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WIESŁAW GROCHOWSKI 

XIV Kongres IUFRO w Monachium* 

XIV Конгресс ИЮФРО в Мюнхине 

AIVth IUFRO Congress in Munich 

D O Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych — 
IUFRO należy obecnie 178 instytucji z 60 krajów. 

Ideę powołania do życia międzynarodowego związku leśnych stacji 
doświadczalnych wysunięto w 1890 r. na Kongresie Rolnictwa i Leśnictwa 
w Wiedn u. W 18392 r. zaczęła działać taka organizacja z tymczasową s e- 
dzibą w Eberswalde. W 18393 r. odbył się zjazd konstytucyjny w Maria- 
brunn pod Wiedniem, a w dziesięć lat później, w tej samej miejscowości 
zatwierdzono statut i nazwę Unii!. 

Głównym zadaniem IUFRO jest tworzenie platformy. do kontaktów 
między instytucjami i osobami pracującymi naukowo w dziedzinie leśni- 
ctwa w różnych krajach, rozszerzanie i zacieśnianie współpracy, inicjo- 
wanie programów badawczych nad wybranymi tematami i jednoczenie 
wysiłków do ich realizacji. Wiele uwagi poświęca się także ustaleniu jed- 
nolitego systemu terminologii naukowej w dziedzinie leśnictwa, ujedno- 
stajnieniu metod badawczych przydatnych do szerokiego zastosowania 
i temu wszystkiemu, co ułatwia porozumienie się i usprawnia współpracę. 

Podstawowymi komórkami robcczymi Unii są międzynarodowe grupy 

robocze. Prowadzą one wspólne badania i opracowują syntezę uzyska- 

nych wyników. Działają one w ramach kilkunastu sekcji specjalistycz- 

nych. Są też grupy robocze międzysekcyjne. Współpracę prowadzi się 

w zasadzie za pomocą korespondencji, w miarę potrzeby jednak organi- 

zuje się spotkania członków grup roboczych i sekcji. 

Co kilka lat cdbywają się kongresy IUFRO. Jest to okazja do przed- 

stawienia wykonanych już badań, poddania ich pod dyskusję i ocenę, wy- 

tyczenia programu dalszych prac w grupach roboczych i sekcjach. Poza 

tym jednak do materiałów kongresowych i do obrad włącza się liczne re- 
  

* Peferowano na posiedzeniu Komitetu Nauk Leśnych PAN 22. II. 1968 r. 

1 Bliższe dane o historii powstania i rozwoju, strukturze organizacyjnej, zakre- 

sie dziatynia i dotychczasowych wynikach pracy IUFRO — M. Kreutzinger: 

Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych, „Sylwan 1966; nr 2. Skrot 

JUFRO pochodzi od nazwy angielskiej: International Union of Forest Research Or- 

ganizations. 
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feraty badawcze, problemowe i sprawozdawcze, nie majace zwiazku z ba- 
daniami prowadzonymi bezposrednio przez Unie. Dzieki temu kongres 
IUFRO daje sposobność dokonania przeglądu problematyki badawczej, 
osiągniętych postępów, stanu nauki i potrzeb w rozmaitych krajach i oś- 
rodkach w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa. Problematyka kongresu 
jest bogata, a opanowanie jej — nawet w wybranych działach — przez 
jednorazowego uczestnika uzależnione jest od stopnia syntezy materia- 
łów dokonanej zawczasu przez przewodniczących sekcji i ich współpra- 
cowników. 

W czasie kongresu działa Rada Międzynarodowa. Każde państwo re- 
prezentowane w IUFRO ma w jej składzie jednego przedstawiciela i je- 
den głos, niezależnie od liczby instytucji będących członkami Unii. Do 
kompetencji Rady należą ważne sprawy organizacyjne, a m. in. wybór 
nowych władz, powoływanie nowych sekcji itp. . | 

Między kolejnymi kongresami Unią kieruje prezydent i wiceprezy- 
dent wraz z Komitetem Stałym, składającym się obecnie (od 1961 r.) z 12 
członków. Komitet Stały spotyka się w zasadzie co roku. 

XIV Kongres IUFRO odbył się w Monachium, w dniach 4 ——9 wrze- 
śnia 1967 r. Był to największy z dotychczasowych zjazdów Unii. Wzięło 
w nim udział 968 czynnych uczestników z 56 krajów. Materiały kongre- 
sowe objęły ponad 450 referatów, które reprodukowano techniką foto- 
graticzną i pomieszczono w 9 obszernych tomach. Najliczniejsze delega- 
gacje, obok gospodarzy, wystawiły Stany Zjednoczone AP, Szwecja, Ka- 
nada, Finlandia, Norwegia, Francja. 

