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O kolejnej nowelizacji 
Zasad Hodowli Lasu 

ps koniec 1979 r. ukazalo sie IV, znowelizowane wydanie Zasad 

Hodowli Lasu przeznaczone do uzytku stuzbowego do szczebla 

leśniczego włącznie. Zakończony został w ten sposób kolejny etap edy- 

cji Zasad, zapoczątkowany w okresie powojennym wydaniem po raz 

pierwszy w 1953 roku tzw. Zasad Techniczno-Hodowlanych. Wspomnia- 
ny fakt wydania znowelizowanych Zasad narzuca jak się wydaje — 

konieczność poinformowania Czytelników t o przebiegu prac noweliza- 

cyjnych, przyjętych podstawowych nowelizacji, a przede wszystkim — 

scharakteryzowania zmian jakie w wyniku tych poczynań zostały do 
tego opracowania wprowadzone. 

Przedmiotem nowelizacji było II. wydanie Zasad Hodowlanych, 

obowiązujących w lasach Państwowych od 1969 roku. Zasady te pow- 
stały w wyniku działania specjalnie powołanych przy każdym ówcz=- 
snym okręgowym zarządzie Lasów Państwowych komisji okręgowych, 
a także komisji głównej. Przewodniczącym tej ostatniej był obecnie już 
nieżyjący, ceniony pracownik resortu leśnictwa, mgr inż. Julian Szczu- 
ka. Ogółem w ostatecznej redakcji poprzedniego, III wydania Zasad, 
wliczając w to także recenzentów i konsultantów, brało udział ponad 
150 osób. Może to świadczyć o rozmiarze podjętych prac jak również 

o wadze jaką przykładano do możliwie wszechstronnego i wyczerpują- 
cego opracowania tego dokumentu. 

Przekazane do praktyki Zasady Hodowlane z 1969 r. w ciągu całego 
ubiegłego okresu ich obowiązywania w Lasach Państwowych stanowiły 
podstawę do formułowania planów hodowlanych, jak również opracowy- 

wania perspektywy zagospodarowania w ramach kolejnych rewizji urzą- 
dzania lasu. W wyniku jednak ciągłego postępu w dziedzinie leśnictwa, 
a w szczególności rozwoju określonych kierunków wiedzy leśnej, coraz 
bardziej oczywistą stawała się potrzeba wprowadzenia pewnych korek- 

tur do tych Zasad. Wyrazem tej potrzeby były wnioski z dyskusji ini- 

cjowanych przez PTL oraz różnego rodzaju konferencji problemowych 

organizacji przez NZLP. 
Prace nad nowelizacją obecnie wydawanych Zasad rozpoczęto w In- 

stytucie Badawczym Leśnictwa w roku 1975. Prowadzono je opierając 

się na ustaleniach Zespołu Problemowego do opracowanią kierunków 
racjonalizacji zagospodarowania lasów w Polsce, powołanego Zarządze- 

niem nr 100 z 25 VIII 1972 r. Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzew- 

nego, oraz uwzględniając uwagi zsyntetyzowane przez Naczelny Zarząd 
= 

1 „Pierwsza informacja na ten temat ukazała się jeszcze w toku trwania prac 
nowelizacyjnych, w numerze 3 „Lasu Polskiego” z 1977 roku. 
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Lasów Państwowych z materiałów wspomnianych konferencji tereno- 
wych. 

` . . 

