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EMILIA STEBNICKA 

Specyficzne problemy leśnictwa w Jugosławii 

Специфические проблемы лесного хозяйства в Югославии 

Specific Silviculture Problems in Yugoslavia 

O gólna powierzchnia Jugosławii, liczącej około 17 milionów miesz- 
kańców, wynosi 255 395 km?. Jest to kraj — poza równiną Panon- 

ską — górzysty, przecięty szerokimi i bystrymi rzekami: Sawą, Du- 
najem, Drawą, Cisą, Vardarem, Vrbasem, Moravą i innymi. 42 szczyty 
górskie mają wysokość ponad 2 000 m. Pasma górskie biegną w przybli- 
zżeniu równolegle do wybrzeża adriatyckiego, w kierunku od zachodu 
ku południowemu wschodowi. 

Ten niezwykle piękny kraj charakteryzuje duża różnorodność wa- 
runków geograficzno-klimatycznych, a co za tym idzie — wielkie 
bogactwo typów florystycznych. Pozostało tu stosunkowo dużo lasów 
pierwotnych i roślinności reliktowej, charakterystycznej zwłaszcza w ob- 
szarze zwanym w starożytności Illyrią. 

Roślinność leśna zachowała się w partiach górskich stosunkowo dobrze, 
nie zmieniwszy w zasadzie swoich naturalnych form występowania. 
Świadczą o tym wyniki ośmioletnich prac prof. I. Horvatha nad 
zbadaniem i skartografowaniem szaty wegetacyjnej masywu Gorski Ko- 
tar, w którym idąc od strony Adriatyku wyróżniono następujące 
zespoły rozmieszczone strefowo: Carpinetum orientalis croaticum, Ses- 
sierieto-Ostryetum, Fagetum croaticum z jego licznymi subasocjacjami, 
rozmieszczonymi poprzecznie do układu strelowego (Fagetum sesslerie- 
tum autumnalis, F. Abietotosum, F. montantum, F. гибартит). Ма]- 
wyższą strefę rozmieszczoną wyspowo, stanowi Pimetum mughi croati- 
cum. 

Należy zaznaczyć, że typ Carpinetum orientali i Sesslerieto Ostrye- 
tum uległy silnemu zniekształceniu. Są to typy zespołów rosnących 
w dolnych partiach południowych stoków Alp Dynarskich. Skałą ma- 
cierzystą są wapienie albo dolomity tworzące tzw. kras, pokryty w gór- 
nych partiach lasem, w dolnych zaś obnażony i spękany w bloki 
skalne lub pokryty zaroślami lub roślinnością zielną i trawiastą. Owe 
fascynujące swoją posępną i dziką pieknością nagie rumosze są cha- 
rakterystycznym obramowaniem całego pasa nadmorskiego w Jugo- 
sławii. 
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Tereny te były niegdyś pokryte gęstymi lasami, które zaczęto niszczyć 
już w starożytności. Szczególnie wielkie zniszczenia związane są z pa- 
nowaniem na tym obszarze Wenecji i z rozwojem handlu śródziemno- 
morsko-lewantyńskiego. Po dawnym Orneto-Ostryon (jak prof. Hor- 
vath nazywa łącznie obie formacje nadbrzeżne) pozostał Sibljak, 
wiecznie zielona formacja krzewiasta, w której skład wchodzą: Peliu- 
rus aculeatus, Cotinus Coggygria, Pistacia Terebinthus, Carpinus orien- 
talis, Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Acer Monspessulanum, Prunus 
Mahaleb, Rhamnus intermedia i inne rosliny typowe dla basenu adria- 
dyckiego. Sibljak przypomina w takim stopniu pierwotne zespoły 
Orneto-Ostryetum, jak śródziemnomorska i dalmatynska macchia przy- 
pomina pierwotny związek Quercus ilicis. 

W dolnych partiach stoków opadających ku morzu brak jest nawet 
roślinności krzewiastej. Olbrzymie przestrzenie są nagie, tu i ówdzie 
spotyka się obszary pokryte roślinnością zielną i trawami. Roślinność 
zielna jest również charakterstyczna dla tych obszarów. Występują 
tu: Sessleria tenuifolia, Centauria rupestris, Gentiana Tergestina, Daphne 
alpina, Cytisus purpureus, Genista sericea i inne. 

Sibljak nie stanowi jedynej formacji roślinnej powstałej w Ju- 
gosławii na miejscu zniszczonego lasu. Istnieją jeszcze tzw. Śikara, 
leśne tereny nie produkujące drewna. Ich również krzewiasta pokrywa 
składa się z dębów (Q. sessiliflora, (). pedunculata, ©. cerris), jesionu, 
leszczyny, kruszyny i innych roślin krzewiastych. Miejscami kilku- 
arowe powierzchnie pokryte są tylko roślinami zielnymi i trawami. 

