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L iczba naukowych zakładów badawczych w Jugosławii jest bardzo 
znaczna. (1) Charakterystyczne jest to, że prawie w całości pokrywa 

się ona z liczbą polityczno-administracyjnych jednostek podziału pań- 
stwa. Każda republika ma swoje zakłady naukowe, zajmujące się roz- 
wiązywaniem. problemów leśnych i drzewnych. 

Z uwagi na zakres działania jak i charakter poszczególnych zakładów 
naukowych podzielić je można na trzy grupy: 

1) zakłady naukowe obejmujące swym zakresem działania całość fe- 
deracji; 

2) branżowe instytuty naukowo-badawcze leśne i drzewne w poszcze- 
gólnych republikach; 

3) zakłady badawcze przy uczelniach leśnych i przemysłu drzewnego. 
Do pierwszej grupy zaliczyć można jedyny ogólnojugosłowiański In- 

stytut Eksperymentalny Leśnictwa (Institut za Eksperimentalno Sumar- 
stvo ) w Zagrzebiu (4). Instytut ten został założony w 1947 r. i obecnie 
po wielu reorganizacjach podlega Sekcji Nauk Leśnych przy Wydziale 
Przyrodniczym Jugosłowiańskiej Akademii Nauk i Umiejętności w Za- © 
grzebiu. Jest to jedyny instytut, który zajmuje się problemami leśnymi 
w odniesieniu do terenu całej Jugosławii z tym jednak zastrzeżeniem, 
że w zasadzie zajmuje się on tylko jednym ale bardzo ważnym pro- 
blemem, a mianowicie możliwością zalesiania terenów całkowicie zde- 
gradowanych i poerozyjnych, gołoborzy, nagich skał (krśu) itp. Tzw. krś 
zajmuje w Jugosławii 3622514 ha tj. 14,10%/e ogólnej powierzchni kra- 
ju (6). W tej liczbie 1800000 ha to nagie skały i osypiska górskie 
całkowicie pozbawione szaty roślinnej. „Krś' występuje nie tylko 
w górach Chorwacji nad Adriatykiem (kras), ale rozsiany jest w róż- 
nym stopniu po wszystkich republikach. Dlatego zalesienie i zagospoda- 

*) Z referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Komitetu Nauk Leśnych 
PAN 17 grudnia 1957 r. 
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rowanie tych terenów jest problemem ogólnym, który może być roz- 
wiązany tylko jednolicie i wspólnym wysiłkiem wszystkich republik. 

Celem Instytutu Eksperymentalnego Leśnictwa jest ustalenie metod 
zalesiania terenów przez: 

l) prowadzenie badań glebowych, biologicznych, technicznych i eko- 
nomicznych, 

2) organizowanie własnych stacji i placówek badawczych, 
3) hadzór i pomoc instytutom branżowym i katedrom przy wydziałach 

leśnych w organizowaniu badań, 
4) podnoszenie kwalilikacji pracowników zawodowych leśnictwa. 
W latach 1951—1956 Instytut prowadził badania nad ustaleniem me- 

tod zakładania szkółek, oceną nasion, wpływem pory i sposobu ścinki 
na rozwój zarośli i drzewow (makija i Sikara), nad wpływem różnych 
elementów biologicznych i ekolgicznych na introdukcję gatunków ob- 
cych. 

Instytut zatrudnia około 16 pracowników naukowych i technicznych 
oraz około 60 pomocniczych. Organizacyjnie Instytut dzieli się na grupy: 

1) eksperymentalną, zajmującą się produkcją nasion i sadzonek, kul- 
turami leśnymi, regeneracją lasów zdegradowanych, melioracjami 
leśnymi, ulepszaniem gleby i ochroną szaty roślinnej; 

2) badawczą, zajmującą się problemami gleboznawczymi, fitocenolo- 
gicznymi i taksacją leśną. 

