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Ps" rzeźby terenu i bogactwo szaty roślinnej sprawia, że regiony górskie zalicza się 

do obszarów o wysokich wałorach przyrodniczych i estetycznych. Wkomponowane 
w górskie pejzaże rozległe kompleksy leśne nadają krajobrazowi wizualną atrakcyjność i 
wiodąca rolę w kształtowaniu środowiska. Te szczególne cechy ekosystemów leśnych 
powodują, iż gospodarowanie górskimi zasobami leśnymi wymaga specyficznych zasad 
postępowania, podporządkowanych idei ochrony krajobrazu rozumianego jako "złożony 
przestrzennie geokompleks o swoistej strukturze i wewnętrznych powiązaniach" (6). 
Przytoczona definicja znajduje praktyczne zastosowanie w nowoczesnym planowaniu 
przestrzennym kierując uwagę planistów na ekologiczne konsekwencje działań gospodar- 
czych. W regionach górskich sprowadza więc rolę kreatorów przestrzeni do wyznaczenia 
obszarów oraz zakresu osadniczej, gospodarczej i turystyczno-wypoczynkowej ingerencji 
człowieka w naturalne zasoby żywej i nieożywionej przyrody z zachowaniem priorytetu 
ponadregionalnej, środowiskotwórczej roli lasów. Przyjęty priorytet ogranicza strefy zabu- 
dowy, komunikacji, użytkowania gruntów i turystyczno-rekreacyjnej penetracji terenu do 
obszarów położonych z dala od miejsc szczególnie chronionych, takich jak otoczenie 
źródlisk, unikalne zbiorowiska roślinne, lasy o pierwotnym charakterze czy ostoje rzadkich 
puszczańskich zwierząt. 

Dominacja lasów w krajobrazach górskich wyznacza leśnikom ważną rolę współtwórców 
kształtowania przestrzeni i znaczenia regionu. Dotyczy to zwłaszcza specjalistów urządza- 
nia lasu powołanych do inwentaryzacji zasobów leśnych i sterowania rozwojem procesów 

lasotwórczych. Wymagania ochrony i ekosystemowego pojmowania leśnej rzeczywistości 

stawiają przed służbami urządzeniowymi poszerzone zadania, które powinny być indy- 

widualizowane w zależności od charakteru urządzanego obiektu. W myśl tego stwierdzenia 
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metody urządzania lasu w terenach górskich dostosowane być muszą do złożonej postaci 
lasów, a cele gospodarowania do stopnia naturalności szaty leśnej (5). 

Przyjęcie kryterium klasyfikującego ekosystemy leśne ze względu na ich podobieństwo do 
wzorców natury, pozwala podzielić drzewostany górskie na trzy zasadnicze grupy, które 
odpowiadać mogą tzw. gospodarstwom leśnym. Są to: 

O lasy o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem, utożsamiane w działaniach 

z lasami naturalnymi (gospodarstwo lasów naturalnych); 

С] lasy o składzie gatunkowym częściowo zgodnym z siedliskiem, a więc tzw. lasy 
zniekształcone (gospodarstwo lasów zniekształconych); 

С lasy o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem (gospodarstwo przebudo- 
wy). 

W każdej z tych grup (gospodarstw) wystąpić mogą drzewostany o różnych typach struktur 

(od prostych jednopiętrowych i jednowiekowych aż do złożonych różnowiekowych), które 
są następstwem urodzajności górskich siedlisk i gospodarczej historii lasów na tych 
terenach. Tę różnorodność postaci lasu wyrazić można nazwą rozwojowych faz drzewo- 
stanu, które kryją w sobie ocenę lasu postrzeganego całościowo jako łączna kompozycja 
cech, właściwych dla zdefiniowanego odpowiednimi kryteriami wzorca. W regionach 
górskich znaleźć może zastosowanie system klasyfikacyjny, w ramach którego wydzielić 
można: lasy w fazie inicjalnej; optymalnej młodszej, optymalnej właściwej; terminalnej 
bez odnowienia; terminalnej z odnowieniem; różnowiekowej (przerębowej) oraz przedplo- 
nowej. Jest to nieco zmodyfikowany system podziału lasu jaki wdrożony został i stosuje 
się w lasach doświadczalnych Zakładu Urządzania Lasu AR w Krakowie (7). 

