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Niektóre problemy 

oraz tendencje zmian użytkowania lasu 
w strefie suchej 

Некоторые проблемы и тенденции изменений лесопользования 

в сухой зоне 

Some problems and tendencies of changes in the utilization 

of forests in the dry zone 

I. WSTEP 

VW nadchodzacym pietnastoleciu, dzielacym nas od roku 2000, zużycie 

drewna na świecie zwiększy się w przybliżeniu dwukrotnie. la sy- 

tuacja stworzy przede wszystkim trudne problemy do rozwiązania przez 

kraje, których położenie geograiiczne oraz metody gospodarowania te- 

renami leśnymi i rolnymi spowodowały brak samowystarczalności w za- 

spokajaniu potrzeb na surowiec drzewny. Głęboki deficyt drewna dotyka 

i będzie aktualny w najbliższej przyszłości przede wszystkim w krajach 

leżących w strefie suchej (3). 

Przyjmując ilość opadów za decydującą określono wszystkie obszary 

otrzymujące mniej niż 500 mm rocznie jako tereny półsuche i suche (16). 

Ta klasyfikacja odpowiada w pełni podziałowi zaproponowanemu przez 

Meigsa (15), który wprowadził pewne modyfikacje do podziału zapro- 

ponowanego przez Thorntwaita (14). Strefa „wybitnie sucha” obej- 

muje regiony o opadach rocznych poniżej 50 mm, strefa „sucha” — od 

50 mm do 200 mm i strefa „półsucha” od 200 mm do 400 mm. Opiera- 

jąc się na klasyfikacji stref geograficznych — łączna powierzchnia tere- 

nów wybitnie suchych wynosi 4% powierzchni lądu, strefa sucha — ok. 

15% i strefa półsucha — również ok. 15%. Rozmieszczenie tych stref na 

kuli ziemskiej jest nierównomierne (rycina). Powierzchniowo najwięcej 

znajduje się w Afryce — blisko 12 min km”, następnie w Azji — 9 min 

km?, Australii — 4 mln km? i Ameryce Północnej — 1,3 mln km? (15). 
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Rozmieszczenie strefy suchej na kuli ziemskiej 

II. UŻYTKOWANIE LASÓW W STREFIE SUCHEJ 

lerminem „las” w nomenklaturze światowej — przyjętej dla tego 
regionu — określamy powierzchnię leśną porównywalną z kategoriami 
pojęć w Europie jak i powierzchnię pokrytą rzadkimi płatami roślinnymi 
z pojedynczymi grupami drzew, krzewów lub wręcz pojedynczymi drze- 
wami. Ogólnie ujmując, w światowej statystyce leśnej nie prowadzi się 
osobnych zestawień dotyczących leśnictwa strefy suchej. Przedstawione 
w tabelach dane są więc bardzo często przeliczanymi wartościami z róż- 
nych źródeł, danych nie publikowanych, danych wewnętrznych kraju, 
a często są to wartości liczbowe zebrane przez autora (18, 19). 

Wielu ekspertów FAO (6) uważa, że jedynymi źródłami surowca 
drzewnego dla tej strefy są: lasy i zarośla naturalne, plantacje drzew 
prowadzone metodami rolnymi i leśnymi, farmy leśne i zadrzewienia 
przydomowe. | 

Uważa się, że należałoby dodać jako istotne źródło surowca drzew- 
nego pasy ochronne. 

Istota źródła surowca drzewnego, jakim są lasy i zarośla naturalne, 
nie wymaga szerszego omówienia, wydaje się jednak celowe podanie 
pewnych charakterystycznych cech pozostałych źródeł surowca drzewne- 
go w tej strefie. | 

Plantacje drzew są to uprawy drzew, z reguły szybko rosnących, pro- 
wadzonych metodami rolnymi jak i leśnymi. Wielkość plantacji jest bar- 
dzo różna — najczęściej od kilkuset do kilku tysięcy hektarów, chociaż 
zdarzają się plantacje kilkudziesięciohektarowe. 

Farmy leśne — określenie obejmuje istniejące lasy i zarośla natu- 
ralne oraz zakładane plantacje, rosnące na terenach będących własnością 
kilku-kilkunastu farmerów, a nawet własnością całej wsi. Powierzchnia 
farm leśnych najczęściej wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów. 