Zgodnie z przyjętą ogólną koncepcją znowelizowane Zasady Hodow- 
li Lasu potraktowano jako zbiór ramowych wytycznych kierunkujących 
planowanie hodowlane. Unikano w nich wobec tego definiowania pod- 
stawowych pojęć jak również opisu konkretnych zabiegów hodowlanych 
zamieszczanych w podręcznikach hodowli lasu. Od tego założenia czy- 
niono jednak niekiedy wyjątki, np. w tych przypadkach kiedy trzeba 
było wprowadzić do Zasad zagadnienia niedostatecznie jeszcze utrwa- 
lone w leśnej praktyce hodowlanej. | | 

Zdecydowano, że szczegółowe zalecenia tyczące zasad zagospodaro- 
wania lasu w konkretnym obiekcie będą, podobnie jak dotychczas, opar- 
te na ustaleniach komisji. techniczno-gospodarczych (KTG), co pozwoli 
na pełniejsze uwzględnienie specyfiki stanu i warunków ekonomicznych 
(infrakstruktury) w tym obiekcie. Klauzule informujące o dopuszczalno- 
ści takiego postępowania umieszczono w odpowiednich rozdziałach Za- 
sad. 

Wychodząc z założenia, iż aktualizacja Zasad Hodowli Lasu — szcze- 
gólnie w odniesieniu do taw. techniki prac hodowlanych — powinna 
być dokonywana na bieżąco, przyjęto, że będzie to realizowane poprzez 
wydawanie oddzielnych, obligatoryjnych dokumentów. Można Się spo- 
dziewać, że taki sposób działania umożliwi szybsze przekazywanie do 
praktyki nowych osiągnięć nauki i techniki bez potrzeby odkładania 
wdrażania postępu technicznego do następnej nowelizacji. .Obecny stan 
w tym zakresie zilustrowano w załączniku 1, w którym podano wykaz 
obowiązujących i powoływanych w omawianych Zasadach instrukcji, 
wytycznych, norm i zarządzeń. Wykaz ten będzie mógł być w miarę 
potrzeby modyfikowany i uzupełniany bez naruszania generalnej linii 
całości Zasad. "a 

Ponadto w oddzielnym opracowaniu pt. „Kryteria rozpoznawania 
przyrodniczych warunków produkcji leśnej” zamieszczono, charaktery- 
stykę krain i dzielnic przyrodnioleśnych oraz kryteria rozpoznawania 
typów siedliskowych lasu ze wskazaniem możliwości wyróżniania wa- 
riantow wilgotnosciowych i form degradacyjnych. Wprowadzono tu 
także pojęcie rodzaju siedliska jako jednostki, która będzie stosowana 
przy kartowaniu glebowo-siedliskowym. Opracowanie to zostanie wy- 
dane w znacznie mniejszej liczbie egzemplarzy i będzie wykorzysty- 
wane przede wszystkim przy urządzaniu lasów. Korzystać z niego mogą 
również nadleśniczowie przy projektowaniu prac odnowieniowych. 

Obecne wydanie Zasad Hodowli Lasu składa się z dwu części, 
W pierwszej z nich zatytułowanej „Zasady zagospodarowania lasu" 
omówiono w poszczególnych rozdziałach takie zagadnienia jak: pod- 
stawy racjonalnej gospodarki leśnej, podstawy re jonizacji przyrodni- 
czoleśnej, podstawowe pojęcia klasyfikacji siedlisk, podział lasów w za- 
leżności od ogólnych zadań gospodarstwa leśnego, rodzaje rębni i zasady 
ich stosowania, zasady postępowania hodowlanego w lasach gospodar- 
czych i ochronnych oraz zasady rekreacyjnego zagospodarowania lasów. 

W omówieniu podstaw racjonalnej gospodarki leśnej sformułowano 
i objaśniono hodowlany i techniczny cel produkcji, a w rozdziale do- 
tyczącym podstaw rejonizacji przyrodniczoleśnej zamieszczono uaktual- 
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niony spis krain i dzielnic oraz mapkę ilustrującą zmodyfikowany prze- 

bieg granic tych jednostek. Zrezygnowano przy tym z łączenia przebie- 

gu granic z podziałem administracyjnym lasów stwierdzając, że przebieg 

ten jest uzależniony wyłącznie od zasięgu określonych elementów  li- 

zjograficznych. Przynależność do danej dzielnicy całych nadleśnictw 

lub obrębów położonych na styku dzielnic przyrodniczoleśnych będzie 

ustalana w toku prac urządzeniowych. 
W rozważaniach na temat podstaw klasyfikacji siedlisk leśnych zde- 