Wyniki swych badań Instytut publikuje w roczniku „Anali Instituta 
za eksperimentalno śumarstvo*. | 

Drugą grupę zakładów badawczych tworzą branżowe instytuty ba-- 
dawcze w poszczególnych republikach. Jest ich sześć: leśny, drzewny 
1 cztery leśno-drzewne. | 

Organizacyjnie instytuty dzielą się na oddziały leśnictwa i przemysłu 
drzewnego oraz na sektory, zakłady i laboratoria. Na czele Instytutu 
stoi Komitet Zarządzający, składający się z 8—15 osób mianowanych 
przez władze republik spośród wybitnych naukowców, działaczy zawo- 
dowych i społecznych oraz 2—4 pracowników Instytutu. Komitet wy- 
tycza kierunki rozwojowe Instytutu, zatwierdza plany pracy oraz nad- 
zoruje i ocenia pracę dyrektora, który jest bezpośrednim operatywnym 
kierownikiem placówki naukowej i realizuje ustalone plany i wytyczne. 
Dyrektor jest również członkiem Komitetu Zarządzającego, ale nie 
może być jego przewodniczącym. Komitet zarządzający nie może bez- 
pośrednio ingerować w działalność dyrektora. Ponadto w instytutach, 
podobnie jak w innych instytucjach i przedsiębiorstwach istnieje rada 
robotnicza, która wraz z dyrektorem troszczy się o prawidłową działal- 
ność instytutu. | 

Wreszcie najbardziej istotną cechą jugosłowiańskich branżowych in- 
stytutów badawczych jest to, że są one samodzielnymi i samowystarczal- 
nymi przedsiębiorstwami zarobkowymi. Instytuty podobnie jak i inne 
przedsiębiorstwa nie podlegają żadnej wyższej instancji, np. sekretaria- 
towi (ministerstwu); istnieje jedynie nadzór i inspekcja ze strony władz, 
nie ma natomiast zależności funkcjonalnej, jak np. u nas w Polsce. 
Dyrektor i Komitet zarządzający są najwyższą władzą instytutu. Samo- 
wystarczalność instytutów opiera się na tym, że działają one jako przed- 
siębiorstwa na podstawie planu finansowego a nie budżetu. Instytuty 
zawierają umowy z zainteresowanymi instytucjami (dyrekcjami lasów 
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i przedsiębiorstwami przemysłu drzewnego) na prowadzenie badań za 
wspólnie ustalone kwoty. Rozmiar prac instytutów określany jest przez 
ilość i wielkość tych zleceń. Ponadto muszą one tak gospodarzyć, aby 
osiągnąć pewne zyski, umożliwiające wypłacanie pracownikom dodatko- 
wych pensji. Część zysków może być również zużytkowana na rozsze- 
rzanie działalności instytutów. 

Taki sposób finansowania instytutów prowadzi jednak do zwężania 
tematyki badawczej, gdyż przedsiębiorstwa produkcyjne żądają zwykle 
prowadzenia badań krótkookresowych, dotyczących bieżących potrzeb 
produkcyjnych. Dla umożliwienia wykonywania prac długofalowych, 
bardziej teoretycznych, instytuty są finansowane ze specjalnych fundu- 
szów republik przeznaczonych na popieranie postępu w leśnictwie i prze- 
myśle drzewnym. Fundusze te powstają w leśnictwie z 40°/o tzw. taksy 
ieśnej, tj. wartości sprzedażnej drewna na pniu, a w przemyśle — 
z części akumulacji. Ponadto badania ogólne długookresowe i teore- 
tyczne takie, w których zleceniu nie jest bezpośrednio zainteresowane 
żadne przedsiębiorstwo, są finansowane z funduszów zrzeszeń. W Jugo- 
sławii przedsiębiorstwa danej branży zrzeszają się na zasadzie dobro- 
wolności w tzw. „udrużenija', które są jakgdyby organami nadzor- 
czymi koordynującymi ich działalność. Każde przedsiębiorstwo opłaca 
odpowiednie składki. Część tego funduszu jest przeznaczona na ba- 
dania naukowe zagadnień, dotyczących gospodarki danej branży. Ogól- 
nie można przyjąć, że co najmniej 509% wpływów finansowych insty- 
tutów to należności od dyrekcji lasów i fabryk przemysłu drzewnego za 
zlecone badania doraźne. Badania o charakterze ogólnym, długofalo- 
wym. 1 bardziej teoretycznym stanowią znacznie mniejszą część prac 
instytutów. Oczywiście, ma to ujemny wpływ na wartość i znaczenie 
naukowe wykonywanych prac. Jugosłowianie doskonale zdają sobie 
z tego sprawę i ostatnio usilnie dążą do zwiększenia badań drugiego 
rodzaju. 