Zadrzewienia przydomowe (konturowe) — są to zadrzewienia natu- 
ralne lub plantacje o powierzchni od 1 do 10 ha. Zadrzewienia te okalają 
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zagrody oraz pola uprawne należące zazwyczaj do jednej rodziny. Speł- 
niając podstawową rolę w zaspokajaniu potrzeb na surowiec drzewny, 
są równocześnie ważnym czynnikiem podnoszącym produkcję rolną, na- 

wet o 30% (1). 
Pasy ochronne — jest to odmiana plantacji o ściśle określonym kształ- 

cie. Funkcją pasów ochronnych jest zatrzymywanie wędrujących pias- 

ków, stworzenie zapór przeciwwietrznych oraz tworzenie mikroklimatu 

w bezpośredniej odległości od ścian drzew. Powierzchnia zakładanych pa- 

sów ochronnych jest bardzo różna — od kilku do kilku milionów hekta- 

rów (22). Podobnie zaprojektowany i wykonany w Chinach pas ochronny 

z drzew spełnia nie tylko funkcje ochronne, ale dostarcza- również drew- 

na opałowego i konstrukcyjnego (10). 
Na ogólną powierzchnię leśną strefy suchej składają się zarówno lasy 

naturalne jak i uprawowe. Powierzchnia lasów naturalnych, przekracza- 

jąca nieco 1 mld ha, jest wielokrotnie większa od powierzchni lasów upra- 

wowych — głównie plantacyjnych (tab. 1). 

  

  

  

Tabela 1 

Powierzchnia lasów naturalnych i uprawowych 

oraz ich zasobność w strefie suchej (20) 

Powierzchnia lasów Zapas lasów 

naturalnych 

Region naturalnych | uprawowych |! uprawowych 
w mln ha w mln ha łącznie w 

| mln m3 

Ameryka Środkowa 2 (nieznana) 100 

Ameryka Południowa 150 2,2 4 000 

Afryka. 570 2,2 14 000 

Europa 9 0,5 800 

ZSRR 115 11,0 5 600 

Azja 60 2,6 2000 

Australia i Oceania 105 0,5 2500 

Swiat 1011 19,0 29 000 

Blisko 60% ogólnej powierzchni leśnej leży w strefie tropikalnej, ok. 

20% w strefie subtropikalnej i ok. 20% — w strefie umiarkowanej. 

Średnia zasobność wszystkich typów lasów tej strefy wynosi ok. 

50 m3/ha i przez różnych autorów wielkość ta jest podawana bez wzglę- 

du na region świata. 

Zestawione wyniki badań dotyczące strefy suchej i półsuchej pozwa- 

lają stwierdzić, że olbrzymia większość surowca drzewnego pozyskiwana 

z plantacji to drewno małowymiarowe. Oceniono, że ok. 85% drewna 

to surowiec nadający się do produkcji węgla drzewnego, papierówki 

i drewna opałowego, ok. 10% — to drewno do produkcji słupów i innych 

sortymentów drewna okrągłego oraz ok. 5% — to drewno wielkowy- 

„miarowe (8). 
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Stosuje się krótki okres rotacji nawrotów cięć na plantacjach produ- 
kujących drewno opałowe i drewno do produkcji węgla drzewnego (ma- 
ksimum 8-letni cykl pozyskiwania), pozyskując od 50 m3 do 150 m? su- 
rowca drzewnego z 1 ha. Uzyskanie słupków i palików o średnicy do 
150 cm i długości do 5 m, surowca bardzo poszukiwanego w tej strefie, 
jest możliwe po upływie od 6 do 12 lat. Drewno typu kopalniakowego 
oraz drewno do wyrobu skrzynek pocienionych jest możliwe po upływie 
10—15 lat. Słupy teletechniczne do budowy linii napowietrznej mogą 
być pozyskane z plantacji 12-letnich, pod warunkiem, że na tych po- 
wierzchniach wcześniej prowadzono zabiegi pielęgnacyjne jak czyszczenia 
i trzebieże. Drewno tartaczne może być pozyskiwane z plantacji w wieku 
ok. 20 lat. 

Podczas pozyskiwania surowca drzewnego otrzymuje się pewną ilość 
grubszych gałęzi, które są przeznaczane na opał, do wyrobu płotów prze- 
ciwwietrznych i stabilizujących piaski, a cienkie ulistnione gałęzie — na 
paszę dla zwierząt domowych. 