Kryteria podstawowych faz rozwoju można najogólniej zdefiniować następująco: 

Do fazy inicjalnej zalicza się najmłodsze, nie wykazujące miąższości, części jednostek 
kontrolnych (oddziałów) o charakterze upraw i młodników. Faza optymalna obejmuje 
części jednostek kontrolnych o dużej liczbie drzew, o niewielkiej lub średniej zasobności, 
odznaczające się natomiast wysokim dynamicznym przyrostem. Do fazy terminalnej 
zalicza się fragmenty jednostek kontrolnych o stosunkowo niewielkiej liczbie drzew 
dużych wymiarów, wysokiej zasobności i niskim przyroście, w których zachodzą procesy 
odnowieniowe i procesy silnego wydzielania się drzew. 

Każda faza rozwojowa wydzielona w ramach jednostki kontrolnej (oddziału) stanowi 
podstawową jednostkę ewidencji i planowania, w której projektowana ingerencja leśnika 
zależy od indywidualnych cech lasu i jego potrzeb hodowlanych. 

W toku prac inwentaryzacyjnych każdej jednostce ewidencji i planowania przypisuje się 
także nazwę kategorii składu gatunkowego, która umożliwia ocenę zgodności składu 
gatunkowego z siedliskiem i przydziału jednostki do odpowiedniego gospodarstwa. Kate- 
gorie składu gatunkowego ustala się w następujący sposób: 

—  zajednogatunkowe (lite) uważa się te partie lasu, w których gatunki domieszkowe 
stanowią mniej niż 20% ogólnej miąższości lub mniej niż 20% w ogólnej liczbie 
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drzew w fazie inicjalnej. Nazwę kategorii tworzy się od nazwy gatunku głównego 
np. jedlina, buczyna, świerczyna itp.; 

— za wielogatunkowe uważa się te partie lasu, w których gatunki domieszkowe 
stanowią więcej niż 20% miąższości lub liczby drzew w fazie inicjalnej. Nazwa 

kategorii zawiera wtedy określenie "wielogatunkowa" i dalej nazwę gatunku o 
największym udziale np.wielogatunkowa buczyna itp.; 

— dla tych fragmentów lasu, w których występują dwa gatunki o zbliżonym udziale 
(np. 5;5 lub 6;4) tworzy się nazwę złożoną np. jedlino-buczyna. 

Można przyjąć, że kombinacja tych dwóch cech, tj. zgodności składu gatunkowego z 

siedliskiem oraz rozwojowej fazy drzewostanu, wraz z oceną stopnia zagęszczenia piętra 

drzew i młodego pokolenia, może być uznana za miarodajną wskazówkę hodowlanych 

potrzeb dla wyróżnionych grup drzewostanowych (gospodarstw). Można te potrzeby 

określić najogólniej następująco: 

CJ W lasach o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem (gospodarstwo lasów 

naturalnych) działania leśnika powinny zmierzać jedynie do pielęgnacji i ochrony 

zastanego dobra. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne kształtować mają właściwą 

strukturę lasu a pozyskanie plonu jest tu niejako "ubocznym produktem" perma- 

nentnej pielęgnacji zasobów leśnych. Forma i intensywność zabiegów hodowla- 

nych zależą od fazy rozwojowej oraz indywidualnych cech drzewostanu. Dopu- 

szcza się stosowanie rozmaitych wariantów cięć pielęgnacyjnych oraz długookre- 

sowych rębni stopniowych udoskonalonych w fazach terminalnych i rębni cią- 

głych pielęgnacyjnych w drzewostanach różnowiekowych (o strukturze "przerę- 

bowej”). 