Polska delegacja była tym razem wyjątkowo liczna, a to dzięki wyko- 
rzystaniu rozmaitych możliwości wyjazdu. Ministerstwo Leśnictwa i Prze- 
mysłu Drzewnego delegowało prof. dra M. Kreutzingera i dra B. 
Saczuka, dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa. Z ramienia Wy- 
działu V PAN w Kongresie uczestniczyli prof. dr T. Trampler i prof. 
drW. Grochowski, a z ramienia Wydziału II — dr M. Giertych 
z Zakładu Dendrologii i Arboretum Kórnickiego. Doc. drW. Żelawski 
wyjechał na Kongres staraniem Wydziału V PAN, dzięki środkom z umo- 
wy na badania dla Stanów Zjednoczonych. Z ramienia Zakładu Badań 
Naukowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego PAN przybyli: prof. 
drJ. Paluch idrJ. Greszta. Skład delegacji uzupełnił mgr inż. S. 
Kasprzyk, który w tym czasie uczestniczył w naradzie redaktorów 
czasopism leśnych w Monachium. Dr J. Józefaciuk pogłębiający stu- 
dia w Szwajcarii i NRF na podstawie stypendium nie mógł wprawdzie 
uczestniczyć w kameralnej części Kongresu — ale wziął udział w jednej 
z wycieczek fachowo-naukowych. Przewodniczącym polskiej delegacji 
1 przedstawicielem w Radzie Międzynarodowej był prof. dr M. Kreut- 
zinger, najbardziej doświadczony w kontaktach z IUFRO, mający za 
sobą długoletni staż w jej władzach i cieszący się wielką popularnością 
w jej kołach. 

Polska nauka leśnictwa była też dość szeroko reprezentowana na 
Kongresie przez reteraty. Prezydium Komitetu Nauk Leśnych PAN i Dy- 
rekcja Instytutu Badawczego Leśnictwa, jedynego w Polsce członka 
IUFRO, wspólnie zorganizowały współpracę między potencjalnymi auto- 
rami i organizatorami Kongresu. Zawiadomiły one członków Komitetu 
Nauk Leśnych o możliwościach nadesłania referatów, obowiązujących 

66



terminach i warunkach i wziely na siebie trud przeprowadzenia obfitej 
korespondencji z przewodniczacymi sekcji, kierownikami grup robo- 
boczych i sekretariatem Kongresu. Lacznie przekazano ta droga 32 refe- 
raty dotyczące: stosunków wodnych, fizjologii roślin drzew.astych, mi- 
krobiologii, wpływu czynników glebowych na wzrost i rozwój drzewosta- 
nów, zagadnień proweniencji i selekcji, techniki hodowli lasu, ochrony 
lasu przed szkodliwymi owadami, grzybami, dymami i pożarami, przy- 
rodniczych i technicznych podstaw urządzania lasu, ekonomiki, organi- 
zacji gospodarstwa leśnego i procesów produkcyjnych, maszynoznaw- 
stwa, głównego i ubocznego użytkowania lasu, transportu drewna, go- 
spodarki łowieckiej. Tytuły referatów podał „Las Polski'' w numerze 24 
z 1967 r. Ten materiał będzie też udostępniony polskiemu czytelnikowi 
w postaci osobnego zeszytu „Prac Instytutu Badawczego Leśnictwa" nr 
365 (w druku). 

Bez pośrednictwa Prezydium Komitetu Nauk Leśnych PAN przesłano 
na Kongres jeszcze dwa referaty: doc. dra Zygmunta Hojnowicza, 
kierownika Katedry Anatomii i Fizjologii Roślin Uniwersytetu Wrocław- 
skiego pt. „Anatomiczne i fizjologiczne zmiany kambium związane ze spi- 
ralnym wzrostem włókien", oraz dr M. Giertycha i H.Fobera pt. 
„Zmienność wzrostu siewek i pobierania azotu u świerka pospolitego po- 
chodzen polskich". 

Obrady przebiegały sprawnie i organizację Kongresu można uznać za 

dobrą, chociaż gospodarze nie włożyli w nią szczególnie wielkiego wy- 

siłku. Nie położono np. zbyt dużego nacisku na informację i na termino- 
we sukcesywne dostarczanie uczestnikom potrzebnych materiałów. 