Przy pozyskiwaniu drewna robotnicy posługują się głównie prostymi 
narzędziami jak: siekiery i maczety, rzadziej pilarkami spalinowymi. Pra- 
ce transportowe są wykonywane w dużej mierze siłą ludzką, rzadziej 
wykorzystuje się siłę pociągową zwierząt lub urządzeń mechanicznych. 

Podstawową jednak trudnością w opisie rozmiaru użytkowania w stre- 
fie suchej jest przedstawienie wartości liczbowych ilustrujących to za- 
gadnienie. Problem polega na tym, że rozmiar pozyskania surowca drzew- 
nego w krajach strefy suchej zależny jest przede wszystkim od lokal- 
nych potrzeb, bowiem taki istnieje generalny kierunek zużycia drewna. 
Są to jednak wartości praktycznie nie rejestrowane. Można przyjąć 
uproszczoną metodykę obliczeń opracowaną przez FAO, gdzie przyjmuje 
się, że roczne zużycie surowca drzewnego przez 1 rodzinę w tej strefie 
wynosi 0,7 do 1 m3 (5). Dla całej strefy suchej dawałoby to 400—700 
mln m drewna pozyskiwanego rocznie. | 

ПТ. PODSTAWOWE PROBLEMY UZYTKOWANIA LASU W STREFIE SUCHEJ 

Ogromna przestrzeń, zróżnicowanie polityczne i gospodarcze, techno- 
logiczne i techniczne krajów strefy suchej i półsuchej sprawia, że istnieje 
wiele specyficznych, trudnych do rozwiązania problemów z zakresu leś- 
nictwa. Do najważniejszych można zaliczyć: 

— wysokie koszty wprowadzania zalesień, 

— brak wykwalifikowanej kadry, 
— brak społecznych akceptacji wśród miejscowej ludności, 
— ograniczenie powierzchni upraw rolnych i pastwiskowych, 
— brak koncepcji w prowadzeniu leśnych operacji, 
— odlegty horyzont czasowy otrzymania bezpośrednich korzyści gos- 

podarczych. | | 
, le ogólne przesłanki są w różnych krajach różnej wagi i nie żawsze 
występują w pełnym zestawieniu. Jest rzeczą oczywistą, że koszty pono- 
szone przy prowadzeniu wszelkich prac leśnych w tej strefie są względnie 
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wysokie, znacznie wyższe od kosztów ponoszonych w innych strefach 
geograficznych. Kraje tej strefy z reguły cierpią na brak kwalifikowanej 
kadry w wielu dziedzinach gospodarki, ale szczególnie poważne braki są 
notowane w dziedzinie odnowy środowiska naturalnego. Wydaje się, że 
poważną barierą jest również brak społecznego zrozumienia dla prowa- 
dzenia jakiejkolwiek działalności w zakresie leśnych prac. 

Tereny leśne tej strefy najczęściej sąsiadują z regionami uprawowy- 
mi. Przy zwiększającej się populacji ludzkiej zjawisko to występuje szcze- 
gólnie intensywnie w Ameryce Północnej i Afryce, obszary te są trakto- 
wane jako potencjalnie uprawowe, a jeżeli się zdarzy, że tereny leśne 
są żyźniejsze — następuje eliminacja lasów (7). Brak wykwalifikowanej 
kadry pociąga za sobą również brak koncepcji stworzenia kompleksowego 
modelu leśnych operacji odpowiedniego do danych warunków, spełnia- 
jącego określone założenia. Szczególnie wyraźny jest brak modelu użyt- 
kowania lasu, który by w sposób kompleksowy zapewniał pełne i racjo- 
nalne wykorzystanie surowca drzewnego. 