©] W lasach o składzie gatunkowym częściowo zgodnym z siedliskiem (gospodar- 

stwo lasów zniekształconych) celem leśnika powinna być długofalowa restytucja 

substancji leśnej. Zabiegi pielęgnacyjne prowadzić mają do przywracania składu 

gatunkowego i struktury lasu właściwej dla określonych warunków siedliska. W 

tym przypadku najwłaściwszym narzędziem postawionych celów będą, poza 

odpowiednimi zabiegami selekcyjnymi w fazie inicjalnej i optymalnej, różne 

formy rębni stopniowych udoskonalonych z długimi okresami odnowieniowymi, 

jakie inicjować się powinno w drzewostanach dojrzewających. 

©] W lasach o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem (gospodarstwo prze- 

budowy) prowadzić się powinno postępowanie hodowlane, zwane przebudową 

drzewostanów. Do wykonania tego zadania stosuje się rozłożone w czasie cięcia 

przebudowy z indywidualnym dostosowaniem długości okresów przebudowy i 

sposobu cięcia do właściwości siedliska i składu gatunkowego drzewostanów. 

Wprowadzenie uniwersalnego, powszechnie stosowanego nazewnictwa na określenie za- 

sad postępowania w poszczególnych gospodarstwach leśnych, wynika z potrzeby ujedno- 

licenia podstawowej terminologii, jaką posługiwać się muszą twórcy interdyscyplinarnych 

planów kształtowania i ochrony krajobrazu. Jest to poza tym próba ogarnięcia jednym 

słowem (pielęgnacja, restytucja lub przebudowa) zarówno celów wyróżnianych gospo- 

darstw, jak i zespołu zabiegów hodowlanych (od odnowienia i czyszczeń po różne formy 

cięć rębnych), jakie służyć mają realizacji wyznaczonych kierunków. 
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Przedstawione pokrótce kryteria wyróżniania górskich gospodarstw leśnych i stosowania 
zbliżonych do natury zasad postępowania, zgodne są z ideą tzw. naturalnego kierunku 
hodowli lasu, którego cele i zasady prowadzenia zdefiniował prof. Edward Chodzicki (2). 
W udoskonalonym postępowaniu hodowlanym szczególną rolę pełnią w tym przypadku 
długookresowe rębnie stopniowe i ciągłe pielęgnacyjne, których istotą jest pielęgnowanie 
leśnego zapasu, jego składu gatunkowego, jakości i struktury. Przy okazji cięć tego rodzaju 
pozyskuje się plon, inicjuje naturalne odnowienie i kształtuje warunki jego rozwoju. Taki 
sposób postępowania wywiera olbrzymi wpływ na realizację zasady trwałości szaty leśnej 
oraz na estetyczny i możliwie naturalny wygląd lasu charakteryzujący się bogactwem form 
jego postaci i zróżnicowaniem dynamiki procesów lasotwórczych. 

Odmienne kryteria, cele i zasady funkcjonowania obowiazują natomiast w odniesieniu do 
dwóch specjalnych, krańcowo różnych gospodarstw leśnych nazywanych powszechnie: 

— . gospodarstwo rezerwatów; 
— gospodarstwo turystyczno-rekreacyjne. 

Pierwsze z nich obejmuje obszary i osobliwości przyrody przeznaczone do ścisłej ochrony ze względu na wybitne walory przyrodnicze lub środowiskotwórcze, których utrzymanie i naukowe poznanie wymaga wyłączenia i "zamknięcia" przed jakąkolwiek ingerencją 
człowieka. 

Drugie z tych gospodarstw cechuje się celami zgoła odmiennymi. Obejmuje obszary, które z racji walorów wizualnych i wypoczynkowych zostały wyznaczone do udostępnienia i turystycznego zagospodarowania (9). Zasady ich prowadzenia, jednolite dla całego regionu górskiego, powinny być efektem architektoniczno-leśnych uzgodnień. Pielęgnowanie i kształtowanie lasu jako elementu piękna krajobrazu wymaga bowiem działań komplekso- wych, łączących wizję architekta z wielorakimi funkcjami, jakie lasom godzić przychodzi. 
Na tle dotychczasowych rozważań zadania urządzania lasu w regionach górskich można sprecyzować i uporządkować następująco: 

BM Szczegółowe rozpoznanie i skartowanie siedlisk leśnych z wyróżnieniem mikro- siedlisk o odmiennych warunkach bytowania ekosystemów, wynikających z ro- dzaju skały macierzystej i jej urzeźbienia, gleby i jej uwilgotnienia, a także specyficznych cech mikroklimatu. Ocena stopnia zniekształcenia siedlisk oraz wskazanie wzorca potencjalnej roślinności naturalnej i docelowego składu gatun- kowego. 