Obiektywnie jednak trzeba przyznać, że organizacja Kongresu była 
bardzo trudna, głównie z powodu krótkiego czasu trwania przy bogactwie 

i zróżnicowaniu tematyki. Obrady sekcji i grup roboczych odbywały się 

jednocześnie i kończyły się dop'ero w przeddzień zamknięcia Kongresu, 

nawet w późnych godzinach wieczornych. Stwarzało to zarówno organi- 

zatorom, jak uczestnikom wiele trudności. Niełatwo było m. in. rozwią- 

zać zagadnienie języków. Urzędowymi językami IUFRO są: angielski, 

francuski i niemiecki, ten ostatni dlatego, że za zalążek Unii uważa się 

ówczesny Niemiecki Związek Leśnych Stacji Doświadczalnych. Symulta- 

niczne tłumaczenie zapewniono tylko dla posiedzeń plenarnych. Przewod- 

dniczący poszczególnych sekcji i grup roboczych radzili sobie rozmaicie: 

na niektórych posiedzeniach uczestnicy-poligloci tłumaczyli poszczegól- 

ne przemówienia w całości lub w skrócie, co zwalniało tempo obrad, ale 

umożliwiało wszystkim obecnym aktywny lub bierny udział; inni prze- 

wodniczący natomiast zarządzili po prostu prowadzenie obrad w jednym 

z języków urzędowych (najczęściej w angielskim), co spowodowało prak- 

tyczne wyłączenie wielu uczestników. 

Obrady otworzył dr Alois Hundhammer, bawarski minister wy- 

żywienia, rolnictwa i leśnictwa. Prof. dr Kurt Mantel, przewodniczący 

Niemieckiego Związku Leśnych Stacji Doświadczałnych, w przemówie- 

niu powitalnym przypomniał historię IUFRO. Krótkie przemówienia wy” 

głosili: F. Klose, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej 1 Drzewnej 

w Ministrestwie Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa NRF, dr H. Vogel, 

nadburmistrz Monachium, prof. dr С. Becker, rektor uniwersytetu, 

prof. dr J. Speer, przewodniczący IUFRO, wiceprzewodniczący dr V. 
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L. Harper ze Stanów Zjednoczonych, członek Komitetu Stałego J: 
Campredon zFrancjii prof.drN. A. Osara z FAO. 

Prof. Speer po scharakteryzowaniu obecnej sytuacji w zakresie pro- 
dukcji i zuzycia drewna stwierdzit: 

„Całkiem nowy aspekt zyskuje las i leśnictwo wskutek faktu, że las 
jest nieocenionym rezerwuarem przyrody i niewyczerpanym źródłem 
zdrowia, wypoczynku, radości i siły dla czołwieka. Niemożliwe jest już 
rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej, architektury krajobrazu, 
ładu osiedli bez uwzględnienia lasu". 

Referat prcgramowy nt. „Ogólne tendencje rozwojowe w leśnictwie 
i wynikające z nich problemy badawcze' wygłosił prof. Ivar Samset 
z Norweg.i. Nawiązał on do tematyki VI Światowego Kongresu Leśnic- 
twa, za punkt wyjścia przyjmując podstawowy dokument opracowany 
przez FAO. Przyłączył się do optymistycznej odpowiedzi na główne za- 
gadnienie „Rola leśnictwa w przemianach gospodarki światowej' — 
stwierdzając, że: 

—- zapotrzebowanie na drewno i wyroby drzewne nadal rośnie mimo 
coraz większego rozpowszechnienia surowców zastępczych; 

— istnieją możliwości sprostania rosnącym potrzebom, ponieważ, 
jak nigdy dotąd, leśnictwo rozporządza środkami techn'cznymi wystar- 
czającymi do utrzyman a i zwiekszania produktywności lasu, co jest kon- 
sekwencją ogólnego postępu. Trzeba umieć posługiwać się tymi środka- 
mi prawidłowo z punktu widzenia biologicznego, technologicznego, tech- 
n.cznego i gospodarczego, właśnie dlatego Kongres IUFRO ma tak wiel- 
Kie znaczenie. 

Zapotrzebowanie na drewno w 1661 r. określano na 2130 mln m3,. 
ą wartość pieniężna światowego eksportu i importu drewna wynosiła 
6 100 mln — 6900 mln dolarów, co stanowiło 50/6 handlu. W 1975 r. za- 
potrzebowanie na drewno ma wzrosnąć do 2690 mln m3. Ponieważ 70% 
surowca drzewnego wchłaniają kraje rozwinięte, gdzie produkcja płyt, 
pap eru i mas wzrasta szybciej niż produkcja materiałów tartych, więc 
w przyszłości wymiary i jakość surowca drzewnego będą mniej ważne 
niż ilość i koszty wytwarzan:a. Rezerwy widzi referent w udostępnieniu 
nie wykorzystywanych jeszcze lasów Związku Radzieck'ego i Kanady, 
w racjonalizacji użytkowania lasów tropikalnych, stanowiących niesły- 
chaną mieszanine qatunkową, oraz w zakładanych na całym świecie upra- 
wach drzew szybko rosnących. 