Dla blisko 25% ludności naszego globu drewno jest głównym mate- 
riałem opałowym (5, 21). Liczba mieszkańców żyjących w 2000 r. w stre- 
fie stałego braku opału będzie liczyła ok. 2,5 mld (17). | 

Największy przyrost zapotrzebowania na drewno jako nośnik energii 
będzie występował w Afryce (tab. 2). Ten chroniczny brak drewna bę- 
dzie dotykał ludzi zamieszkujących różne strefy geograficzne Ziemi, ale 
najdotkliwiej odczują go mieszkańcy strefy suchej. Obecnie z ok. 600 mln 

Tabela 2 

Liczba ludności (w min), która cierpi na brak drewna opałowego 

lub zdobywa je kosztem całkowitego zniszczenia lasu (9) 

  

  

    

0/ : /0 wzrostu 
Region | 1980 | 2000 1980= 100% 

Afryka 180 464 258 

. Azja 739 1434 194 

Ameryka Łacińska 161 342 212 

Bliski Wschód 69 158 229 

ludzi żyjących w tej strefie ok. 100 mln ludzi nie jest w stanie pozyskać 

wystarczającej ilości drewna na opał, aby móc ugotować jeden posiłek 
dziennie. Blisko 1/4 dochodów rocznych przeznacza się na zakup opału. 
Czynione przez agendy ONZ próby wprowadzenia innych źródeł energii, 

jak np. słonecznych baterii, produkcji brykietów z odpadów rolnych, 

okazały się metodami energochłonnymi i nie przyniosły zadowalających 

rezultatów. Suszone odchody zwierzęce są powszechnie używanym sub- 

stytutem drewna, ale ograbia to ziemię z nawozów i powoduje straty 

w zbiorach szacowane — jedynie w Afryce — na kilkadziesiąt milionów 
ton ziarna rocznie. | 
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IV. TENDENCJE ZMIAN UZYTKOWANIA LASU W STREFIE SUCHEJ 

Do chwili obecnej tradycyjnie pojmowane leśnictwo było przez część 
naukowców i praktyków odrzucane jako nieodpowiednie dla strefy su- 
chej. Głównym powodem było przekonanie, że las w tej strefie nie może 
spełniać wszystkich funkcji, a głównie funkcji produkcyjnej. 

Wprowadzenie jakichkolwiek operacji leśnych związanych z całokształ- 
tem gospodarki leśnej wymaga z reguły odległego horyzontu czasowego. 
Szczególnie wyraźne jest to w przypadku strefy suchej, którą człowiek 
eksploatował przez dziesiątki wieków, zamieniając tereny leśne w pół- 
pustynie i pustynie. Stworzenie programu zatrzymania pustynnienia bę- 
dzie niosło również ogólne założenia — wykorzystanie funkcji ochron- 
nych lasu. Ale ta funkcja lasu w rozumieniu społeczności zamieszkują- 
cych dany obszar, w przypadku Azji czy Afryki, a często i Ameryki Po- 
łudniowej, jest niewystarczająca na to, aby była jedyna. Społeczeństwa 
te są zmuszone użytkować las i będą to czyniły, albo zgodnie z założo- 
nym programem, albo jak obecnie, bez programu, w formie eksploatacji, 
która w efekcie końcowym doprowadzi do całkowitego zniszczenia roś- 
linności. 

W coraz większym stopniu obszary strefy suchej są penetrowane 

w celach rekreacyjnych. Dla wielu ludzi w bogatych krajach rozwiniętych 

możliwość spędzenia wolnego czasu w środowisku stosunkowo mało za- 
nieczyszczonym i nie przegęszczonym jest ogromnie atrakcyjna (13. 

Słaby rozwój drobnej wytwórczości przemysłu drzewnego, a szczegól- 

nie brak małych fabryk mebli, sprawia, że import płyt i sklejek będzie 

wyraźnie rósł. Obecny etap rozwoju naszej cywilizacji, zwany etapem 

rozwoju „cywilizacji papierowej”, znajduje swoje odbicie we wzroście 

importu papieru i tektury, który to import w ciągu 7 lat zwiększył się 

czterokrotnie, osiągając w 1984 r. blisko pół miliona ton. Ocenia się, że 

nastąpi dalszy dynamiczny rozwój importu tych produktów, nawet kosz- 

tem importu innych dóbr, co potwierdzają szacunkowe prognozy wyko- 

nane dla Afryki i Azji (tab. 3). 

  

  

  

    

  

  

Tabela 3 

Zużycie, produkcja i import papieru i tektury 

w Afryce i Azji (12) 

, Zużycie Produkcja Import Zużycie Produkcja Import 
Region 

1980 (w mln t) 1985—1990 (w min t) 

Afryka 1,2 0,5 0,7 2,3 -,0 13 

Azja 7,6 4,8 2,8 9,6 6,6 3,0 
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Należy się spodziewać stałego wzrostu zapotrzebowania na podstawo- 
we sortymenty drewna okrągłego oraz na wyroby przemysłu drzewnego 
(tab. 4). Zapotrzebowanie będzie pokrywane do 2000 r. prawie wyłącznie 
przez import. 