Większość instytutów posiada wyposażenie dość bogate i nowoczesne, 
szczególnie w porównaniu z wyposażeniem naszych instytutów. Ponadto 
połowa instytutów ma własne, nowe, obszerne i bardzo ładne budynk! 
Mniej korzystnie przedstawiają się kadry. Większość pracowników in- 
stytutów to przede wszystkim inżynierowie z produkcji, a pracowników 
z tytułami naukowymi jest niewielu. Uposażenie pracowników nauko- 
wych w instytutach, podobnie jak na uczelniach, jest raczej niższe 
niż u nas. 

Z kolei omówię działalność instytutów branżowych. 
I. Instytut Badań Naukowych w Leśnictwie (Institut za naućna istra- 

żiwanja u śumarstvu) w Belgradzie. 
Został on założony w 1946 r., ale dopiero od 1949 r. rozpoczął szerszą 

działalność. 
Ma on trzy sektory: 1) biologiczny, zajmujący się hodowlą lasu, 
2) urządzania lasu, 3) eksploatacji i przemysłu drzewnego. 
Ponadto ma laboratoria ogólno-usługowe: 1) fizyczno-gleboznawcze. 

2) fitopatologiczne, 3) ochrony lasu, 4) nasiennictwa i genetyki. 
Instytut zatrudnia 44 osoby, w tym 16 pracowników inżynieryjno- 

naukowych na miejscu i 5 w terenie. Główny kierunek badawczy to 

sprawy zalesień w górach na terenach zdegradowanych i ustalenie 

wydm piaszczystych. 
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Z ważniejszych prac można tu wymienić badania dotyczące: 

a) selekcji topoli, b) metod zalesień nagich gołoborzy, c) metody bio- 

logicznego zwalczania szkodników leśnych, d) selekcji sosny o wysokiej 

wydajności żywicy oraz stosowania stymulatorów w żywicowaniu (na 

podstawie metody amerykańskiej), e) stosowania stymulatorów wzrosto- 

wych do szybkiej produkcji drewna wysokiej jakości. 

Instytut jest dość dobrze wyposażony w nowoczesną aparaturę ba- 

dawczą, cierpi natomiast na brak kadr i na zbyt małe pomieszczenie. 

II. Instytut Badań Leśnych i Łowieckich (Institut za Sumarska i lovna 

istrażivanja) w Zagrzebiu (5). 
Podobnie jak poprzedni, Instytut ten posiada sektory zajmujące się 

gospodarką leśną i łowiecką. Główne z nich to sektor zalesiania, ho- 

dowli gatunków szybko rosnących, fitomelioracji lasów zdegradowanych, 

ochrony lasu, dendrometrii i badania przyrostu oraz łowiectwa. Główne 

kierunki badań — to zalesienia oraz melioracje terenów zdegradowa- 

nych, introdukcja gatunków szybkorosnących, przebudowa lasów liścia- 

stych na iglaste oraz badania ekologiczno-biologiczne. Instytut prowadzi 

bardzo interesujące prace kartograficzne terenów leśnych. Dużo uwagi 

poświęca również łowiectwu. 

Instytut ma obecnie 26 pracowników naukowych i 10 pracowników 

pomocniczych. Zajmowane pomieszczenia oraz aparaturę ma stosunkowo 

słabe i niedostateczne. Większość prac wykonywana jest w bardzo 

licznych stacjach terenowych i na powierzchniach doświadczalnych. 

III. Instytut Badawczy Przemysłu Drzewnego (Institut za Drvnoin- 

dustrijska i istrażivanja w Zagrzebiu (2). 

Założony w 1949 r. Główne jego zadania to badania w zakresie che- 

micznego i mechanicznego przerobu drewna, gdyż przemysł ten zajmuje 

pierwsze miejsce w gospodarce narodowej (w Chorwacji 17% robotni- 

ków zatrudnionych jest w przemyśle drzewnym). 

Organ zarządzania (komitet zarządzający) składa się z 5 osób. Za- 

trudnionych jest 46 pracowników, w tym 22 naukowo-inżynieryjnych. 

Składa się on z oddziałów: a) eksploatacji lasu, b) mechanicznego 

przerobu, c) chemicznej technologii, d) obrabiarek do drewna, e) eko- 

nomiki. 

Główne kierunki prac badawczych to technologiczne problemy me- 

chanicznego przerobu drewna oraz jego impregnacja. Instytut ma do- 

świadczalny zakład badawczy impregnacji drewna, wyposażony w naj- 

nowocześniejszą aparaturę i urządzenia laboratoryjne i półprzemysłowe. 

