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POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO
W LEŚNICTWIE
Z PUNKTU WIDZENIA OCHRONY LASU
I JEGO ŚRODOWISKA
Wstęp

Technika to sposoby jakie człowiek wypracowuje i stosuje w celu
zaspokajania swych potrzeb w środowisku społeczno-przyrodniczym. Postęp, jaki w tym zakresie uzyskuje przez zaangażowanie nauki jest postępem naukowo-technicznym. Postęp tego rodzaju narodził się gdy obok
rolnictwa i leśnictwa pojawił się trzeci wielki partner gospodarczej i cywilizacyjnej działalności człowieka, mianowicie przemysł. Oznaczało to
konieczność zwiększenia przez człowieka rozmiaru użytkowania zasobów
przyrody, na razie nie zakłóconego świadomością o ograniczoności tych zasobów ani o ich uzależnieniu od określonych układów naturalnego środowiska. Związana z tym potrzeba modernizowania rolnictwa i leśnictwa
spowodowała włączenie się szerokim frontem nauki do zadań rozwoju tych
dziedzin gospodarki, co znalazło wyraz we wzrastającym postępie naukowo-technicznym. W leśnictwie doszło zrazu do uporządkowania zagospodarowania lasów przez wprowadzenie systemu zrębowego sposobu cięć,
przez co nastąpiło pewne zbliżenie leśnictwa do pojęć panujących w rolnictwie i w znacznej mierze zwiększyła się produkcyjność lasu, ale równocześnie zostały naruszone przyrodnicze podstawy tej produkcji na przyszłość. Wzrastająca intensyfikacja gospodarki leśnej idąc w parze ze
zwiększającą się ingerencją człowieka w prawa rządzące rozwojem zespołów

leśnych

zwiększyła

także

zagrożenie

lasów

przez

choroby

i szkodniki.

W tej sytuacji powstało szereg dyscyplin naukowych i praktycznych ujmo-

wanych pod nazwą ochrony lasu, głównie entomologia stosowana
patologia, których zakresy zadań i działania ciągle się zwiększały.

i fito-

Obecnie obok zadań bezpośredniej ochrony lasu przed chorobami
i szkodnikami ciąży na nich także konieczność opanowania zagadnienia
regulowania środowiska leśnego z punktu widzenia potrzeb ochrony lasu,
co nabiera szczególnego znaczenia wobec rozległego konfliktu powstałego
między przemysłem i leśnictwem. Na szczęście znamieniem obecnych czasów jest również ogólne zrozumienie powagi

tej sytuacji i przeświadczenie,
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że jej opanowanie wymaga nie tylko rozsądnych decyzji ale także wypracowania wielu jeszcze podstaw dla ich podjęcia, i to nie tylko staraniem
zespołów naukowo-badawczych z zakresu ochrony lasu lecz także przy

udziale

ogólnokrajowych

przemysłu

włącznie.

ośrodków

naukowych

z potencjałem

naukowym

Lasy i ich znaczenie społeczne

Las wraz z jego funkcjami jest zjawiskiem niezbędnym dla życia i roz-

woju społeczeństw. W szczególności warto tu zwrócić uwagę na funkcje
lasu, od których zależy samo jego istnienie i które są równocześnie przejawem sił przyrody kształtowanych i wyzwalanych przez tenże las. Efektem tych funkcji jest z jednej strony powstawanie określonej masy roślinnej i uzależnionej od niej masy zwierzęcej, a z drugiej kompleksów
warunków środowiskowych wpływających istotnie nie tylko na sam las
lecz także na obszary pozaleśne. W pierwszym wypadku mówi się o produkcyjnych funkcjach lasu, w drugim o pozaprodukcyjnych jakkolwiek
wpływają one także na produkcję i to nie tylko leśną. Zrozumienie, że
najcenniejszym zasobem przyrody ożywionej w biosferze, tej jedynej znafunkcjonalnie wysoce

