasyfikacji 

typów warunków lasotwórczych ZSRR”. 
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Po uzasadnieniu konieczności stworzenia klasyfikacji omówiono jej założenia wy- 

nikające z analizy wzajemnych zależności organizmów i środowiska. Istotną cechą 

tej klasyfikacji jest uznanie pierwszeństwa wpływów środowiska na las, wyrażają- 
cych się przede wszystkim uwilgotnieniem i żyznością gleby, ciepłotą, wilgotnością 

i kontynentalnością klimatu. | 

Podstawę taksonomiczną stanowi system powiązanych ze sobą jednostek, wyraża- 
jących wpływy tych czy innych czynników środowiska na wzrost lasu. Są to: typ 
edafotopu, typ warunków lasotwórczych (typy lasu, łąki, stepu itd.), typu drzewostanu 

i iormy runa (do których należą typy biogeocenozy). 

Klasyfikacja jest oparta na siatce edaficznej Aleksiejewa-Pogrebniaka 

1 na siatce klimatycznej, w której współrzędnymi są: suma ciepła i wilgotności kli- 

matu oraz jego kontynentalność. Siatka powyższa oparta na prawidłowościach formo- 

wania się edafotopów w zależności od klimatu, stanowi całość, wyrażającą funkcjo- 

nalny związek warunków glebowo-hydrologicznych i klimatycznych. 

W dalszej części referatu omawiano zastosowanie wymienionych jednostek w prak- 
tyce i pracach badawczych oraz leśno-przyrodniczą rejonizację, z którą związane jest 
opracowanie klasyfikacji regionalnych, ściśle zresztą związanych z ogólną klasyfi- 

kacją typologiczną, 

Pierwszy wariant ogólnej (jedynej w tym zakresie) klasyfikacji typologicznej obec- 

nie opracowuje się. Nie można go uznać za wyczerpujący tak długo, zanim poszcze- 

gólne regiony przyrodniczo-leśne nie zostaną dostatecznie zbadane, 

Prace nad nową klasyfikacją są mocno zaawansowane, jednak tempo tych prac zu- 

pełnie nie odpowiada ich znaczeniu. Podkreślić należy okazywanie pomocy w tej 

sprawie ze strony fitocenologow (fitosocjologów) i specjalistów innych dziedzin. 
Spośród referatów o charakterze ogólnym zasługuje na uwagę referat kandydata 

nauk P, Posochowa z Pracowni Typologii Leśnej UIBL, pt.: „Wyniki prac leśno- 

typologicznych w okresie ostatniego dziesięciolecia (1951—1960)''. 

Na wstępie autor nawiązał do uchwał narady moskiewskiej w 1950 roku, przypo- 

minając o zaleceniu (skierowanym do instytutów badawczych wszystkich akademii 

nauk republik związkowych) opracowania dzieła pt.: „Typologia leśna ZSRR" z udzia- 

łem wszystkich typologów. Wskazał on na konieczność opracowania przewodników 

do oznaczania poszczególnych typów dla poszczególnych regionów kraju. 

Wymienione prace prowadzi się w różnych kierunkach badając dotychczas nie opi- 

sane regiony północne Syberii, Dalekiego Wschodu i Środkowej Azji. Zorganizowano 

stacyjne ośrodki badań kompleksowych i określa się możliwości nowego rozwiązania 

problematyki klasyfikacji tvpologicznej. Ostatnio wysuwa się zagadnienia zastosowa- 

nia typologii w praktyce, na przykład we wrześniu 1953 r. Instytut Zagadnień Leśnych 

AN Łotewskiej SRR zorganizował w tej sprawie w Rydze ogólnozwiązkową naradę. 
Dużą uwagę poświęcono urządzaniu lasu na zasadach typologicznych. Nad zagad- 

nieniem tym pracują: Instytut Lasu AN ZSRR (G. Motowiłow), Instytut Uralskiej 

Filii AN (B. Kolesnikow), Ukraiński Instytut Badawczy Leśnictwa (D. Woro- 

bjow) i inne — przy udziale „Lesprojektu”. 
Ponadto w różnych rejonach Związku Radzieckiego prowadzi się ważne prace, któ- 

rych wyniki są dużym wkładem do mającego powstać dzieła pt.: „Typologia 
leśna ZSRR". | 

Pracownia Typologii Leśnej Ukraińskiej Akademii Nauk, istniejąca od 1956 r., przy- 
stąpiła do opracowania klasyfikacji ogólnej warunków lasotwórczych (siedlisk leś- 
nych), obejmującej leśne i obecnie bezleśne terytoria Związku Radzieckiego. 