finiowano stosowane w tej klasyfikacji pojęcia i określenia, a także 

przedstawiono zakualizowaną siatkę typologiczną, w której wyróżniono 

dodatkowo: na siedliskach borowych — bór mieszany bagienny (BMb); 

na siedliskach lasowych — las mieszany świeży (LMśw), wilgotny (LMw) 

i bagienny (LMb), a na terenach wyżynnych — bór mieszany wyżynny 

(BMwyż), las mieszny wyżynny (LMwyż) i las wyżynny (Lwyż.). 

Modyfikacja rozdziału dotyczącego podziału lasów w zależności od 

ogólnych zadań gospodarstwa leśnego polegała przede wszystkim na doko- 

naniu pewnych zmian w klasyfikacji lasów grupy pierwszej, jak rów- 

nież włączeniu do tej grupy lasów położonych w sferach oddziaływania 

przemysłu. Wspomniane zmiany odnoszą się tu przede wzystkim 

do wyłączenia w lasach glebochronnych tzw. lasów na glebowych 

powierzchniach wzorcowych (GPW), których celem jest jak najpełniej- 

sze zabezpieczenie wzorców gleb typowych dla danego regionu. Zasady 

zagospadorowania i urządzania tych lasów regulują specjalne wytyczne, 

opracowane przez zespół specjalistów z Polskiego Towarzystwa Glebo- 

znawczego. 

W omawianej modyfikacji podziału lasów nie uwzględniono postula- 

tu wspomnianego wyżej Zespołu Problemowego o potrzebie wyodręb- 

nienia specjalnej grupy lasów wysokoprodukcyjnych (lasy górskie, wy- 

żynne, puszczańskie), w których obowiązywałyby odrębne zasady za- 

gospodarowania. Jak się wydaje, intencja wnioskodawców może być 

spełniona w sposób znacznie ęfektywniejszy niż jest to możliwe w ra- 

mowych Zasadach poprzez nadawanie poszczególnym obiektom odręb- 

nych statutów, podobnie jak to zostało dokonane dla lasów Puszczy Bia- 

łowieskiej. | 

W nowej redakcji rozdziału dotyczącego rębni i zasad ich stosowania 

utrzymano obowiązujący dotychczas podział rębni, z tym jednak, że 

rębnię gniazdowo-przerębową (Illc) nazwano uzupełniająco rębnią stop- 

niową, utrwalając w ten sposób terminologię zaproponowaną przez 

Chodzickiego, a rebnie przerebowa (IV) zalecono do szerszego sto- 

sowania, odchodząc do dotychczasowego ograniczenia jej inicjowania 

wyłącznie w formie eksperymentu. W rozdziale o rębniach wyróżniono 

także 4 podstawowe rodzaje cięć rębnych, podano i omówiono podział 

powierzchni odnowieniowej oraz wprowadzono tzw. bardzo długi okres 

odnowienia (ponad 40 lat). Zaktualizowano zalecenia co do warunków 

stosowania rębni jak również dopuszczono (decyzją KTG) możliwość ich 

modyfikacji w przypadkach nietypowych, a to w celu stworzenia wa- 

runków umożliwiających uzyskanie właściwego składu gatunkowego 

i struktury przyszłego drzewostanu. Zwrócono także uwagę na potrzebę 

pozostawiania przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju cięć w drzewosta- 

nach drzew dziuplastych (w celu zachowania naturalnych warunków 
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bytowania dla ptactwa i drobnych ssaków) oraz drzew o cechach pomni- 
ków przyrody lub 6 szczególnych walorach estetycznych. 