lostronnych

jest las, a także, że las jest zjawiskiem

przestrzeni życiowej,

nej ludziom

funkcjach

złożonym,

zrodziło potrzebę powstania nauki

rozwija

lasu, która

się na styku

nauk

o wie-

przyrodni-

czych i ekonomicznych i wykazuje ostatnio tendencje do integracji jej
aspektów przyrodniczych z aspektami ekonomicznymi na gruncie nowoczesnych koncepcji nauki o racjonalnym gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego.
Czołowa grupa funkcji lasu, mianowicie jego funkcje hydrologiczne
i związane z nimi ściśle funkcje gleboochronne, mają szczególne znaczenie
dla rolnictwa. Z dotychczasowego polskiego dorobku naukowo-badawczego
w tej dziedzinie warto przytoczyć, że jeżeli współczynnik erozji gleby lesnej przyjąć za 1, to trawostan wykazuje erodowanie 5 razy szybsze, łan
zboża 15—40 razy, łan kukurydzy 1000 razy, a odsłonięta gleba ugoru rolniczego 3000 razy szybsze (Bac 1968, Prochal 1968 i in.). Z kolei dzięki
inicjatywie Lambora (1956) wykonano w Polsce wieloobszarowe badania
nad wpływem lasu na opady atmosferyczne, osiągając obiecujące wyniki
z punktu widzenia możliwości znalezienia korzystnych dla gospodarki
wodnej rozwiązań fizjotaktycznych. Podobnie badania nad wpływem lasu na kształtowanie się bilansu wodnego zlewni (Klus 1964 i in.) były

owocne,

gdyż

możliwości

stworzyły

wykorzystania

do fitomelioracji
dzy

szerokie

stosunków

poszczególnymi

lasów

podstawy

w

wodnych

składnikami

naszych

do określania

na tych

warunkach

terenach

bilansu wodnego

potencjalnych

fizjograficznych

na których

proporcje

mię-

zostały przez

O

potrzebie

człowieka

krótkowzroczną

gospodarkę

nia szkodliwych

emisji przemysłowych,

wspomnieć

też

Warto

zakłócone.
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leśnictwie

w

naukowo- technicznego

postępu

o coraz lepiej poznawanej roli lasu w zakresie samooczyszczania się wód.
Inna ważna grupa funkcji lasu wiąże się z jego zdolnością pochłania-

a więc do wychwytywania

gazów

i pyłów. Zdolność ta ma jednak określone granice po przekroczeniu których biocenoza leśna doznaje mniejszego lub większego uszczerbku. Zagadnienie to wiąże się z problematyką wpływu lasu na bilans tlenowy
w atmosferze.
W Polsce około 50/0 powierzchni kraju jest użytkowanej rolniczo, a lasy zajmują 277/0 tej powierzchni. Ponieważ rola lasów jako polifunkcyjnych elemntów infrastruktury gospodarczej krajów jest już ogólnie zrozumiana i doceniana, należy również docenić ich znaczenie dla polskiego

rolnictwa.

to m.

Znaczy

in., że trzeba szukać

trafnych

możliwie

rozwią-

zań w zakresie optymizacji zalesienia kraju i zabiegać o możliwe wysoki poziom funkcjonowania lasów polskich. Z tym wiąże się jednak nierozwijania możliwości ochrony
rozerwalnie konieczność intensywnego
lasu i jego środowiska. Wynika to po prostu z potrzeby trwałego zabezpie-

czenia i konsekwentnego podnoszenia produkcyjności samych lasów polskich, których wartość aktualna wynosi około 400 mln zł (Molenda 1971),

jak i z konieczności zapewnienia dobroczynnego oddziaływania środowiska leśnego na inne dziedziny gospodarki narodowej niż leśnictwo, w tym
przede wszystkim na rolnictwo, jak i pozaprodukcyjne potrzeby społe-

jakkolwiek

czeństwa, które to oddziaływania
obecnie wyrażalne liczbowo.

nie są jednak

duże

bardzo

Obecny stan ochrony lasu i jej zadania na przyszłość
Lesistość Polski zwiększyła się po wojnie i wynosi obecnie — jak już
wspomniałem — 270%. Niestety zarówno co do rozmieszczenia jak i co do
ich jakości