Dzieło to miałoby charakter kapitalnej monografii, która przyczyni się do oparcia 
gospodarstwa leśnego na podstawach typologicznych. Nadmienia się, że plan działal- 
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nosci powyzszej pracowni obejmuje opracowanie ogolnych zasad badan typologicz- 
nych, zbadanie nie opisanych jeszcze regionów oraz szczegółową analizę istoty wa- 
runków lasotwórczych. Prace te prowadzi się w oparciu, pod względem teoretycznym, 
na dziełach: „Podstawy typologii leśnej" (P. Pogrebniak, 1955), „Typy lasów 
europejskiej części ZSRR" (D. Worobjow, 1953), i „Typy lasu Ukraińskiej SRR" 
(©. Ławrinienko, 1954) i pod względem technicznym na „Metodyce badań 
leśnotypologicznych" (D. Worobjow, 1959). Badania prowadzi się zespołowo przy 
udziale specjalistów różnych kierunków i praktyków. 

Dotychczas zbadano lasy Karpat Wschodnich (z udziałem 30 pracowników nauko- 
wych), a wyniki prac już zastosowano w urządzaniu lasów zachodnich okręgów USRR. 
Dodatni skutek dały próby twórczej współpracy z geobotanikami i przedstawicielami 
kierunku fitosocjologicznego. Obecnie zakończono badania w lasach krymskich (Po- 
sochow) i Zagłębia Donieckiego (Dańko). Poza tym wykonano wiele prac na Kau- 
kazie, w strefach: lasostepowej i stepowej, a także w zabagnionych lasach Polesia. 
W dalszej części referatu Posochow omówił rozwój typologii w krajach de- 

mokracji ludowej podkreślając, że w ostatnim dziesięcioleciu opublikowano za gra- 
nicą wiele prac, dotyczących leśnotypologicznej klasyfikacji oraz w zakresie za- 
gadnienia praktycznego wykorzystania typologii. Wymienieni przy tym zostali auto- 
rzy: K. Mraz i A. Mezera — Czechosłowacja, Tan Tzy-han, Wan 
Dżo-fun, Sun Czao-szu — Chiny, B. Alexandrowicz i R. Zare- 

ba — Polska. 

Spośród nielicznych referatów przedstawicieli szkoły fitosocjologicznej, mających 
wyłącznie charakter opisowy, należy wyróżnić jako typowe doniesienie prof. N. Ko- 
nowałowa pt.: „Typy iglastych lasów Uralu i ich gospodarcze znaczenie”. Po 
wyliczeniu publikacji dotyczących tematu autor wyjaśnił, że badania oparto na te- 
orii Sukaczowa, ponieważ próby z zastosowaniem innych systemów jakoby za- 
wiodły. Następnie opisał typy lasu (typy biogeocenozy) z uwzględnieniem położenia, 
rodzaju i gatunku gleby, odnowienia (podając dla każdego typu iłość drzew na 1 ha, 
a mianowicie nalotu, podrostu, upraw i młodników), bonitacji. Autor wymienił 12 ty- 
pów sośnin: kamienisty, porostowy, trawiasty, brusznicowy, różnoziołowy, mszysty itd., 
9 typów świerczyn np.: czernicowy, mszysty, brusznicowy, wielkopaprociowy, lipo- 
wy itd. Podobnie scharakteryzował lasy modrzewiowe i limbowe. W zakończeniu 
Konowałow doniósł, że jednocześnie opracowano rębnie krajobrazowo-rekon- 
strukcyjne. 

Z licznych i różnorodnych referatów należy wymienić: W. Sautina „Typy lasu 

Białoruskiej SRR i praktyczne ich wykorzystanie"; A. Łucewicza „Zastosowanie 

typologii leśnej w urządzaniu metodą drzewostanową”; I. Fedeca „Typy lasów 

w Karpatach ukraińskich"; I Fedeca „Niektóre prawidłowości formowania się 

siedlisk w Beskidach”; Z. Gieruszyńskiego „Odnowienie lasu w Karpatach 

na podstawie typologicznej"; S. Szewczenki „O konieczności oparcia fitopato- 

logii leśnej na podstawie typologicznej"; A, Antykowa i J. Riabuchy „Wa- 

runki glebowe w podstawowych typach lasu ukraińskiego Polesia"; D. Ławrinien- 

ki „Rozpoznanie wzajemnego oddziaływania gatunków drzewiastych jako metoda 

typologicznych badań"; W. Titowa „Typy siedlisk i typy lasu jako podstawa 

współczesnego urządzania"; M. Ułanowskiego „Próba zastosowania typologii 

w praktyce urządzania lasu'',1 

  

1 Do niniejszego sprawozdania wykorzystałem materiały uprzejmie mi dostarczone przez prof. 

Worobjowa. 
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