Zakład ten został wybudowany i wyposażony z dotacji FAO. 

Drugi kierunek badawczy to problem komunikacji leśnych, związanych 

z udostępnieniem wysokogórskich nieeksploatowanych jeszcze obszarów 

leśnych. Instytut prowadzi badania dla ustalenia zasad planowania dróg 

w zależności od lokalnych warunków, rodzaju tych dróg oraz metod 

pozyskania i wywozu drewna. W związku z budową dróg problematyka 

badawcza Instytutu obejmuje również zagadnienia zrywki drewna. 

Przyjmując zasadę, że środki transportu mają dojechać do drewna, a nie 

odwrotnie, opracowuje się do zrywki tylko małe lekkie urządzenia. 

Trzeci kierunek badawczy — to sztuczne suszenie drewna. Instytut 

ma: również dobre wyniki w zakresie obróbki powierzchni mebli. Opra- 

cowano recepturę lakierów melaminowych i technologię ich nanoszenia 

oraz uzyskano lakiery wysokowydajne. Instytut zajmuje się również ba- 
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daniem pozyskania garbników z drewna kasztanowego. Jest to problem 
ważny dla Jugosławii, gdyż posiada ona kilka fabryk ekstrakcji garb- 
ników. Instytut pracuje ponadto nad impregnacją drewna związkami 
silikonowymi. 

IV. Instytut Badawczy. Leśnictwa i Drzewnictwa (Institut za gozdno 
in lesno gospodarstvo) w Lublanie. | 

Zatrudnia on ogółem 61 pracowników, w tym 16 naukowych. Ma około 
240 stacji w terenie i tam właściwie dokonuje się praca naukowo-badaw- 
cza. Główna tematyka to badania nad topolą i niektórymi drzewami 
owocowymi, zagadnienia prawidłowej wyróbki sortymentów drzewnych 
! organizacji pracy. 

V. Instytut Badawczy Leśnictwa (Institut za naućzna istrazivanja 
u sumarstvu) w Sarajewie. Zatrudnia on 90 pracowników, w tym 45 in- 
żynieryjno-naukowych. Założony w 1947 r. W trzech czwartych zaj- 
muje się zagadnieniami z zakresu leśnictwa, a reszta to prace dla 
przemysłu drzewnego. Główna tematyka badawcza koncentruje się nad 
zagadnieniami udostępnienia masywów leśnych oraz badaniami nad 
melioracją gleb zdegradowanych i erozją. Instytut ten ma dobrze dzia- 
iający zakład żywicowania, który bada stosowanie stymulatorów che-. 
micznych według amerykańskiej metody. Badania przeprowadzone na 
sośnie czarnej dały dobre rezultaty, osiągnięto bowiem wydajność do 
3 kg ze spały. Również prowadzone są badania nad ekstrakcją karpiny 
i pozyskiwaniem olejków eterycznych z igliwia. 

VI. Instyut Leśny (Sumarski Institut) w Skopje. 
Prowadzi on badania nad udostępnianiem lasów górskich oraz zaj- 

muje się zagadnieniem zalesiania terenów zdegradowanych. 

Należy wymienić również Instytut Budownictwa w Belgradzie, w kto- 
rym jest wspaniale urządzony zakład badania drewna, wyposażony 
w nowoczesną aparaturę badawczą i posiadający niezwykle dobre wa- 
runki lokalowe. Zakład zatrudnia kilkanaście osób. Zajmuje się ba- 
daniami własności drewna, między innymi prowadzi badania wytrzy- 
małości drewna na próbkach wielkowymiarowych oraz zajmuje się za- 
gadnieniami suszenia drewna. Jest to najlepiej wyposażony zakład badań 
drewna w Jugosławii. | 

Osobną grupę irstytucji badawczych tworzą katedry szkół wyższych 
leśnych i drzewnych (3). Na uczelniach katedry mają charakter dydak- 
tyczny. Natomiast przy głównych katedrach są tzw. zakłady (,„zavody'') 
będące uczelnianymi komórkami badawczymi. Tematyka badawcza za- 
kładów uczelnianych jest niewątpliwie bardziej teoretyczna i szersza 
niż w instytutach branżowych, ale niekiedy zbyt ogólna. Przyczyną 
tego jest wyraźnie niedostateczna ilość aparatury, co razi szczególnie 
w porównaniu z wyposażeniem niektórych instytutów branżowych. Ka-- 

dry naukowe na uczelniach sq nieliczne. Pomimo tego zarowno po- 
mieszezenia jak i aparatura w stosunku do naszych warunków są bez 
porównania lepsze. Można by życzyć sobie osiągnięcia u nas pod tym 
względem podobnego stanu. | | 