(poziomu

dalekie od optimum,

spełnianych

a ponadto

przez

lasy

nie funkcji)

w różnym

polskie

i z różnych

stopniu

są dość

powodów

istnieniu bądź należytym funkcjonowaniu. Z ważniejszych przyczyn tego zagrożenia można przytoczyć: 1) oddziaływanie emisji

zagrożone

w swym

przemysłowych,

powodowane

2) straty

l zwierząt, 3) straty powodowane
wodowane przez nieuregulowany
r. 1968

(Molenda)

w

choroby

infekcyjne

drzew

przez szkodliwe zwierzęta, 4) straty poruch turystyczny, 5) zajmowanie grun-

tów leśnych pod użytkowanie nieleśne.
W

przez

zasięgu

oddziaływania

emisji

przemysłowych

znajdowało się około 250 tys. ha lasu (z czego 20% stanowiły drzewostany

dotknięte

nimi

śmiertelnie),

a w związku

z dalszym,

zresztą

niezbędnym

uprzemysłowieniem kraju przewiduje się, że do roku 1985 w zasięgu tych
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emisji znajdować

się będzie, a tym

samym

zostanie wyłączony

z pełnienia

ich funkcji, I mln ha lasów czyli 12% leśnej powierzchni kraju. O skali
zjawiska świadczy fakt, że już obecnie na obszar zajęty w kraju przez lasy spada corocznie około 1 mln ton substancji trujących (głównie kwasu
siarkowego) i około 2 mln ton pyłów przemysłowych, dzięki czemu wartość produkcji leśnej obniża się około 9 mld zł rocznie. Dalszych dwóch
do trzech miliardów zł corocznych strat przyczyniają polskiemu leśnictwu

szkodniki

zwierzęce,

choroby

drzew

leśnych,

wichrowały

i pożary

leśne.

Trudno na razie określić straty wynikające z nieregularnego ruchu turystycznego i wczasowo-wypoczynkowego, wiadomo tylko, że są duże
i stopniowo wzrastają. Stosunkowo najmniej obaw budzi przejmowanie
gruntów leśnych pod użytkowanie nieleśne.
Wymaga

podkreślenia,

że

w

porównaniu

z okresem

przedwojennym

zmieniła się istotnie skala strat ponoszonych przez lasy polskie z powodu
chorób drzew leśnych i gradacji szkodliwych owadów, co wynika z jednej strony z gwałtownie zwiększającego się wpływu cywilizacji na środowisko leśne, a z drugiej z błędów tradycyjnej gospodarki leśnej. Stąd nie
spotykany dawniej zakres i nasilenie zagrożenia drzewostanów przez owady i epidemie chorób infekcyjnych (setki tysięcy hektarów lasu nękanych
przez opieńkę miodową, hubę korzeni, hubę sosny, osutkę sosny, zgorzel
siewek, itp.).
Do uciążliwych dla lasu strat należy również zaliczyć te, których przyczyną jest zwierzyna łowna i wspomniana już turystyka. W pierwszym
wypadku wynikają one z braku pelneg@, zharmonizowania hodowli zwierzyny łownej z możliwościami środowiska leśnego, w drugim z braku uregulowania turystyki w oparciu o rozeznanie naukowe w zakresie wpływu

jaki wielka turystyka wywiera na las.
Zadania ochrony lasu i środowiska leśnego
Generalnym zadaniem ochrony lasu jest aktywność zmierzająca do
trwałego zabezpieczenia możliwie wysokiego poziomu produkcyjnych i po-

zaprodukcyjnych funkcji lasu. Realizowanie tych zadań musi uwzględniać
potrzebę takiego świadomego regulowania środowiska leśnego aby w nim
powstały warunki z jednej strony sprzyjające dla zamierzonej produkcji
roślinnej i zwierzęcej oraz sprzężonego z nią oddziaływania pozaprodukcyjnego, a z drugiej nie sprzyjające dla uaktywnienia się na poziomie kry-

tycznym dla lasu czynników

chorobotwórczych

i uszkadzających.

Regulo-

wanie środowiska leśnego musi się opierać na zabiegach typu planistyczno-organizacyjnego i gospodarczo-technicznego o wiadomych skutkach dla
tego środowiska. W tej dziedzinie istnieje jednak jeszcze duża luka po-