Na ogólną powierzchnię leśną wynoszącą 39%/o, 1/. obszaru zajmują 
lasy odroślowe, a 1/4 las krzewiasty — Sikara oraz Śibljak. 

Melioracja i zalesienie tych zdegradowanych albo całkowicie wy- 
lesionych lub wręcz obnażonych terenów — oto jeden ze specyficz- 
nych i trudnych problemów leśnictwa jugosłowiańskiego. 

Próby zalesienia terenów krasowych rozpoczęto w Chorwacji w 1865 
roku. W 13 lat później powstał w Senj na wybrzeżu adriatyckim Urząd 
Nadzorczy dla zalesienia krasu w strefie przymorskiej. Do 1895 roku 
zalesiano rocznie około 500 ha. W ciągu następnych 20 lat tempo prac 
zalesieniowych zmalało do 7,7 ha rocznie. W Dalmacji sprawy te 
przedstawiały się jeszcze gorzej. Intensywniejsza akcja zalesieniowa 
w latach 1904—1914 niezbyt poprawiła sytuację na tym odcinku, gdyż 
zalesienia uległy zniszczeniu na dużych powierzchniach. Pewna po- 
prawa nastąpiła znowu w latach międzywojennych. 

Dopiero po II wojnie światowej zainicjowano energiczną akcję likwi- 
dacji gołoborzy. Przede wszystkim uznano za konieczne zapewnić opiekę 
naukową nad pracami zalesieniowymi, w których zaangażowane było: 
całe społeczeństwo. W 1946 r. utworzono Instytut Zalesienia i Melioracji 
w Splicie, podporządkowując go Ministerstwu Leśnictwa. Instytut zor- 
ganizował stacje terenowe w Rijece, Mostarze i Trstenie z własnymi 
'szkółkami i arboretum. Po likwidacji ministerstw w 1950 r. Instytut 
przestał istnieć jako samoistna placówka. Zakład Lasów Górskich 
przeszedł do Instytutu Leśnego Słowenii w Lubljanie, stacja doświad- 
czalna w Mostarze została przekazana Instytutowi Naukowo-Badaw- 
czemu Leśnictwa w Sarajewie, a stację terenową i arboretum w Trste- 
nie przekazano Jugosłowiańskiej Akademii Nauk i Sztuk w Za- 
grzebiu, która na ich bazie utworzyła Instytut Eksperymentalnego Leś- 
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nictwa (Institut za eksperimentalno Sumarstvo). Pierwszy 5-letni plan 
tego Instytutu zawierał program wszechstronnych badań zdegradowa- 
nego krasu. 

Jednocześnie z organizacją osłony naukowej zamierzonych prac za- 
lesieniowych należało podjąć administracyjne kroki dla zapewnienia 
warunków powodzenia akcji likwidacji gołoborzy. Jugosławia, podobnie 
jak inne kraje basenu śródziemnomorskiego i Lewantu byfa krajem 
masowej hodowli kóz, głównych winowajczyń katastrofalnego wynisz- 
czenia lasów w tym obszarze. Bez radykalnych posunięć nie można 
było podjąć żadnej akcji i zapewnić jej widoków powodzenia. Ten rady- 
kalny krok został zrobiony dzięki ustawie, która nakazywała likwidację 
róż. Wyjątek zrobiono jedynie dla rasy kóz znoszącej przetrzymywanie 
w obórce. W ciągu krótkiego czasu zlikwidowano miliony kóz. 
Tempo prac zalesieniowych wzrastało po wojnie skokowo. Źalesiano 

rocznie!) średnio 2651 ha, wobec około 200 ha rocznie w poprzednich 
30 latach. Materiału sadzonkowego dostarczały szkółki (np. w Puli 
10 ha powierzchni, w Splicie 16 ha. Niestety, efekty prac nie stały 
w żadnym stosunku do włożonych wysiłków i kosztów. Susza, cechująca 
pierwsze powojenne 10-lecie, zniszczyła w dużej mierze młode uprawy. 
Notowano nawet wypadnięcie 90%0 sadzonek albo wysychanie nasion, 
które wskutek tego nie kiełkowały. 