W rozdziale o rębniach utrzymano ostatecznie także dotychczasowe 
zalecenia dotyczące wielkości zrębów zupełnych (szerokość w zależności 
od zastosowanej formy rębni — 15 do 80 m, a maksymalna powierzch- 
nia — 6 ha) mimo dość licznych opinii postulujących zwiększenie do- 
puszczalnej ich powierzchni nawet do 30 i więcej ha. Uznano bowiem, 
że aktualne rozeznanie w tej kwestii nie pozwala na pełne poparcie tak 
drastycznych propozycji. Jak się wydaje, utrzymana w znowelizowanych 
Zasadach klauzula umożliwiająca ponadnormatywne powiększenie zre- 
bów w wypadkach wyjątkowych, uzasadnionych względami ekonomicz- 
nymi lub sanitarnymi, stwarza dostatecznie możliwości manewru 
w konkretnych obiektach, ograniczając jednak terytorialnie zasięg 
ewentualnych niepożądanych konsekwencji takiego postępowania. 

Wskazania dotyczące postępowania hodowlanego w lasach' gospodar- 
czych potraktowano w znowelizowanych Zasadach głównie jako wpro- 
wadzenie do syntetycznie ujętych założeń planowania hodowlanego, 
które przestawiono w postaci tabeli (tab. 1). Zrezygnowano też z dość 
wyrywkowo potraktowanych w dotychczas obowiązujących Zasadach 
wskazówek mających kierunkować wybór formy rębni. Otwartą w tej 
sytuacji pozostaje kwestia potrzeby opracowania w przyszłości odrębne- 
go komentarza precyzującego w sposób wyczerpujący warunki stoso- 
wania przede wszystkim rębni złożonych. | 

Powołaną wyżej tabelę zmodyfikowano przez usunięcie kolumny 
„Orientacyjny skład gatunkowy drzewostanu docelowego” oraz przez 
rozszerzenie kolum „Typ gospodarczy drzewostanu” (podano w niej pro- 
ponowane gatunki główne i domieszkowe) i „Rębnia zasadnicza” (doda- 
no rębnie zastępcze). Zmniejszono również liczbę typów gospodarczych 
drzewostanu oraz uściślono propozycję dotyczące formy rębni (w Za- 
sadach z 1969 roku operuje się pojęciem grupy rębni). 

Zasady postępowania hodowlanego w lasach ochronnych zostały 
omówione w osobnym rozdziale, który powstał po odpopwiednim prze- 
redagowaniu wybranych paragrafów dawnego rozdziału VII. Uwzględ- 
niono przy tym zasygnalizowane wyżej zmiany w podziale lasów grupy 
pierwszej oraz usunięto treść, która aktualnie stanowi przedmiot roz- 
ważań nowo utworzonych rozdziałów: „Przebudowa drzewostanów 
i rekultywacja w rejonach przemysłowych” oraz Zasady rekreacyjnego 
zagospodarowania lasów”. 

Uwypuklenie w znowelizowanych Zasad zagadnień rekreacyjnego za- 
gospodarowania lasu jest próbą wyjścia naprzeciw narastającej tenden- 
cji traktowania lasu jako czynnika kształtującego zdrowe środowisko 
nowoczesnego człowieka przy jednoczesnym” stale zwiększającym się 
zapotrzebowaniu na surowiec drzewny. Powoduje to, iż hodowla lasu 
będzie musiała obecnie w szerszym niż dotychczas stopniu sprostować 
zadaniom podnoszenia nie tylko produktywności, ale walorów rekrea- 
cyjnych lasu. | sa | 

