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Próby urządzenia placówki siedliskoznawczej
IBL w Gdańsku
Trials of Organizing a Forest Site Classification Station
of the Forest Research Institute in Gdańsk

1989 roku upływa 40 lat od zapoczątkowania prac siedliskoznawczych w Instytucie
Badawczym Leśnictwa, podjętych w Gdańsku w 1949 r. przez prof. Leona Mrocz-

kiewicza z zespołem młodych leśników. Dziedzina siedliskoznawstwa leśnego, o podstawowym znaczeniu w nowoczesnym leśnictwie, była ówcześnie u nas słabo rozwinięta

ina ogół mało znana. Prace te zaczęto w Gdańsku ze znamienną w tamtych powojennych
latach spontanicznością i entuzjazmem, bez zaplecza technicznego i lokalowgo. Głów-

nym ich stymulatorem były potrzeby odradzającej się Ojczyzny i naszej gospodarki
leśnej oraz charyzmatyczny optymizm inicjatora tych prac, jego serdeczność i życzliwość
odwzajemniana naszym ogromnym zaufaniem do niego oraz entuzjastyczna energia
życiowa nas, młodych leśników.
Uzyskanie odpowiednich pomieszczeń do pracy stanowiło od początku podstawową

sprawę istnienia, działalności i rozwoju tej placówki. Wiele podejmowano starań i wiele

było obiecująco rysujących się możliwości i projektów pod tym względem. Udało się z
nich zrealizować tylko jeden, w prowizorycznej i połowicznej formie. Inne korzystniejsze
okazje i możliwości z rozmaitych przyczyn przemijały, często były wręcz zaprzepasz-

czane.

Jako ostatni już obecnie pracownik w tej placówce przedstawiam retrospektywnie w
skrócie kolejne ważniejsze próby jej urządzenia.
Latem 1949 r. prof. L. Mroczkiewicz, w porozumieniu z ówczesnym dyrektorem Insty-

tutu Badawczego Leśnictwa M. Kreutzingerem i kierownikiem Zakładu Urządzania

Lasu IBL T. Tramplerem, zainicjował w Gdańsku prace siedliskoznawcze w zakresie
typologii siedlisk leśnych. Zwerbował do tego celu 5-osobowy zespół młodych leśników
po studiach ze wszystkich trzech naszych uczelni leśnych. Do prac kameralnych służył
nam wtedy obszerny ciemnawy hol w zabytkowym dworku w Gdańsku-Oliwie (gdzie

część pracowników również początkowo kątem mieszkała). Tam też i w mieszkaniu L.
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Mroczkiewicza w Sopocie powstawała m.in. pionierska praca "Podział Polski na krainy
1 dzielnice przyrodniczo-leśne". Badania próbek gleby zwożonych z prac terenowych
wykonywaliśmy w Przedsiębiorstwie "Las" w Sopocie w udostępnianym nam prymitywnym laboratorium.
Niesprzyjające warunki lokalowe i mieszkaniowe, trudne kilkumiesięczne w roku prace
terenowe na obszarze prawie całego kraju przy zbieraniu materiałów do charakterystyki
siedlisk w niżowych krainach przyrodniczo-leśnych, a także niepewna i nieobiecująca
życiowo perspektywa na przyszłość, spowodowały odejście części zespołu do pracy w
lepszych warunkach. Od 1953 r. na placówce tej pozostało nas tylko dwóch, młodych
wtedy jeszcze leśników.
W 1953 r. L. Mroczkiewicz przeniósł się na Wydział Leśny Uniwersytetu Poznańskiego.
Kierował jednak nadal (do 1962 r.) wraz z T. Tramplerem pracami placówki IBL w
Gdańsku. Do prac kameralnych otrzymała ona w tym czasie pokój biurowy w gmachu
OZLP w Gdańsku (do 1969 r.). Prace laboratoryjne były wykonywane w Magdalence,
nadl. Sękocin (I. E. Bernadzcy), w IBL w Krakowie (M. Trześniowska, 1959—64), w
Zakładzie Gleboznawstwa IBL w Krakowie (Grabowski, A. Kliczkowska, E. Wrona).
W leśnictwie naszym rosło zrozumienie potrzeby uwzględniania podstaw siedliskowych
w hodowli lasu. W Instytucie Badawczym Leśnictwa traktowano prowadzone prace
siedliskowe jako "prace sztandarowe”. W placówce IBL w Gdańsku zaczęto myśleć o jej
rozwoju. Aktywizujący wpływ w tym kierunku wywarły oglądane pracownie 1 zakłady
siedliskoznawstwa w NRD, Austrii, a zwłaszcza na Węgrzech, gdzie istnieją liczne stacje