Kierunki prac badawczych за па 0501 podobne jak w instytutach 

branżowych, z tym że dotyczą one głównie zagadnień długookresowych, 
teoretycznych i możliwych do rozwiązywania przy pomocy nielicznego 
personelu i prostej aparatury badawczej. Wyniki prac są publikowane 
w rocznikach, o dość dużej objętości, które wydaje każdy wydział. 
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Ogólnie biorąc, tematyka badawcza zarówno instytutów branżowych 
jak i zakładów uczelnianych wynika z stanu gospodarki leśnej i drzew- 
nej oraz z aktualnych warunków ekonomiczno-przyrodniczych. Jugo- 
sławia, jak to wyżej podkreślono, jest krajem lesistym o bardzo dużej 
ilości terenów zdegradowanych i erozyjnych. Ponadto jest dużo wy- 
sokogórskich lasów dotychczas niedostępnych. ^ 

Znamienną cechą lasów Jugosławii jest sposób gospodarowania, mia- 
 nowicie — poza tzw. lasami zaroślowymi (makija i $ikara) są to głównie 
lasy przerębowe o naturalnym odnowieniu. Siew i sadzenie lasu stosuje 
się stosunkowo w nielicznych przypadkach. Stąd też i badania naukowe 
w zakresie leśnictwa idą głównie w kierunku ustalania metod prze- 
rębowych zagospodarowania lasów, walki z erozją i melioracji leśnych, 
zalesiania nagich skał i osypisk górskich (krśu i gotetij, uproduktyw- 
niania lasów zdegradowanych (makije i śikara) oraz udostępniania 
górskich masywów leśnych przez budowę dróg i innych urządzeń, 
umożliwiających ich eskploatację i zagospodarowanie. 

Główne kierunki badań w zakresie przemysłu drzewnego określa 
dotychczasowy stopień rozwoju tego przemysłu oraz konieczność rozsze- 
rzenia eskportu wyrobów drzewnych. Decydujący wpływ ma tu również 
przewaga liściastego surowca drzewnego. Stąd też w badaniach nau- 
kowych wysuwają się na pierwszy plan prace zmierzające do podnie- 
sienia jakości wyrobów drzewnych oraz uszlachetniania i udoskonalania 
drewna. Prowadzone są badania nad możliwością produkcji płyt wió- 
towych z drewna krajowych gatunków liściastych, głównie buka oraz 
nad produkcją płyt pilśniowych z paździerzy lnianych. W zakresie 
produkcji mebli opracowywane są nowoczesne konstrukcje przy za- 
stosowaniu oprócz drewna różnych plastyków. Ponadto prowadzone 
są badania nad wykańczaniem powierzchni przy użyciu błon melanino- 
wych oraz nanoszenia nitrolakierów na gorąco. W zakresie udoskona- 
lania drewna prowadzone są badania nad ustaleniem reżimów suszenia 
drewna (za pomocą specjalnych komór suszarniczych z doskonałą no- 
woczesną aparaturą samopiszącą) oraz nad impregnowaniem drewna, 
głównie bukowych słupów teletechnicznych sposobem tzw. doimpregno- 
wania. Interesujące są również badania nad możliwością wykorzystania 
drewna akacjowego do konstrukcji budowlanych. W tym celu bada się 
wytrzymałość drewna na próbkach wielkowymiarowych, tzn. o normal- 
nych wymiarach za pomocą maszyn probierczych ogromnych rozmia- 
rów. W zakresie chemicznego przerobu drewna opracowywane są me- 
tody produkcji celulozy z łodyg kukurydzy oraz ze słomy. Te ostatnie 
badania umożliwiły uruchomienie w ostatnich latach fabryki celulozy 
słomowej. 

Wyniki prac badawczych ogłaszane są w rocznikach instytutów i wy- 
działów leśnych i drzewnych oraz w licznych czasopismach fachowych, 
wydawanych w każdej republice. Ponadto sporo prac drukują repu- 
blikańskie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzew- 
nictwa. 