Zalesienie krasu jest niezwykle żmudne i pracochłonne. Młodą roślin- 
kę sadzi się we wgłębieniu i otacza ustawionymi pionowo kamieniami, 
aby padający od nich cień zapobiegał wysychaniu gleby, bardzo często 
przynoszonej na znaczne wysokości. Gatunkiem pionierskim jest sosna 
czarna (Pinus nigra var. austriaca), niekiedy grochodrzew. W dolnych 
partiach krasowych pionierskimi gatunkami są inne gatunki sosen: 
P. halepensis, P. Brutia, a na samym wybrzeżu P. Pinea. W 25-letnicn 
drągowinach, posiadających już warstwę ściółki, następuje podsadzanie 
albo siew gatunków przewidzianych jako składniki przyszłego drze- 
wostanu. W partiach przywierzchołkowych będą to — buk, świerk 
i jodła, w pariach środkowych — dąb, chmielograb i inne liściaste, 

w partiach nadbrzeżnych wprowadza się gatunki właściwe zespołom 
Castaneum i Lauretum. 

Jadąc starą rzymską drogą z Istrii (Senjska Draga) widzi się nie- 
kiedy na wysokościach 300—500 m lasy mieszane z przewagą sosny 
czarnej, bardzo pięknie odbijające od księżycowego krajobrazu goło- 
borzy krasowych. 

Walka z Śibljakiem jest niesłychanie trudna i kosztowna. Pochłonie 

ona jeszcze wiele wysiłku, pieniędzy i czasu. Nic w tym dziwnego. 
Nie można przecież w ciągu krótkiego czasu naprawić szkód, na które 
złożyła się wielowiekowa niszczycielska działalność człowieka, zwierząt. 

gorącego i suchego klimatu oraz zimnych północnych wiatrów bora. 

Daleko mniejsze trudności będą musieli pokonać leśnicy jugosłowiań- 

scy przy regeneracji krzewiastych odrośli na terenach zbliżonych kli- 

matem i warunkami przyrodniczymi do warunków środkowo-europej - 

skich. Sa to ŚSikara, zdziczałe powierzchnie zrębowe często zabagnione. 

negatywne grunty rolne, pastwiska pokryte ongiś lasem itp. Nie tyle 

) dane z roku 1955. 
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fakt istnienia owych sikara jest specyficzny dla Jugosławii, ile ich 
duży rozmiar. 

Sikara porośnięte są krzewiastymi formami odroślowych dębów, je- 
sionem, leszczyną, kruszyną itd. Miejscami istnieje tylko roślinność 
zielna i trawy. 

Podstawą regeneracji jest wycięcie krzewów i wprowadzenie odpo- 
wiednich gatunków drzew. Często odnowienie musi być poprzedzone 
zabiegami melioracyjnymi. 

Problem likwidacji śikara 1 wprowadzenia w ich miejsce lasu nie jest 

tak trudny, jak problem zalesienia krasu, ale i on wymaga niezmiernie 
dużo wysiłku. 

Trzeci specyficzny problem leśnictwa jugosłowiańskiego wiąże się ze 
słynnym na cały świat dębem słoweńskim. Dąb jest w Jugosławii 
gatunkiem o największym znaczeniu gospodarczym, jej podstawowym 
surowcem dla przemysłu drzewnego, który z kolei jest podstawową 
gałęzią gospodarki przemysłowej kraju. 

Typowe zespoły dębowe rosną w pasach nadbrzeżnych Sawy i Drawy 
na długości setek kilometrów. W skład nie zniekształconych zespołów 
dębowych wchodzi dąb szypułkowy, w pomieszaniu z jesionem, olszą 
czarną, wiązem polnym, klonem tatarskim i polnym, grabem i czerem- 
chą. 

Klimatyczno-geograficzne warunki tych obszarów uchodzą za opty- 
nalne dla dębu; są to typowe terenv łęgowe na bogatych glebach. 
Występujące tam dęby to olbrzymy proste i oczyszczone z gałęzi na 
długości około 20 m. 52-hektarowy tezerwat dębu słoweńskiego w Praś- 
niku daje obraz tego, co się rozumie pod pojęciem „dąbrowa . Prze- 
ciętna miąższość drzewa wynosi tam 14 m Na tvm tle smutne wra- 
zenie wywołują uschnięte wierzchołki i inne symptomy obumierania 
tych wspaniałych olbrzymów. 

Niestety obumierające dęby nie są charakterystyczne wyłącznie dla 
rezerwatu starych dębów w Praśniku. Zjawisko to występuje obecnie 
masowo w całym kraju i uniemożliwia w wielu wypadkach normalny 
tok gospodarowania. Należy dodać, że towarzyszy mu również obu- 
mieranie jesionów i trwające od kilkudziesięciu lat wymieranie wiązów 
wskutek grafiozy. 