terenowe tamtejszego Instytutu Badawczego Leśnictwa. Wzmocniło to myśl o potrzebie
utworzenia dobrze wyposażonej pracowni siedliskoznawczej w Gdańsku dla niżowej
części kraju, która to pracownia powinna znaleźć odpowiednik dla lasów górskich, gdzie
pracował drugi zespół siedliskoznawców IBL (I. E. Bernadzcy). W poczuciu potrzeby
rozwoju naszego siedliskoznawstwa, placówka IBL w Gdańsku podjęła w miarę swych
możliwości i umiejętności starania zmierzające do jej odpowiedniego urządzenia. Zwracała się w tej sprawie do swojego Zakładu w instytucji macierzystej oraz dodatkowo o
pomoc do miejscowych instytucji leśnych, głównie OZLP w Gdańsku.
W 1962 r. zaistniała pierwsza możliwość uzyskania pomieszczeń na pracownię z małym
laboratorium na parterze gmachu OZLP w Gdańsku. Znalazłem niezwłocznie i umówiłem wstępnie doświadczoną pracownicę do zorganizowania prac laboratoryjnych (dr
Fenglerowa). Nastąpiło jednak niespodziewane cofnięcie przyrzeczonego etatu i ta
sprzyjająca okazja przeminęła.
Druga możliwość zaistniała w 1966-67 r. w wyniku porozumienia z dyrektorem OZLP
w Gdańsku J. Walkowskim. Zamierzał on w zrozumieniu roli i potrzeb siedliskoznawstwa wybudować w Gdańsku na koszt OZLP pawilon, gdzie placówka IBL znalazłaby
obszerne pomieszczenie. Wykonałem projekt pomieszczeń pracowni i jej wyposażenia,
uzyskałem też w Wydziale Architektury MRN zatwierdzenie lokalizacji. Niestety umarł
dyrektor Walkowski. Podjęto w tej sprawie porozumienie z nowym dyrektorem OZLP
T. Chodnikiem. Realizację tego projektu uwarunkował on potrzebą nawiązania porozumienia ze strony dyrektora Instytutu B. Saczuka z wiceministrem resortu leśnictwa
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W. Bartoszewiczem. Porozumienie takie z niewiadomych powodów nie nastąpiło 1
projektu tego znów nie zrealizowano.
W 1968 r. placówka IBL w Gdańsku uzyskała rangę Pracowni Badania Siedlisk Leśnych
— Zakładu Urządzania Lasu IBL.
W 1968 r. zaistniała trzecia możliwość: dzięki życzliwości dyrektora BULLiGL w Gdyni
E. Wójcika i akceptacji dyrektora IBL B. Saczuka. Pracownia IBL w Gdańsku została
włączona do projektu budowy biurowca w Gdyni, gdzie obok pomieszczeń dla potrzeb
miejscowego BULiGL miały być odpowiednie pomieszczenia na Pracownię IBL wraz
z laboratorium. IBL zapewnił na ten cel środki finansowe. Pracownia IBL wykonała
projekt urządzeń i wyposażenia. Projekt ten zapowiadał się obiecująco, ale termin
realizacji przesuwał się.
Z. myślą o rozwoju prac siedliskoznawczych Pracownia IBL, woczekiwaniu na realizację
projektu gdyńskiego, uzyskała w 1969 r. w porozumieniu z dyrektorem OZLP T.
Chodnikiem pokój do prac kameralnych i prowizoryczne pomieszczenie na laboratorium (w piwnicy i w garażu) w nowo budowanym budynku mieszkalnym w Gdańsku-Oli-

wie. Urzeczywistnienie tej koncepcji przeprowadzone zostało z dużym zaangażowaniem

i nakładem własnej pracy, głównie w zakresie wyposażenia i opanowania odpowiedniej
metodyki badań laboratoryjnych gleby, potrzebnych w bliskiej — zdawało się — przyszłości, w projektowanej pracowni siedliskoznawczej w Gdyni. Otwarcia tej skromnej,
prowizorycznej pracowni dokonał (12 XI 1969 r.) dyrektor IBL B. Saczuk i kierownik
ZUL T. Trampler, w obecności dyrektora miejscowego OZLP T. Chodnika, BULiGL
E. Wójcika oraz całego zespołu pracowników Zakładu Urządzania Lasu IBL. Wydawało się, że po 20 latach trudnego i wytrwałego bytowania w Gdańsku Pracownia zyskała

szanse rozwoju. Zespół Pracowni wzrósł szybko do 5 osób.

W 1972 r. projekt budowy biurowca w Gdyni, z którym Pracownia wiązała nadzieje
uzyskania dobrych pomieszczeń do prac siedliskowych, został definitywnie odłożony.