Trzeba rozwiązać następujące trudne problemy, typowe dla gospo- 
darki leśnej: 

1) udoskonalenie metod odpowiednich dla szerokiego programu za- 
lesień, 

2) udoskonalenie metod przeprowadzania trzebieży i pozyskiwania 
drewna małowymiarowego, 

3) zwiększenie produkcji surowca włóknistego przez uprawy leśne, 
przy opłacalnych kosztach, 

4) udoskonalenie metod cięć i transportu drewna przydatnych do 
opłacalnego zagospodarowania terenów odległych od ośrodków zużytko-. 
wania i trudnych terenów górskich, 

5) rozwój przemysłów przystosowanych do przerobu surowca o zmie-. 
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niającym -się zestawie gatunkowym, albo stanowiącego mieszaninę ga- 
tunków. 

Wyniki badań stanowią fundament dla nowoczesnej gospodarki leś- 
nej. Dobrym przykładem są badania proweniencyjne i genetyczne. Sztu- 
cznie założone na południe od strefy umiarkowanej drzewostany eukalip- 
tusów, Pinus radiata i inne produkują w niektórych okolicach 5 razy wię- 

cej drewna niż lasy północy. Wykazano możliwość tańszej hodowli drze- 

wostanu, z mniejszą ilością trzebieży — z reguły pracochłonnych i kosz- 

townych. Można też oczekiwać poprawy jakości drewna, gatunków dlu- 

gowłóknistych, odpornych na szkodniki. Przez lepszą technikę szkółkar- 

ską, przez metody doniczkowe umożliwia się tanie, zmechanizowane za- 

lesienia nawet w najtrudniejszych terenach. Nawożenie lasów świerko- 

wych w strefie umiarkowanej, północnej może dać zwiększenie produkcji 

o 3 m3/ha rocznie, a łącznie o 30 mln m? rocznie. 
Szczególnie ważnym zagadnieniem jest pracochłonność procesów pro- 

dukcyjnych w leśnictwie. Bardzo zróżnicowane są ceny robocizny: 

w 1965 r. — 0,5 dol. w Ugandzie, 1 dol. w Indiach, 2—4 dol. w Crecji, 

11 dol. w Skandynawii, 20 dol. we wschodniej Kanadzie. Ceny robocizny 

ręcznej rosną najszybciej w krajach rozwiniętych, ale niezbyt bogatych, 

np. w krajach europejskich 10 — 150% rocznie. Jest to bodziec do coraz 
szerszego zastępowania pracy ręcznej przez pracę zmechanizowaną. Ist- 

nieją jeszcze w świecie metody ścinki wymagające więcej niż 5 dni pra- 

cy na 1 m3, gdy tymczasem najbardziej postępowe metody zużywają za- 

ledwie 0,1 dnia na 1 m3. Prace w lesie przybierają charakter przemysło- 

wy, co jest umożliwione przez takie zdobycze techniki, jak: lekkie, moc- 

ne silniki, lekkie wysokociśnieniowe urządzenia hydrauliczne i pneuma- 

tyczne, radio i inne środki zdalnego sterowania, zwrotne pojazdy przy- 

datne na grunty miękkie lub pokryte grubą warstwą śniegu. Niektóre 

najnowsze eksperymenty odrywają się całkowicie od metod tradycyj- 

nych, jak np. daleki transport cdpadów drzewnych rurociągami w Kana- 

dzie, transport balonami i helikopterami w niedostępnych lasach gor- 

skich, próby transportu linowego zdalnie sterowanego w lasach norwe- 

skich. Najważniejsze jednak są nowe maszyny do ścinki lub obalania 

drzew, wynalezione i już wypróbowane w Ameryce Pn., w krajach skan- 

dynawskich i w Związku Radzieckim, które wkrótce będą szeroko stoso- 

wane w praktyce. 

Zastosowanie wyników badań umożliwia realizację następujących, 

najbardziej typowych tendencji: 

1) ścisła koordynacja produkcji leśnej i przemysłów przerabiających 

drewno, 
2) integracja rozmaitych gałęzi przemysłów drzewnych, 

3) zastosowanie nowych metod przetwórczych zapewniających wiel- 

ką produkcję, przy stosunkowo małych inwestycjach. 