O

znawcza

potrzebie

postępu

wymagająca

nach badań

nauk
- technicznego
owo

zdecydowanie

naukowych

priorytetowego

na najbliższy

w

leśnictwie
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potraktowania

w pla-

już okres. Z tego a także z innych

jeszcze powodów trzeba się będzie liczyć z tym, że
zawsze, choć w coraz bardziej ograniczonej mierze)
skakujące gradacje szkodliwych owadów, epidemie
zagrażające istnieniu i funkcjom lasu, wymagające
interwencyjnych, i dlatego nie można zapominać o

jeszcze długo (a może
będą występować zachorób itp. zjawiska
radykalnych zabiegów
dalszym doskonaleniu

działu ochrony lasu, który już tradycyjnie zajmuje się tym kręgiem zagadnień. Wreszcie trzeba też wspomnieć o jeszcze jednym czynniku, któ-

ry niewątpliwie wywrze poważny wpływ na kształt ochrony lasu, mianowicie o poszukiwaniu ras drzew leśnych odpornych na choroby i szkodniki.
Niestety nauka nie rozporządza jeszcze odpowiednio szybkimi metodami

pracy badawczej

w tej dziedzinie, co stanowi pod jej adresem wyzwanie,

którego nie powinna

unikać.

W

zarysowanej

sytuacji ochrona

lasu winna

zmierzać do działania zgodnego z zasadami zintegrowanej ochrony roślin,
mianowicie do zorganizowanego wykorzystywania w możliwie najszerszym zakresie wszystkich dostępnych niechemicznych

lasu przed

szkodliwymi

czynnikami

natury

biotycznej

sposobów chronienia

i abiotycznej

uzu-

pełnianych w razie konieczności zastosowaniem we właściwym terminie
skutecznego zabiegu chemicznego. Tu trzeba dodać: a) skuteczny zabieg
interwencyjny nie musi być natury chemicznej i b) nawet chemiczny
zabieg może być pozbawiony cech wzbudzających poważniejsze zastrzeże-

nia jeżeli jest stosowany dla odwrócenia zagrażającego porażenia bądź już
aktualnego

jego

szkodliwego

oddziaływania

na

las

przy

użyciu

prepara-

tów, które spełniają jedynie zamierzony cel i w niczym poza tym nie naru-

szają korzystnych stron środowiska leśnego. Taki zabieg chemiczny jednaąkże zbliża się w swej istocie raczej do sensu jaki w wyżej przytoczonej
definicji

zintegrowanej

ochrony

roślin

nadaje

się wyrażeniu

„niechemicz-

пе sposoby chronienia lasu”,
Ochrony lasu nie można rozpatrywać w oderwaniu od środowiska leś-

hego. Dla nowocześnie pojętej ochrony lasu jest bowiem jak najistotniejsze rozeznanie wpływu tego środowiska na zdrowotność lasu a tym samym
także wpływu różnych czynników, mających swe źródło w samym lesie
jak i poza

nim,

na

to środowisko.

Stąd

ostatni

jest poświęcony niektórym aspektem badania
hym z perspektywy potrzeb ochrony lasu.

rozdział

środowiska

tego

opracowania

leśnego

widzia-

Badania środowiska leśnego dla potrzeb ochrony lasu
Środowisko leśne bada się w różny sposób. Najczęściej jednak odnośne

badania

są

prowadzone

według

wzorca

klasycznego,

rozpatrującego

zja-

wiska (klimatyczne i in.) niemal wyłącznie w kategoriach fizycznych, bez
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próby ujmowania ich interpretacji z szerszego ekologicznego punktu widzenia, co utrudnia ocenę całokształtu tego środowiska (Obmiński 1972).
Wobec tej niedomogi poszukiwano również możliwości określania środo-

wiska leśnego poprzez zjawiska, które mogą być rozpatrywane

cie wzgl. eksponent sumy jego warunków

jako odbi-

ekologicznych. Takim zjawiskiem

o charakterze wykładnika całokształtu warunków środowiskowych może
być pojedyncza roślina, zespoły roślin, niektóre kryteria gleboznawcze
itp. Ten rodzaj badania środowiska może być tym przydatniejszy im szybciej i łatwiej można określić zjawisko mające być podstawą oceny tego

środowiska oraz im większe zjawisko to reprezentuje możliwości wyjaśniania interesujących nas procesów zachodzących w badanym środowisku.
Tak na przykład Orłoś i Obmiński (1957), a następnie Orłoś (1959, 1961,
1965, 1969), mając na uwadze potrzeby fitopatologii leśnej, dopatrywali
się zjawiska tego typu w pojawach makroskopowo uchwytnych owocników fitopatologicznych grzybów i ich tzw. funkcji ekologicznej, a Szujecki (1966, 1971), badając ekologię kusakowatych ustalił możliwość wyko-

przedstawicieli

niektórych

rzystania

tej grupy

owadów

wiska leśnego z punktu widzenia jego oporu w stosunku

szkodliwych

owadów.