W drugiej części znowelizowanych Zasad, dotyczącej techniki prac 
hodowlanych, skupiono się na następujących zagadnieniach: gospodar- 
ka nasienna i szkółkarska; odnowienia i zalesienia; poprawki, uzupel- 
nienia i dolesienia; przebudowa drzewostanów i rekultywacja w rejonach 
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przemysłowych, plantacyjna uprawa topoli, wierzby drzewiastej i szyb- 

ko rosnących drzew leśnych; pielęgnowanie lasu; agromelioracje leśne 

oraz melioracje wodne w lasach. 
Rozdział omawiający zasady gospodarki nasiennej zmodyfikowano 

przede wszystkim przez uwypuklenie potrzeby stosowania selekcji po- 

pulacyjnej, a uzupełniająco również indywidualnej. Wskazano bazy na- 

sienne o znaczeniu ogólnokrajowym dla sosny, świerka, modrzewia, 

olszy czarnej oraz brzozy. Wymieniono i określono potrzebę tworzenia 

baz pomocniczych, takich jak na przykład plantacyjne uprawy nasienne 

czy plantacje nasienne. Zalecono sukcesywne przygotowywanie młod- 
szych drzewostanów (III i IV kl. wieku) do uznania ich w przyszłości za 
nasienne — gospodarcze lub wyłączone. Uściślono tryb postępowania 

przy wyborze, uznawaniu i zagospodarowaniu drzewostanów nasiennych 

oraz zakładaniu i prowadżeniu plantacyjnych upraw nasiennych, plan- 
tacji nasiennych, upraw nasiennych i rejestrowanych upraw ро- 

chodnych. 
Założenia intensyfikacji materiału sadzieniowego i kompleksowej 

mechanizacji prac szkółkarskich wskazują na potrzebę maksymalnej 
koncentracji powierzchni szkółkarskiej. W znowelizowanych Zasadach 
znalazło to swój wyraz poprzez zamieszczenie zalecenia o konieczności 
zakładania szkółek o scalonym lub zespolonym układzie działek. Wpro- * 
wadzono tu również zasadę mówiącą o konieczności wyposażenia szkółek 

o powierzchni przekraczającej 3 ha w zaplecze socjalno-magazynowe, 
zmieniono schematy siewu i szkółkowania, dostosowując je do bieżą- 
cych potrzeb mechanizacji, dodano tabelę regulującą terminy i sposo- 

by podcinania korzeni nie szkółkowanych sadzonek oraz uwzględniono 
zagadnienia produkcji sadzonek w tzw. warunkach kontrolowanych 
12 zakrytym systemem korzeniowym. 

W rozdziale dotyczącym odnowień i zalesień dążono na ogół do 
zmniejszenia liczby sadzonek na 1 ha. W przypadku sosny dążność ta 
znalazła wyraz poprzez obniżenie normy sadzenia na siedlisku boru su- 
chego do 10 tys. szt./ha (dawniej 14—17 tys. szt./ha). Ponadto zweryfi- 
kowano zasady oceny upraw, zmniejszając liczbę symboli klasyfikacyj- 

nych odzwierciedlających stopień pokrycia i przydatność hodowlaną 
uprawy z 5 do 4, jak również podkreślono obowiązek dokonywania tej 

oceny przez nadleśniczego lub jego zastępcę przy współudziale zainte- 
resowanego leśniczego. | 

Omówienie problemów przebudowy drzewostanów i rekultywacji 

w rejonach przemysłowych zawiera między innymi analizę powstawa- 

nia szkód powodowanych przez przemysł w środowisku leśnym . oraz 
opracowane w formie tabeli zalecenia dotyczące orientacyjnego składu 

gatunkowego odnowień. Podkreślono w nim także zasady i technikę wy- 

konywania prac odnowieniowych i pielęgnacyjnych, ukierunkowano 

organizację prac przy rekultywacji nieużytków poprzemysłowych, jak 

również wymieniono sposoby postępowania na obszarach leśnych o na- 
silonym występowaniu szkód górniczych. 