"W przemyśle drzewnym w następstwie badań wydatnie zwiększono 

wydajność i obniżono koszty. Tradycyjne, małe i średnie tartaki zużywa- 

wają 1 —3 dni roboczych na 1 m», a w krajach rozwijających się są na- 

wet zakłady potrzebujące aż 13 dni/m*. W nowoczesnych tartakach zu- 

życie robocizny wynosi tylko 0,3 — 0,4 dni/m?. Jest to bardzo wazne, po- 

nieważ przemysł ma przed sobą trudne zagadnienia spowodowane ги- 

chem cen. Spadają ceny gotowych produktów (np. celuloza siarczanowa 

69



bielona o 1,1°/o rocznie), wzrastaja natomiast wynagrodzenia (w Norwegii 
o 11,1°/o rocznie) i ceny surowca (w Norwegii cena papierówki — o 6,1°/e 
rocznie). Można to zagadnienie rozwiązać tylko przez wzrost wydajności 
pracy. 

Dla leśnictwa wynika stąd wniosek, że nie można liczyć na dalszy 
wzrost cen produktów leśnych. Nie jest to jednak powód do pesymizmu, 
pod warunkiem unowocześnienia gospodarki. 

Niekiedy technizacja leśnictwa może być szkodliwa, wtedy mianowi- 
cie, gdy nie uwzględnia się czynników biologicznych i gospodarczych. 
Działalność IUFRO daje właśnie możność oświetlenia ważnych zagadnień 
przez badaczy różnych specjalności. | 

Ogólnie zaś, szybkie i całkowite uprzemysłowienie procesów рго- 
dukcyjnych w leśnictwie jest absolutną koniecznością dla jego optymi- 
stycznej przyszłości. 

... Okres od popołudnia pierwszego dnia do przedostatniego dnia trwania 
Kongresu włącznie był wypełniony obradami grup roboczych i sekcji. 

Były posiedzenia pojedynczych grup roboczych i sekcji oraz zebrania 
zespołów połączonych. Na przykład dwie sekcje omawiały wspólnie za- 
gadnienia odporności lasu na choroby, dwie inne — sprawę budowy mor- 
fologicznej drewna z punktu widzenia genetycznego i morfologicznego, 
aż cztery sekcje dyskutowały problem cięć pielęgnacyjnych, wydajno- 
ści pracy itd. 

Organizowano obrady bardzo rozmaicie — zależnie od upodobań prze- 
wodniczącego i od nagromadzonego materiału. Na przykład sekcja 01 — 
bibliografii i terminologii — rozporządzała zaledwie jednym referatem 
specjalistycznym, gdy tymczasem sekcja 22 — selekcji drzew leśnych 
i genetyki — miała aż 57 referatów oraz 18 referatów wspólnych z inny- 
mi sekcjami. Na ogół porządkowano materiały tematycznie. Na przykład 
w sekcji 02 — historii leśnictwa — rozpatrywano referaty w następują- 
cych grupach: hodowla i pielęgnowanie lasu, użytki uboczne, gospodar- 
ka leśna w górach i transport drewna, wykształcenie leśne, dendrochro- 
nologia. Niektóre sekcje, być może najbardziej aktywne, najwięcej uwagi 
poświęciły badaniom własnym, sprawozdaniom i projektom, a tylko re- 
zerwę czasu przeznaczyły na nie zamówione materiały. Oczywiście, tyl- 
ko niektóre referaty były przedstawione podczas óbrad indywidualnie 
lub zbiorczo, z reguły w formie skróconej. Natomiast dyskutanci mieli 

możność swobodnego wypowiadania się, przy czym przejawiała się ogól- 
nie dążność do zwięzłego formułowania myśli, z jędrną, przekonującą ar- 
gumentacją, bez zbytniego rozwodzenia się i niepotrzebnej straty czasu. 

Obrady poszczególnych sekcji kończyły się najczęściej zaprojekto- 
waniem zmian organizacyjnych, powołaniem nowych grup roboczych, je- 
żeli uznano taką potrzebę, i ustaleniem programu pracy. Dla przykładu 

przedstawiam obecną strukturę sekcji 23 — hodowli lasu — należącą do 

najbardziej aktywnych, a jednocześnie znajdującą się w centrum zainte- 

resowania wielu leśników. Podaję także nazwiska kierowników grup ro- 
boczych i program działania. | 

Gruparobocza 1 — Badania lasów pierwotnych, H. Leibund- 

gut (Szwajcaria); a) inwentaryzacja lasów pierwotnych, zwłaszcza 

w Europie, b) badania nad składem lasów i dynamiką ewolucji. | 

Grupa robocza 2 — Hodowla lasów tropikalnych, H. La m- 
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precht (NRF); a) opracowanie listy badaczy i instytutow w krajach tro- 
pikalnych, b) inwentaryzacja najpilniejszych problemów hodowli lasu. 
Grupa ta składa się z trzech podgrup: „Ameryka Południowa", „Afryka' 
i „Azja. 