Problem wysychania równinnych lasów dębowych stanął w rzędzie 
trudnych problemów gospodarstwa leśnego w Jugosławii. Zdaniem prof. 
Vajdy przyczyna wysychania dębów jest kompleksowa. Jej głównym 
czynnikiem jest przemiana naturalnych lasów mieszanych w monokul- 
tury. Proces ten trwa od dawna. Lasy dębowe należały głównie do 
wielkiej rwłasności ziemskiej, obciążonej serwitutami. Zobowiązania 
ustalone w serwitutach pokrywano drewnem gatunków współtworzą- 
cych z dębem owe lasy: grabu, klonu, jesionu i topoli. Drugim czyn- 
nikiem była zmiana stosunków wodnych w tych lasach wskutek bu- 
dowy kanałów i wałów nadbrzeżnych. Kanały spowodowały obniżenie 
się poziomu wody gruntowej, a wały utrudniały spływ wód zalewo- 
wych, które przez dłuższy czas stagnowały w lesie. W związku z tym 
zmieniła się struktura gleby, która stała się zbita i nieprzewiewna, 
utrudniając normalne funkcjonowanie korzeni i odnowienie. Trzecim 
czynnikiem były upały i susze w ostatnim dziesięcioleciu. 

Osłabienie dębów spowodowane podanymi wyżej czynnikami stwo- 
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rzyło warunki sprzyjające gradacjom szkodliwych owadów, coraz częst- 
szym i długotrwalszym. Monokulturowy charakter większości zespołów 
dębowych przyspieszył i powiększył rozmiary katastrofy. Od 1946 do 
1950 r. brudnica nieparka wystąpiła katastrofalnie na obszarze 200 000 
ha w Chorwacji i 650 000 ha w Serbii. Szkodniki wtórne kończą dzieło 
zniszczenia. 

Prof. Vajda widzi jedyny ratunek w kompleksowych zabiegach, 
które mogłyby usunąć równie kompleksowo działające przyczyny klęski. 
Owe zabiegi to: 1) poprawa warunków hydrologicznych przez urzą- 
dzenia hydrotechniczne, 2) przemiana sztucznych monokultur w drze- 
wostany zbliżone do naturalnych, 3) właściwy sposób prowadzenia 
gospodarstwa leśnego, 4) stała kontrola zdrowotności drzewostanów 
1 organizowanie efektywnych sposobów zwalczania szkodliwych owadów. 

Chemiczne zwalczanie szkodliwych owadów przy pomocy lotnictwa 
jest często stosowane w Jugosławii. Prof. Vajda zwraca jednak 
uwagę, że nie należy oczekiwać, aby tak rozpaczliwy sposób walki 
w ostatnim etapie katastrofy uratował lasy dębowe przed niechybną 
zgubą. Jedynym ratunkiem jest stworzenie lasu biologicznie odpornego. 

Można się obawiać,że zwrócenie uwagi na trudne problemy leśni- 
ctwa jugosłowiańskiego może dać fałszywy obraz stanu gospodarki 
leśnej w Jugosławii. Należy więc bodaj w paru słowach zaznaczyć. 
ze na dużych obszarach leśnych spotyka się drzewostany niezwykle 
piękne, mało lub wcale nie zniekształcone. Surowiec dębowy, bukowy, 
jodłowy i świerkowy w zakładach przemysłu drzewnego może budzić 
podziw i zazdrość swoimi wymiarami i strukturą drewna. 
Naszkicowane tu trudności gospodarstwa leśnego w Jugosławii są 

niewątpliwie bardzo duże. Istnieją jednak pewne przesłanki, które 

pozwalają na optymizm w ocenie sytuacji. Jedną z najważniejszych 
przesłanek jest konsekwentnie realizowana zasada pełnej samorządności, 
która oddaje las pod opiekę leśników. Należy przy tym dodać, że samo- 
dzielnym gospodarzem lasu może być tylko leśnik z ukończonym wyż- 

szym wykształceniem. Pięć wydziałów leśnych na wyższych uczelniach 

wszystkich republik przygotowuje kadry, których tak brakowało mło- 
dej republice jugosłowiańskiej w pierwszych latach jej istnienia. o 

Nie bez znaczenia jest również żywy kontakt leśników Jugosławii 
z innymi krajami i pomoc w postaci porad ekspertów FAO i urządzeń, 
a także możliwość odbywania studiów naukowych zagranicą na kosz! 
FAO. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 10 lutego 1958 r. 

KOMUNIKAT 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leśnego, na wniosek dra К. Pilata, 

zwraca się do Czytelników „Sylwana* z prośbą o ofiarowanie lub sprzedanie 

zeszytu 4 „Sylwana* z rocznika 1931. Zeszyt ten zawiera drugą część pracy 

doktorskiej dra Pilata. 
Fwentualne zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Zarząd Główny PTL, War 

szawa 22, ul. Nowoopaczewska 3. 
Sekretarz 

(—) mgr St. Frankiewicz 
Przewodniczący 

(—) prof. dr Fr. Krzysik 
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