M Korekta podziału powierzchniowego z maksymalnym wykorzystaniem natural- nych linii podziałowych tj. grzbietów i potoków górskich wyznaczających granice tzw. "wnętrz krajobrazowych" o jednolitych warunkach fizjograficznych (1), które w górskich podziałach powierzchniowych zwie się jednostkami kontrolnymi (oddziałami). 

m Inwentaryzacja i kontrola lasu (3) obejmująca: 

— podział jednostek kontrolnych (oddziałów) na wydzielenia, tj. części różniące się fazą rozwoju i kategorią składu gatunkowego; 
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— skrócony opis sytuacji wewnętrznej z uwzględnieniem osobliwości żywej i 

nieożywionej przyrody oraz oceną wizualnej atrakcyjności krajobrazu i archite- 

ktury wnętrza drzewostanu; 

— wdrożenie statystyczno-matematycznego systemu inwentartyzacji i kontroli 

lasu na stałych, kołowych powierzchniach próbnych; 

— ocena wielkości i struktury zasobów leśnych; 

— ocena dynamiki procesu lasotwórczego, tj. okresowych zmian substancji leśnej 

ze szczególnym uwzględnieniem składu gatunkowego, struktury lasu, odnowienia 

podokapowego oraz wielkości i wzajemnych relacji dorostu, ubytku i przyrostu 

miąższości; 

Ш Waloryzacja lasu, tj. relatywna ocena zasobów przyrody i stopnia ich użyteczno- 

ści. Obejmuje ona klasyfikację obszarów leśnych wg określonych klas wartości 

[5] ustalonych ze względu nastopień "naturalności" i wizualnej atrakcyjności, oraz 

odwzorowanie wyników tej oceny na mapach leśnych; 

Mi Podział obiektu na gospodarstwa leśne jako rezultat waloryzacji obszarów leś- 

nych: gospodarstwo rezerwatów, obszarów turystyczno-rekreacyjnych, lasów 

naturalnych, lasów zniekształconych oraz gospodarstwo przebudowy; 

Hi Zbiorcze zestawienia wyników inwentaryzacyji: 

— tabela rozkładu powierzchni i zapasu na fazy rozwojowe i kategorie składu 

gatunkowego; 

— tabela klas grubości z rozkładem liczby drzew i miąższości na gatunki i 

odpowiednie klasy grubości; 

— zestawienia inwentaryzacji ubytku, dorostu i przyrostu miąższości. 

Ш Regulacja procesów lasotwórczych, tj. ustalenie sposobu pobierania oraz przewi- 

dywanej wielkości plonu, jaki może być pozyskany przy okazji kształtowania i 

pielęgnacji gatunkowej i wiekowej struktury lasu. Rozmiar i rodzaj zabiegów 

hodowłanych wynikać powinien z indywidualnego stanu oraz dynamiki procesów 

lasotwórczych poszczególnych jednostek ewidencyjnych z uwzględnieniem nad- 

rzędnych celów gospodarstwa leśnego. 

Podkreślić należy, iż postulat wdrożenia statystyczno-matematycznego systemu inwenta- 

ryzacji i kontroli lasu oraz zindywidualizowanych sposobów regulacji procesów lasotwór- 

czych ma w odniesieniu do lasów górskich racjonalne uzasadnienie. Stosowanie zbliżonych 

do naturalnych zasad postępowania, owocujące bogactwem form postaci lasu i zróżnico- 

waniem dynamiki procesów lasotwórczych, wymaga okresowej, systematycznej kontroli 

zmian zasobów leśnych. Wiarygodność oceny stanu i zachodzących w lesie przemian 

osiągnąć można wówczas, gdy uzyskane do porównań i analiz informacje z lasu będą 

metodycznie jednolite i pochodzić będą tylko z pomiaru a nie z subiektywnego szacunku 