Jak wynika z powyższego przeglądu działalność naukowo-badawcza 
w Jugosławii w zakresie leśnictwa i drzewnictwa jest dość żywa i sze- 
roka. Wydaje się, że wpływa na to rozbudowa sieci placówek nauko- 
wych, które są dość dobrze wyposażone i na ogół finansowane w do- 
statecznym stopniu. 
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Oparcie natomiast działalności instytutów głównie na tematyce zle- 
conej przez przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego i dyrekcje lasów 
oraz zastosowanie zasady samowystarczalności finansowej nie wydaje się 
korzystne dla ich naukowej działalności. 

Dla scharakteryzowania kierunków badań naukowych w zakresie 
leśnictwa i drzewnictwa podam niektóre ważniejsze problemy, stojące 
przed tymi gałęziami gospodarki narodowej i decydujące o kierunkach 
tych badań. 

l Lasy Jugosławii — to w 83%/0 lasy górskie, a w 70%/, — liściaste, 
głównie bukowe. Wielka różnorodność warunków glebowych, klimatycz- 
nych i geograficznych sprzyja ogromnej różnorodności typów zespołów 
roślinnych, co wymaga zróżnicowanej gospodarki. Narzuca to również 
konieczność zagospodarowania lasów przerębowo lub rębnią częściową 
(Słowenia), czemu sprzyjają doskonałe warunki dla samosiewu i od- 
nowień naturalnych. Stąd też sztuczne siewy i sadzenia stosowane są 
przy odnowieniach bardzo rzadko. Dlatego gospodarka leśna w lasach 
wysokopiennych nastawiana jest na cięcia pielęgnacyjne i w ogóle 
na zagospodarowanie lasów i ich udostępnienie do eksploatacji. Ponie- 
waż odnowienia naturalne dokonują się łatwo i bez kosztów, stąd też 
sprawy te odgrywają w gospodarce leśnej mniejszą rolę. 

2. Lasów iglastych jest około 30%, głównie są to lasy świerkowo- 
jodłowe oraz w niewielkiej ilości sosnowe (Pinus nigra i Pinus sil- 
vestris). W związku z rozwojem przemysłu drzewnego i eksportu wy- 
robów drzewnych wzrasta gwałtownie zapotrzebowanie na drewno 
iglaste. Dlatego w ostatnich latach przed leśnictwem jugosłowiańskim 
stanął problem przebudowy struktury lasów w kierunku zwiększenia 
udziału gatunków iglastych. Jest to zagadnienie zupełnie nowe i — 
wydaje się — leśnicy jugosłowiańscy nie mają jeszcze ustalonych po- 
glądów na sposoby realizacji tego postulatu. 

3. Na ogólną ilość 7853 tys. ha, lasy wysokopienne zajmują 3 354 tys. 
ha, a resztę stanowią tzw. lasy niskie i zarośla (śikara — Buschwalder). 
Zajmują one przeważnie podgórza i niższe stoki gór, a więc tereny 
bardziej dostępne i niedalekie od wsi i osad. Tereny te wskutek daw- 
nych nieuporządkowanych wyrębów oraz wypasu kóz, owiec i bydła 
zostały całkowicie zdewastowane i nie mają gospodarczego znaczenia. 
Wskutek zniszczenia warstwy drzewiastej na terenach tych przebiegają 
często silne i daleko posunięte procesy erozyjne. Na części tych terenów 
konieczne są poważne roboty melioracyjne. Przy racjonalnej gospodarce 
leśnej, przez przerwanie przeważnie dużego zwarcia warstwy krzewia- 

stej można łatwo stworzyć warunki dla naturalnego odnowienia wyso- 
kopiennym bukiem i świerkiem, ewentualnie i innymi gatunkami. W ten 
sposób stosunkowo łatwo i tanio można uproduktywnić znaczną częśc 
tych terenów i zamienić je w ciągu kilkudziesięciu lat w wysokopienne 
wartościowe lasy iglasto-liściaste. Do dzieła tego leśnictwo jugosłowian- 
skie już przystąpiło. Przede wszystkim zabroniono wypasu bydła. 

W 1948 r. wydano w Jugosławii zarządzenie zabraniające hodowli kóz. 
które były największymi wrogami naturalnej rekonstrukcji „Śikara . 