Natomiast

poznańskim

w ośrodku

do

oceny

środo-

do występowania

IOR)

(WSR,

zo-

stała podjęta inna próba, jak się zdaje z powodzeniem, wyrażania wpływu
środowiska leśnego i upraw rolnych na występowanie infekcyjnych chorób drzew leśnych i roślin uprawnych. Reprezentowany przez nią kieru-

nek pracy bazuje na zjawisku zbiorowisk grzybów występujących w bada-

nych

środowiskach

(dotąd

glebowych)

głównie

jako

całokształtu czynników ekologicznych tych środowisk na rozwój
nych organizmów chorobotwórczych dla roślin. Do zasadniczych

tów

postępowania

stosowanie

techniki

metodycznego

izolowania

w

tym

kierunku

zbiorowisk

grzybów

wpływu

wykładnika

badawczym

określoelemen-

należy:

zapewniającej

1)

otrzy-

mywanie wystarczająco kompletnego zestawu grzybów zasiedlających dane środowisko (Ściółkę leśną, glebę, ryzosferę, itp.) i 2) stosowanie postę”

powania

umożliwiającego

określenie

liczbowo

wyrażalnej

funkcji

danego

zbiorowiska grzybów w stosunku do wchodzących w rachubę patogenów.
Techniki badawcze stosowane w tym postępowaniu, ich powiązanie ze so-

bą i sposób interpretowania otrzymywanych

za ich pomocą wyników,

na-

zwano metodą szeregów biotycznych. W ostatniej fazie stosowania tej metody uzyskuje się ujęcia liczbowe. Przez postępowanie testowe oparte na
odpowiedniej skali oceny oddziaływania na siebie dwóch grzybów (z których jeden, zwany grzybem testowanym, jest patogenem, a drugi, zwany grzybem testowym, stanowi jeden z komponentów zbiorowiska) ros”
nących obok siebie na sztucznym podłożu otrzymuje się tzw. „indywidual-

ny efekt biotyczny” (jeżeli ze znakiem ,,--” to ograniczający, jeżeli ze zna”
kiem „—” to stymulujący rozwój partnera), który po przemnożeniu prze”

O

potrzebie

wielokrotność

postępu

naukowo - technicznego

(częstotliwość)

występowania

w

leśnictwie
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grzyba

testowego

danego

w zbiorowisku pozwala otrzymać tzw. „ogólny efekt biotyczny”, zaś algebraiczne podsumowanie ogólnych efektów biotycznych daje tzw. „sumaryczny efekt biotyczny” będący liczbowym wyrazem kierunku i nasilenia
wpływu danego środowiska na rozwój rozpatrywanego patogena.

Interesujących
i obecujących
przykładów podobnego
postępowania
w ' badaniach nad wpływem środowiska na zachorowalność upraw rolniczych i warzywniczych dostarcza szereg prac badawczych wykonanych

w ośrodku wrocławskim

i puławskim.

W

tym

ostatnim

na przykład

(Je-

ziorska 1972) zgromadzono na tej drodze materiały pozwalające na dość
subtelne rozróżnienie wpływu dwóch rodzajów gleb na porażenie czterech
roślin uprawnych (pszenicy, kukurydzy, gorczycy i tytoniu) przez grzyb

Thielaviopsis basicola.

dla

Jest jasne, że umiejętność wykorzystywania warunków

zabezpieczenia

produkcji

roślinnej

w

leśnictwie

środowiskowych

i rolnictwie

przed

szkodliwymi czynnikami biotycznymi i abiotycznymi będzie szybko przybierać na znaczeniu, co powinno już dziś mobilizować do rozwijania odpo-

wiedniej działalności naukowo-badawczej
nego potrzebnego
tyki.

do wprowadzania

jak i postępu naukowo-technicz-

wyników

badań

naukowych

do prak-

Zagadnienie wspomnianego postępu naukowo-technicznego jest tym
pilniejsze, że już dziś braki istniejące w tym zakresie poważnie hamują
wykorzystanie w praktyce szeregu wartościowych, m. in. także polskich

osiągnięć naukowo-badawczych

w dziedzinie ochrony

lasu.
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