taksatora lub zmieniających się w czasie różnych, a więc nieporównywalnych, metod 

inwentaryzacyjnych. Ze znanychi możliwych do wdrożenia metod, wymogi takie spełnia 

statystyczno-matematyczny system inwentaryzacji i kontroli lasu. Możliwość porówny- 

wania kolejnych inwentaryzacji i wnioskowania o dynamice zachodzących przemian 
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uzyskuje się dzięki zastosowaniu stałych, kołowych powierzchni próbnych odpowiednio 
do celów kontroli przystosowanych. Pozornie wysoki koszt wdrożenia systemu jest opła- 
calną inwestycją umożliwiającą rzetelne badanie przebiegu procesów lasotwórczych, for- 
mułowanie zindywidualizowanych zadań gospodarczych i śledzenie efektów ingerencji 
człowieka w skomplikowaną budowę ekosystemów leśnych. 

Wdrożenie do praktyki odmiennego niż dotychczas systemu inwentaryzacji i opisu leśnej 
rzeczywistości wymagać będzie dalszych badań i wypracowania odpowiednich modeli 
rozwoju lasów górskich jako wzorców oceny lasu i sterowania procesami lasotwórczymi 
(4, 8). Za takim stwierdzeniem przemawia przekonanie, iż odwzorowanie postaci gospo- 
darstwa leśnego za pomocą "Tabeli klas wieku" nie ujawnia pełnej informacji o złożonej 
postaci lasów górskich. W tym systemie zapisu nie wyróżnia się w tabeli drzewostanów o 
strukturze różnowiekowej, a o przydziale drzewostanu do określonej klasy wieku decyduje 
wiek górnego piętra. Niepełna jest także wiedza o strukturze gatunkowej. Zestawienie tabeli 
zarówno według gatunków panujących, jak i według udziałów rzeczywistych, nie oddaje 
wiernie gatunkowego składu drzewostanów. Pod nazwą gatunku panującego kryją się 
bowiem nie tylko drzewostany lite, jednogatunkowe, ale i także drzewostany mieszane, 
wielogatunkowe, które z reguły są o wiele bardziej złożone. W świetle wyrażonych 
zastrzeżeń uzasadnione wydaje się zastąpienie formułkowych metod obliczania etatu 
wywodzących się z modelu "Tabeli klas wieku", zindywidualizowanymi metodami regu- 
lacji gatunkowej i wiekowej struktury drzewostanów. 

W zakończeniu dodać wypada ponadto, iż opisany system ewidencji i kontroli lasu nie 
wymaga stosowania "Tabel zasobności i przyrostu drzewostanów", Uznaje się bowiem, że 
model rozwoju drzewostanów jednowiekowych i jednogatunkowych jaki opisano w tabe- 
lach zasobności nie może stanowić wzorca do oceny i prowadzenia złożonych lasów 
górskich. 
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Summary | 

Tasks of forest surveys in the process of forest resource and landscape protection 

The report pays an attention to the dominant role of mountain forests in the shaping of 
environment and visual landscape attractiveness. It was stated that implementation of the 
so-called natural orientation of silvicultural practice may ensure conservation of the whole 
array of forms and natural values of forest areas. An adaptation of forest survey methods 
to the complex form of mountain forets will be required, as well as management objectives 
to the degree of naturalness of the forest cover. It was assumed that discrimination of the 
following mountain forest managemnet types would be possible as the result of the 
valuation mentioned above: 

С] natural forest type (species composition in compliance to the site, taking care of 

heired good as the objecitve); 

С deformed forest type (species composition only partly in compliance with the site, 

forest restoration as the objective); 

С forest rebuilding type (species composition without compliance to the site, restruc- 

turing as the objective); 

CI forest reservation type; 

[1 tourism and recreation—aimed forest type. 

The aims and methods of forest management for each of those types were given. 

The second part of the report presents a scheme of forest survey works and general rules 
for regulation of forest-forming processes adapted to individualized forms of complex 

mountain forests and to priorities of their conservational functions. 

23