Dawny podrozdział dotyczący plantacyjnej uprawy topoli wzbogaco- 

no przez dodahie zasad uprawy wierzby drzewiastej oraz wyraźne 

sprecyzowanie rejonów uprawowych dla obu wymienionych gatunków. 
Ograniczono możliwość przeznaczania powierzchni pod uprawę topoli 
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i wierzby przede wszystkim do gruntów nieleśnych, a na gruntach leś- 
nych do halizn, płazowin oraz powierzchni po zlikwidowanych drzewo- 
stanach negatywnych. Przyjęto także zasadę konieczności utrzymywa- 
nia uprawy plantacyjnej topoli i wierzby drzewiastej przynajmniej przez 
dwa cykle produkcyjne. 

" Zasady plantacyjnej uprawy szybko rosnących drzew leśnych zno- 
welizowano przez rozszerzenie listy proponowanych do tego celu gatun- 
ków oraz uściślenia ich proweniencji. Zweryfikowano zalecane rejony 
uprawy tych drzew, kwalifikację powierzchni na których mogą być za- 
kładane plantacje oraz sprecyzowano najbardziej odpowiednie warunki 
siedliskowe dla poszczególnych gatunków. 

Przy formułowaniu zasad pielęgnowania lasu uściślono zakres i spo- 
sób prowadzenia tzw. cięć schematycznych (zagęszczone szlaki zrywko- 
we) ograniczając jednocześnie możliwość ich wykonywania np. w drze- 
wostanach sosnowych do jednorazowego usunięcia co dziewiątego lub co 
siódmego rzędu drzew. Poza tym przeredagowano merytorycznie zale- 
cenia tyczące wykonywania cięć pielęgnacyjnych metodą selekcyjną 
w kolejnych fazach wzrostu, uściślono tryb postępowania przy zakłada- 
niu powierzchni. Wprowadzono zasadę, iż masowy rozmiar cięć pielęg- 
nacyjnych urządzania lasu może zmieniać się w zależności od potrzeb 

" pielęgnacyjnych konkretnych drzewostanów, natomiast rozmiar powierz- 
chniowy stanowi wielkość dyrektywną. 

Przeredagowany tekst dotyczący agromelioracji leśnych uwzględnia 
między innymi zagadnienia podnoszenia żyzności gleb na nieużytkach 
porolnych jak również zabiegów melioracyjnych na: gruntach trudnych 
do odnowienia. Sformułowano w nim także ogólne zasady nawożenia mi- 
neralnego oraz wapnowania gleb. 

W nowo wprowadzonym rozdziale o melioracjach wodnych podano za- 
sady postępowania na gruntach wymagających uregulowania stosunków 
wodnych, a ponadto sposoby wykorzystania i konserwacji urządzeń wod- 
no-melioracyjnych. 

Pomimo iż znowelizowane Zasady Hodowli Lasu poddawane były na 
roboczo szerokiej ocenie zarówno placówek naukowych, poszczególnych 
okręgów zarządów LP, instytucji leśnych jak i wytypowanych specjali- 
stów, pełna analiza wartości tego opracowania będzie możliwa dopiero po 
zweryfikowaniu jego funkcjonowania w wykorzystaniu praktycznym, na 
podstawie opinii zainteresowanych odbiorców. Narzuca to konieczność 

ustanowienia jakiegoś organu, który zająłby się syntezą napływających 

materiałów, jak również wnioskowaniem tematyki i zakresu opracowy- 

wania odpowiednich, uzupełniających Zasady, instrukcji czy wytycznych. 

Rolę tę mógłby przyjąć na siebie między inymi Zakład Hodowli Lasu 
Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

O słuszności przedstawionego rozumowania może świadczyć fakt, że 
już w chwili obecnej nasuwa się potrzeba uzupełnienia wymienionych 
w załączniku lsdo Zasad. dokumentów towarzyszących o np. wytyczne 
wykonywania zabiegów regradacyjnych na siedliskach zdegradowanych, 
czy komentarz ustanawiający na podstawie linii terenowych wyraźny 
przebieg granic krain i dzielnic przyrodniczoleśnych. 

Ryszard Sobczak 
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