Grupa robocza 3 — Hodowla lasów o wielostronnej użyteczno- 
ści, KF. Wenger (USA); a) konsekwencje hodowlano-leśne wielo- 
stronnego użytkowania lasu, b) wpływ rekreacji w lesie na produkcję 
i przyrost drzewostanów. W grupie tej są dwie sekcje: „Europa' i „Ame- 
ryka'. 

Grupa robocza 4— Problemy hodowli lasów górskich, H. Ma- 
yer (Austria); badania nad aktualnymi problemami hodowli lasu, pielęg- 
nowaniem drzewostanów i ewolucją lasów w regionach górskich. 

Grupa robocza 5— Zalesianie i pielęgnowanie lasu na glebach 
nadmiernie wilgotnych, zatorfionych i zabagnionych, L. Heikkurai- 
nen (Finlandia); problemy zalesiania i pielęgnowania drzewostanów 
w Opisanych warunkach. 

Grupa robocza 6— Zalesienia w strefach suchych i półsuchych, 
E. Giordano (Włochy); badania techniczne zalesień, zagadnienia 
przyrostu drzew poszczególnych gatunków w strefie suchej, problemy 
dotyczące pustyni. 
Grupa robocza 7 — Przebudowa drzewostanów, R. Morandi- 

ni (Włochy); przebudowa zarośli i podszytów, problem kasztana jadal- 
nego. 

Grupa robocza 8 — Pielęgnowanie młodych drzewostanów, D. 
Mlinsek (Jugosławia); badania nad warunkami intensywnego pielęg- 
nowania i dynamiką przemian młodych drzewostanów. 

Grupa robocza 9 — Badania nad prześwietleniami, P. Abetz 
(NRF); opracowanie programu badań i założenie serii doświadczeń ogra- 
niczonych do jednego gatunku, świerka. 

Grupa robocza 10 — Uprawa gleby i mechanizacja, J. Cati- 
not (Francja); inwentaryzacja rozmaitych metod obróbki gleby i wybór 
najodpowiedniejszych typów sprzętu. 

Grupa robocza 11 — Zastosowanie herbicydów, A. Bonne- 
mann (NRF); międzynarodowe doświadczenia nad zastosowaniem her- 
bicydów. 

Grupa robocza 12— Charakterystyka roślin pod względem 
przydatności do zalesień, H. Schmidt-Vogt (NRF); dokładniejsze 
określenie jakościowe roślin, zwłaszcza przydatnych do zalesień na du- 
żych obszarach. 

Grupa róbocza: 13 — Terminologia, A. Bonnemann (NRF); 
przystosowanie oksfordzkiej klasyfikacji dziesiętnej do aktualnych po- 
trzeb nowoczesnej hodowli lasu. 

Węzłowe punkty obrad sekcji i grup roboczych znalazły swoje odbi- 

cie w przemówieniu wygłoszonym przez dotychczasowego prezydenta 

Unii, prof. Speera, podczas plenarnego posiedzenia w ostatnim dniu 

Kongresu. Jak łatwo się domyślić, sądy zawarte w tym przemówieniu 

nie zostały powzięte jednoosobowo i dlatego są one tym cenniejsze. 

Wszystkie sekcje interesują się zagadnieniami bibliografii 1 termino- 

logii, które prowadzi się niemal od początku istnienia IUFRO. Opra- 

cowuje się też jednolicie wytyczne opisów historli poszczególnych obie- 
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któw leśnych. Pracuje się nad historią języków fachowych leśnych i nad 
biograf.ami wybitnych leśników. 

Ogólnym zainteresowaniem objęte jest też zastosowanie statystyki 
matematycznej do badań w leśnictwie bądź to w formie biometrii, bądź 
ekonometrii. Planuje się utworzenie grupy roboczej składającej się z ma- 
tematyków i naukowców-leśników, której pomoc byłaby dostępna dla 
wszystk.ch sekcji. 

Przedmiotem badań placówek znajdujących się w rozmaitych warun- 
kach powinna być nowoczesna technika planowania i funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa, zarówno z punktu widzenia ekonomiki, jak organizacji 
pracy. 