W ciągu kilku lat (1948/52) zlikwidowano w Jugosławii ponad 21 milio- 
nów kóz. Skutek był natychmiastowy, gdyż — jak mówią leśnicy jugo- 
słowiańscy — „góry bardzo szybko zazieleniły się . Oczywiście nie mogą 
to być jedyne metody uproduktywnienia „śikarów . Nad zagadnieniem 
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tym intensywnie pracują instytuty naukowe i liczni fachowcy. Należy 
sądzić, że sprawę tę leśnicy jugosłowiańscy rozwiążą w ciągu kilku- 
nastu lat. 

4. Jedną z najcięższych spraw gospodarki leśnej w Jugosławii jest 
zalesienie gołoborzy i nagich skał (goleti i kr$) na całkowicie zdegra- 
dowanych i pozbawionych szaty roślinnej stokach gór w Chorwacji (We- 
lebit), Bośni, Macedoni i Serbii. Powierzchnia ich wynosi 2082 tys. ha, 
w czym nagie skały (krś) zajmują 1601 tys. ha. Zaiesienie tych terenów 
wymaga ogromnych nakładów finansowych i wysiłków oraz opracowania 
właściwych metod utrwalania gleby i wstrzymania procesów erozji. 

5. Poważnym, aktualnym problemem gospodarki leśnej w Jugosławii 
jest konieczność szybkiego udostępnienia do użytkowania wysokopien-- 
nych i dobrej jakości lasów górskich. Lasów takich jest w Jugosławii 
jeszcze 961 tys. ha, z czego 424 tys. ha w samej Bośni i Hercegowinie, 
ale nie brak ich nawet w Słowenii (10 tys. ha). Są to przeważnie lasy 
położone powyżej strefy zarośli ($ikara) i są niedostępne obecnie do 
użytkowania z powodu braku dróg i trudnych warunków terenowych. 
Dla otwarcia tych kompleksów Jugosłowianie budują znaczne ilości bi- 
tych dróg samochodowych, uważając, że właściwe zagospodarowanie 
1 użytkowanie lasów jest możliwe tylko przy doprowadzeniu dróg do 
wnętrza kompleksów leśnych. 

Obecnie w lasach Jugosławii jest ponad 10 tys. km bitych dróg sa- 
mochodowych, przeszło 38 tys. km kolejek wąskotorowych oraz 130 km 
stałych kolejek linowych. Przeciętnie na 1000 ha lasów eksploatowa- 
nych wypada około 3 km bitych dróg leśnych. Planuje się doprowa- 
dzenie sieci dróg do 34 km na 1000 ha lasów (we Francji wskaźnik 
ten wynosi 10 km, w Szwajcarii — 57 km, w Austrii — 21 km, w NRF — 
32 km, w Polsce 2,4 km). Normy iugosłowiańskie przewidują na 
1000 ha lasów eksploatowanych w równinach — 10 km, w warunkach 
wyżynnych — 20 km, a w górach — 50 km dróg leśnych. 

Dla każdego kompleksu ekonomiczno-leśnego lub dla jednostki gospo- 
darczej sporządza się plany rozbudowy sieci dróg i otwarcia kompleksu 
łeśnego. Na ich podstawie buduje się nowe drogi z funduszu rozwoju 
leśnictwa powstałego w 40% z taksy leśnej. W Chorwacji buduje się 
rocznie około 250 km dróg leśnych, w Bośni i Hercegowinie nawet 
100 km, gdyż tu jest jeszcze bardzo dużo lasów niedostępnych. Należy 
dodać, że plany i projekty budowy dróg leśnych wykonują leśnicy 
(Biura Urządzania Lasów), oni również przeważnie budują drogi leśne 
we własnym zakresie (robią to gospodarstwa leśne — gaździństwa, śu- 
marije). Przyznać należy, że są to doskonałe i przeważnie bardzo ma- 
lownicze drogi wysokogórskie, wijące się serpentynami, tunelami i na- 
sypami po stromych zboczach. Wydaje się, że w tej dziedzinie leśnicy 
jugosłowiańscy są specjalistami wysokiej klasy. Należy również spo- 
dziewać się, że w niedługim czasie osiągną oni zamierzone wskaźniki. 
gdyż sprawa budowy dróg leśnych zajmuje bardzo wiele miejsca w ich 
działalności. 