Tabela 4 

Obecne zużycie i prognoza zapotrzebowania na niektóre 

sortymenty i wyroby z drewna (9) 

  

  

| Prognoza (w 2000 r.) 

  

Wyszczególnienie "aa | niską | wysoka 

Drewno opałowe (w mln m3) — 1630 2500 

Drewno użytkowe (w mln m3) 290 400 500 © 

Tarcica (w min m5) 85 110 120 

Płyty i sklejki (w mln m3) 11 20 50 

Papier (w mln ton) 27 70 100 

Najpoważniejszą pozycję w zużyciu surowca drzewnego będzie stano- 
wiło drewno opałowe i do produkcji węgla drzewnego. Problem zaspo- 
kojenia zapotrzebowania na energię opałową jest ciągle problemem otwar- 
tym i należy się spodziewać, że w dającej się przewidzieć przyszłości 
drewno będzie głównym nośnikiem tego rodzaju energii w krajach strefy 
suchej. 

Otrzymywanie węgla drzewnego na skalę półprzemysłową czy też prze- 
mysłową w praktyce sprowadza się do podjęcia decyzji, czy proces zwę- 
glania drewna ma się odbywać w mielerzach ziemnych, retortach cegla- 
nych czy też w przewoźnych lub stacjonarnych retortach stalowych (4). 
Zdecydowanie najdroższa i wymagająca kwalifikowanej obsługi jest bu- 
dowa retorty stalowej. Stosowanie jednak tego typu retorty przynosi 
wielorakie korzyści i w końcowym efekcie jest to technologia najbardziej 
opłacalna. 

Przykładem tendencji zmian w użytkowaniu lasu jest również gospo- 
darka rolno-leśna. Ta metoda użytkowania gruntów leśnych i rolnych 
jednocześnie jest najbardziej rozpowszechniona w pd.-wsch. Azji, Ame- 
ryce Środkowej i Południowej oraz w Afryce. Prowadzone są głównie 
trzy typy gospodarki rolno-leśnej: uprawy rolne na przemian z leśnymi, 
plantacje drzew leśnych — w początkowym okresie rozwoju z uprawą 
rolną w międzyrzędach oraz wieloletnie uprawy rolne w połączeniu z 
plantacją drzew leśnych (22). Istnieje także system gospodarki rolno-leś- 
no-pasterskiej polegający na kombinacji użytkowania tego samego grun- 
tu, w ciągu tego samego czasu przez rośliny zbożowe, drzewa i zwierzęta 
hodowlane (1) (tab. 5). 
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Tabela 5 

System gospodarki rolno-leśno-pasterskiej 

stosowany w Sudanie 

  

  

  

  

Lata Zabiegi | Pozyskiwanie produktu 

1—5 Sadzenie drzew (np. Acacia 

senegal L.) 

1—5 Wysiew prosa Zbiór ziarna 
5— 6 Zostawienie ziemi odłogiem " 

6—10 Nacinanie drzew Pierwszy zbiór gumy arabskiej 

z drzew 

11—15 Nacinanie drzew Pełne pozyskiwanie gumy 

arabskiej z drzew 

Kontrolowany wypas 

zwierząt w międzyrzędach 

  

16—20 Zakładanie zrębu zupełnego Ostatni zbiór gumy arabskiej 

Otrzymanie surowca drzewnego 

Wypas zwierząt na całej 

powierzchni 

| 

Problem pozyskiwania i właściwego wykorzystania użytków ubocz- 
nych jest szczególnie istotny dla strefy suchej. Odpowiednio zagospoda- 
rowane powierzchnie leśne mogą więc potencjalnie oferować żywność, 
opał, środki lecznicze i cały szereg innych surowców i produktów. Lista 
gatunków roślin dotychczas poznanych i przemysłowo ważnych dla oma- 
wianej strefy przekroczyła już 2300 (2). Wykorzystuje się jednak zniko- 
mą ich ilość — głównie przez ludność miejscową. 