Dyrektor Osara z ramienia FAO szczególnie żywo interesuje się 
pracami nad klasyfikacją gleb leśnych według rozmaitych kryteriów. Dla 
obszarów tropikalnych i subtropikalnych bardzo ważne jest zagadnienie 
względnej zdolności produkcyjnej siedliska. Dochodzi do tego sprawa 
rozgraniczenia terenów leśnych i innych oraz definicja pojęcia „las'”, 
z uwzględnieniem prawodawstwa rozmaitych krajów, oraz metody karto- 
wania siedlisk. 

W dziedzinie hodowli lasu i jej techniki oraz ochrony lasu znaczenie 
mają zwłaszcza zagadnienia nasiennictwa w połączeniu z badaniami pro- 

weniencyjnymi, prowadzone według jednolitej, porównywalnej metodyki, 

rozwój hodowli jedlicy w-Europie środkowej, a eukaliptusów i sosen me- 

ksykańskich na południu, hodowla form cdpornych na szkodniki owadzie 
i roślinne, badania fizjologiczne i ekologiczne nad mikoryzą, badania nad 

lasami pierwotnymi jako źródłem wiadomości o prawach przyrodniczych 
ważnych dla hodowli lasu, zalesienia terenów zabagnionych i nadmier- 
nie suchych, organizacja cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach średnie- 

go i młodego wieku, pomiar lasu i inwentaryzacja zapasu w krajach roz- 

wijających się, kontrola biologiczna nad chorobami lasu, znajomość lo- 

kalnych szkodników i ich powiązań z introdukowanymi gatunkami drzew, 
ochrona przeciwpożarowa. 

Przedmiotem ożywionej działalności badawczej są ochronne funkcje 

lasu. Jedna z grup roboczych zajmuje się zagadnieniem pasów leśnych 

dla ochrony przeciw wiatrom i zachowania wody. Prowadzi się zespoło- 

we prace nad zabudową potoków i ochroną przed lawinami. Poświęca jąc 

fragment swojego przemówienia zagadnieniom wodoochronnej roli lasu, 

prof. Speer wspomniał o odbytym sympozjum hydrologii leśnej i jego pu- 

blikacji stanowiącej wkład do międzynarodowej dekady hydrolog:cznej. 

Rozpatrując nabrzmiałe zagadnienie rekreacyjnych funkcji lasu i jego 

roli jako środowiska dla zwierzyny, przewodniczący wyraził pogląd, że 

podstawą międzynarodowej współpracy powinno być sporządzanie reje- 

stru badaczy i przestudiowanie ich dotychczasowej pracy. 

Niezwykle ważna dla dalszego rozwoju leśnictwa jest mechanizacja 

i technizacja uprawy gleby, zalesień i odnowień, zastosowania herb:cy- 

dów, nawożenia, użytkowania i transportu drewna, zwłaszcza w terenach 

górskich. Zawsze jednak trzeba poszukiwać optymalnej kombinacji pro- 

cesów biologicznych i mechanicznych. Trzeba znaleźć odpowiedź na py- 

tanie: jak reagują rozmaite drzewostany, znajdujące się w rozmaitych 

warunkach, na rozmaite możliwe sposoby użytkowania. Należy opraco- 

wać kwalifikację terenów pad względem przydatności do technizacji. 
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Mechanizacja musi też uwzględniać psychiczny i fizyczny wpływ na czło- 
wieka. Jedną z podstaw dalszego rozwoju mechanizacji powinna być er- 
gonometria. 

Bardzo żywą działalność rozwija Unia w dziedzinie technologii drew- 
na. Grupa ta miała spotkania w 1963 r. w Stanach Zjednoczonych 
w 1965 r. w Australii, w 1966 r. we Francji. Obecnie w centrum jej uwagi 
znajduje się kręty przebieg włókien oraz tworzenie się twardzieli, jej za- 
lety i wady. 