6. Zagadnienie lasów prywatnych ma w Jugosławii duży wpływ na 
zakres i zadania gospodarki leśnej. Ogółem lasy prywatne stanowią 21% 
całej powierzchni leśnej (2 131 tys. ha), w Słowenii jest ich 610/0, w Serbii 
33/0. Są to przeważnie lasy chłopskie, położone w nizinach lub niżej 
w górach, często enklawami rozrzucone głęboko wśród lasów państwo- 
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wych. Są one też przeważnie silnie przetrzebione. Podniesienie ich pro- 
duktywności i jej zabezpieczenie dla dobra ogólnej gospodarki jest 
jednym z poważniejszych zadań leśnictwa jugosłowiańskiego. 

1. Stosunkowo niski stopień wykorzystania surowca drzewnego wpływa. 
w poważnym stopniu na stan gospodarki leśnej i drzewnej w Jugosławii. 
W ogólnej produkcji drewna okrągłego 25846 tys. m$ surowiec tar- 
taczny stanowi tylko 13,9%, (łuszczarski — 0,39%, papierówka 2,4%). 
Natomiast drewna opałowego jest aż 49,6'/0, a odpadów leśnych — 17%. 
Oznacza to, że drewno użytkowe stanowi tylko 33,40%/0 czyli zaledwie 1/,. 
Niski stopień wykorzystania surowca drzewnego wiąże się niewątpliwie 
z niedostatecznym rozwojem przemysłu drzewnego, który iest w więk-. 
szości zlokalizowany w północnej części kraju. W ostatnich latach zbu- 
dowano wprawdzie w Jugosławii wiele dużych nowoczesnych zakładów 
przemysłu drzewnego (fabryk celulozy, płyt pilśniowych, sklejek, płyt 
stolarskich itp.), ale wydaje się, że w zakresie właściwego wykorzystania 
surowca drzewnego stoją przed gospodarką leśną i drzewną Jugosławii 
jeszcze bardzo poważne zadania. Mówiąc o tym należy podkreślić na- 
tomiast, że jakość wyrobów drzewnych jest bardzo wysoka, dzięki 
czemu Jugosławia jest bardzo poważnym i silnym eksporterem w za- 
kresie mebli, oklein, płyt itp. na rynki Europy i Azji. 

8. Liczba fachowych pracowników jest najlepszym wskaźnikiem inten- 
sywności gospodarki leśnej, na co wskazują choćby poniższe dane obra 
zujące zależność między ilością fachowych leśników a wielkością przy-- 
rostu. Na jednego inżyniera-ieśnika przypada: 

w Danii 1,8 tys. ha lasów z przyrostem 6,8 
w Austrii 6,7 4,0 
w Szwajcarii 3d, p у s 3,3 ,, 

w CSR 4,2 9 ,) ,, >? 2,8 

4,4 2,6 
3,7 2,0 

+) 2) 2? 3 2? 

> 

2) we Francji 14, 
w Polsce 

1? 3 2? )) 

,? 2) 9? 9) ,? 

W Jugosławii jest obecnie zatrudnionych około 4 780 fachowców leś- 
nych, w tym około 1800 inżynierów, reszta to technicy lub przyuczeni 
specjaliści. Jest to ilość niewystarczająca, gdyż celem jest osiągnięcie 
stanu — 1 leśnik na 1000 ha lasów, a więc gospodarka leśna Jugo- 
sławii potrzebuje co najmniej drugie tyle inżynierów. Istniejące obecnie 

pięć wyższych uczelni leśnych wypuszcza rocznie około 180 absol- 
wentów, mimo tego gospodarka leśna ciągle odczuwa poważne braki 
kadrowe. Odnosi się to również do średniego i niższego personelu 
leśnego, kształconego w średnich szkołach technicznych i w szkołach 
dla gajowych (lugarów). ma 

Dotychczasowe kontakty nauki leśnej Jugosławii i Polski nie były 
dostateczne. Przedkładając czytelnikom powyższy opis sądzę, ze w pew- 

nej mierze uzupełniam te lukę, która szczególnie w ostatnich latach 

tak niepotrzebnie została pogłębiona przez brak kontakiów z bliskimi 

nam narodami Jugosławii. | - | | , | 
Odnowienie systematycznych kontaktów i nawiązanie współpracy mię- 

dzy naukowcami Jugosławii i Polski przyniosłoby niewątpliwie ko- 

rzyści gospodarce leśnej i drzewnej obu krajów oraz służyłoby postępowi 
nauk leśnych. 
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