Rozwijana jest (głównie w krajach Afryki Północnej i Australii) pro- 
dukcja miodu oparta na pszczelarstwie wędrownym oraz produkcja olej- 
ków z roślin aromatycznych. 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Jednym z głównych czynników powodujących proces pustynnienia 
oraz pogłębiający się kryzys zaopatrzenia w surowiec drzewny mieszkań- 
ców tych stref było i jest niewłaściwe — eksploatacyjne użytkowanie 
lasu. Stworzenie systemu użytkowania lasu strefy suchej może zatrzymać 
proces pustynnienia, spełniając jednocześnie poniżej wymienione funkcje 
produkcyjne: 
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о — umożliwienie pozyskiwania drewna opałowego i do produkcji wę- 
gla drzewnego, 

— pozyskiwania różnych sortymentów drewna użytkowego, 
— pozyskiwania liści i owoców stanowiących pożywienie dla ludzi 

i paszę dla zwierząt, 
—- pozyskiwanie innych produktów niedrzewnych jak: gumy, żywice, 

garbniki itp. oraz stworzenie bazy pastwisk pszczelich. 

1. Obecnie nie ma kompleksowych, wielokierunkowych i racjonalnych 
programów, a nawet częściowych rozwiązań koncepcyjnych poszczegól- 
nych operacji leśnych w strefie suchej, szczególnie w zakresie wykorzy- 
stania surowca drzewnego. 

2. Obecne metody pracy stosowane przy pozyskiwaniu drewna w kra- 
jach strefy suchej mają wyraźne cechy eksploatacyjne. 

3. Proces degradacji i postępującego pustynnienia w ostatnich dzię- 
sięcioleciach znacznie się powiększył przeradzając się w intensywną ry- 
walizację o tereny między rolnictwem a leśnictwem, z końcowym rezu!- 
tatem niekorzystnym dla obu struktur użytkowania gruntów. 

4. Ogromna większość (ocenia się na ok. 88%) pozyskanego drewna 
pozostaje poza obiegiem monetarnym. Dotyczy to praktycznie wszyst- 
kich sortymentów drewna okrągłego jak i węgla drzewnego. 

9. Racjonalne użytkowanie lasu niesie z sobą konieczność komplekso- 
wego wykorzystania nie tylko surowca drzewnego, ale wszelkich surow- 
ców i produktów pozyskiwanych z lasu. Uważa się, że na szerszą skalę 
powinny być wprowadzane systemy gospodarki rolno-leśnej i rolno-leś- 
no-pasterskiej. 

6. Względy ekonomiczne, techniczne i surowcowe przemawiają za sto- 
sowaniem nowocześniejszych niż stosowane obecnie technologii produkcj: 
węgla drzewnego. Uważa się, że najodpowiedniejsza jest technologia pro- 
dukcji węgla drzewnego w przewoźnych retortach stalowych. 

Z Katedry Użytkowania Lasu 
i Inżynierii Leśnej SGGW-AR 
w Warszawie 
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Краткое содержание 

Леса сухой зоны, общей площадью около Т млрд га наблюдаются во всех 

географических регионах мира. Около 60% общей площади этих лесов располо- 

жено в тропической зоне, около 20 — в субтропической зоне и около 20% — 

в умеренной зоне. 

Лесопользование этой зоны сводится к эксплоацтации всех древесных ресур- 

COB, причем самый большой спрос наблюдается на энергетическую древесину. 

Оценивается, что ежегодно с 0,4 до 0,7 млрд мз древесины, заготавлилается 

исключительно с этой целью. Одновременно очень сильно возрастает спрос на 

другие сортименты деловой древесины и продукты деревообрабатывающей 

громышленности. 

Для лесов этой зоны отсутствуют комплексные модели ведения лесных 

операций, а особенно чувствуется отсутствие концепции рационального лесо- 

пользования. 
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Summary 

Forests of the dry zone, of a total area of about 1 miliard ha, occur in all 
geographical regions of the world. About 60°, of the total area of these forests are 
lying in the tropical zone, about 20% in the subtropical zone and about 20% in 
the temperate zone. 

The utilization of forests of this zone consists in exploitation of all wood resour- 
ces and the greatest demand is for fuelwood. It is estimated that from 0.4 to 0.7 
milliard cu.m. of wood is harvested only for this purpose. At the same time, the 
need for other assortments of merchantable timber and products of wood indus- 

tries is very strongly increasing. | 

There are по complex models of performance of forest operations, and espe- 

cially sensible it is the lack of a concept of rational harvesting of forest products.