Dla osiągnięcia postępów w badaniach nad wieloma problemami ko- 
nieczna jest współpraca międzynarodowa. Specjalizacja badaczy jest ak- 
tualnie koniecznością, pociaga jednak za sobą wielkie niebezp.eczeństwo 
zasklepienia się poszczególnych naukowców we własnej dziedzinie, ogra- 
niczenia pola widzenia do szczegółów i stracenia z oczu lasu jako cało- 
ści. Unia musi zapobiec tej groźbie. Powinna w tym celu zmodernizować 
styl pracy. W przyszłości obrady kongresów powinny być tematycznie 
bardziej ukierunkowane i skoncentrowane. Rada Międzynarodowa zleciła 
Komitetowi Stałemu powołanie zespołu, który przemyśli od nowa organi- 
zację Unii, weźmie pod uwagę wciąż wzrastające zainteresowanie jej 
działalnością i coraz większą liczbą uczestników dyskusji, po czym za- 
proponuje nowoczesną technikę obrad kongresu i pracy IUFRO w taki 
sposób, aby wymiana poglądów była bardziej owocna i pożyteczna dla 
zadań Unii. Rada Międzynarodowa uznała za niecelowe powoływanie no- 
wych sekcji, jedynie sekcja rekreacji i fauny dotychczas uważana za 
tymczasową została ustalona i otrzymała numer 26. Zaakceptowano nato- 
miast utworzenie nowych grup roboczych. 

Prof. Speer podał do wiadomości wyniki wyborów dokonanych 
przez Radę Międzynarodową oraz dokonanych w poszczególnych sek- 
cjach i zatwierdzonych przez Komitet Stały. Nowym prezydentem został 
prof.dr Jemison (USA), a wiceprezydentem prof. I Samset (Nor- 
wegia). W skład Komitetu Stałego weszli: Mielechow (ZSRR), V ys- 
kot (CSRS), Campredon (Francja), Speidei (NRF), Holms- 
gaard (Dania), Popescu-Zeletin (Rumunia), de Philippis 
(Włochy), Redmond (Kanada), Cromer (Australia), Grey (USA) 
Srivastgava (Indie), Villasenor Angeles (Meksyk). 

Pewnym zmianom uległa także obsada stanowisk przewodniczących 
sekcji i obecnie przedstawia się następująco: 

01 — Bibliografia i terminologia — Móćtro (Francja), dotychczas Eino 

Saari (Finlandia), 
02 — Historia Leśnictwa — Mantel (NRF), 
11 — Wpływ lasu na środowisko oraz zagadnienia stosunków wodnych 

— Leyten (Wielka Brytania), dotychczas Storey (USA), 
21 — Nauka o siedlisku —Richard (Szwajcaria), 
22 — Botanika Leśna, selekcja drzew leśnych i genetyka — Callaham 

(USA), dotychczas Matthews (Wielka Brytania), 

23 — Hodowla lasu — van Miegroet (Belgia), | | 

24 — Ochrona lasu — Bjórkman (Szwecja), dotychczas Birhagi 

(Włochy), | 
25 — Nauka o wydajności i organizacji produkcji — Hummel (Wiel- 

ka Brytania), dotychczas Firat (Turcja), 
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26 — Rekreacja i fauna — Arnold (USA), dotychczas Jemison 
(USA), 

31 — Ekonomika lesnictwa —Hermansen (Dania), 
32 — Organizacja i mechanizacja pracy — Ager (Szwecja), dotych- 

czas Samset (Norwegia), 
41 — Technologia drewna — Fleischer (USA); poprzedni przewod- 

_. niczący Locke (USA) zmarł na krótko przed Kongresem. 
Zastanawiający jest mały udział we władzach IUFRO naukowców 

z krajów socjalitycznych, niewspółmierny do roli, jaką odgrywają w leś- 
nictwie światowym (ani jednego przewodniczącego sekcji). 

Przemówienie prof. Speera zawierało też akcent szczególnie przy- 
jemny dla delegacji polskiej. Rada Międzynarodowa nadała godność 
członków honorowych IUFRO czterem osobom: dotychczasowemu prezy- 
dentowi i wiceprezydentowi (Speer i Harper), prof. Eino Saari 
iprof. M. Kreutzingerowi, przy czym pod adresem tego ostatnie- 
go skierowano nader serdeczne słowa, podkreślając rolę „łącznika mię- 
dzy wschodem i zachodem”, w czasie gdy od 1949 r. po chwilę obecną był 
członkiem Komitetu Stałego. Wcześniej taką godność przyznano tylko 
Lónnrothowi z Finlandii i Burgerowi ze Szwajcarii, którzy w swoim cza- 
sie sprawowali funkcję prezydenta Unii. 

Kilka przemówień kurtuazyjnych uzupełniło porządek dzienny, po 
czym prof. Speer zamknął obrady, oświadczając, że Kongres osiągnął 
cel. | 

W związku z Kongresem odbyło się kilka objazdów terenowych, tym 
razem wzięli w nich udział także niektórzy członkowie delegacji polskiej. 

Na zakończenie wyrażam pogląd, że udział tak stosunkowo licznej de- 
legacji polskiej w Kongresie IUFRO był bardzo pożyteczny i że będzie 
procentował przez wiele lat. 
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