Zwróciłem się potem o radę i pomoc do dyrektora OZLP T. Chodnika. Wysunął on

życzliwie w 1974 r. koncepcję adaptacji należącej do OZLP

zabytkowej oficyny w

Gdańsku-Oliwie, po kapitalnym jej remoncie, na potrzeby Pracowni oraz na dwa
mieszkania dla pracowników BL. Pracownia IBL znów wykonała projekt adaptacji tego
budynku, urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego, a PKZ w Gdańsku przeprowadził
ekspertyzę stanu budynku. W trakcie tych prac przygotowawczych dyrektor T. Chodnik,

występujący w roli mecenasa Pracowni, powiedział nam, że nowy dyrektor IBL Z.
Patalas, w rozmowie z nim na spotkaniu w Janowie Lubelskim,

odniósł się raczej

negatywnie do projektowanego rozwoju Pracowni IBL w Gdańsku. Nie była to pocieszająca wiadomość, powiększała tylko troskę 1 zmartwienia o dalszy los i przyszłość
siedliskoznawstwa w Instytucie. W dodatku na skutek reorganizacji uległ niebawem

likwidacji OZLP w Gdańsku, a tym samym upadła kolejna próba materialnego i osobowego rozwoju Pracowni.

W latach siedemdziesiątych Pracownia IBL w Gdańsku kilkakrotnie zwracała uwagę

swemu zwierzchnictwu, że po przeszło dwudziestu latach pracy istniejąca szczupła
kadra naukowo-badawcza starzeje się. Trzeba więc dążyć do wychowania młodych

następców. Podejmowane pod tym względem próby Pracowni, w prowizorycznych
warunkach lokalowych, przy braku mieszkań, a także nieatrakcyjnej pracy nie dały
pożądanych rezultatów. Nie stwarzało to optymistycznej perspektywy na utrzymanie
ciągłości prac siedliskoznawczych w Instytucie.
W 1977r. dyrektor BULiGL w Gdyni E. Wójcik wysunął życzliwie koncepcję przejęcia
w administrację dużego budynku, w którym mieści się BULiGL, w celu wygospodarowania pomieszczeń dla Pracowni IBL. Pomysł ten zyskał akceptację kierownictwa IBL
1 poczyniono odpowiednie ustalenia o współdziałaniu. Niestety kierownictwo IBL nie
dotrzymało obietnic i plany te skończyły się fiaskiem.
W grudniu 1979 r. na zebraniu szerokiego kierownictwa IBL dyrektor Z. Patalas
przedstawił decyzję, że nie będzie rozwijana Pracownia IBL w Gdańsku, a istniejąca
ulegnie stopniowej, naturalnej likwidacji. Będzie natomiast organizowana pracownia
siedliskoznawstwa leśnego w Zakładzie Urządzania Lasu IBL w Warszawie.
W ślad za powyższą decyzją nastąpiło w 1980 r., na zarządzenie kierownictwa IBL,
zlikwidowanie prac laboratoryjnych w Pracowni w Gdańsku i przekazanie próbek
glebowych do analiz w Zakładzie Gleboznawstwa IBL w Sękocinie. Laboratorium z
wyposażeniem przekazano do użytkowania BULiGL w Gdyni.
W tym czasie dyrektor BULiGL J. Smykała wystąpił z propozycją zorganizowania w
BULiGL w Gdyni komórki studialnej i badawczo -wdrożeniowej pracowni siedliskoznawczej w powiązaniu z prowadzonym na szeroką skalę przez BULiGL kartowaniem
siedlisk leśnych. Wobec malejących perspektyw rozwoju, a nawet utrzymania w ogóle
na przyszłość siedliskoznawstwa w IBL, skłonny byłem przejść do tej pracy za porozumieniem stron. Propozycja ta była pociągająca ze względu na liczną i fachową kadrę
siedliskoznawców w BULiGL, wykształconą przy znaczącym współudziale Pracowni
IBL. Zarysowywała się możliwość prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie siedliskoznawstwa w BULiGL, podobie jak to miało miejsce w byłej NRD. Kierownictwo IBL
na tę koncepcję jednak się nie zgodziło.
W 1982 r. nastąpiło zredukowanie organizacyjne Pracowni Badania Siedlisk Leśnych
ZUL — IBL w Gdańsku do rangi 2-osobowej placówki, mieszczącej się w jednym małym
pokoiku, pozostałym z dawniejszej pracowni.
Angażowani do prac siedliskoznawczych w
wie dwaj młodzi leśnicy odeszli z Zakładu
osoba zajmująca się siedliskoznawstwem —
ganizator tych prac w Instytucie — prof. T.

Zakładzie Urządzania Lasu IBL w Warszawiosną 1988 r. Pozostała tam tylko jedna
dr A. Kliczkowska oraz, leciwy już, współorTrampler.

W latach 1987-89, na polecenie kierownictwa IBL, w celu przyspieszonego przeszkolenia w dziedzinie siedliskoznawstwa młodego leśnika po studiach w Stacji IBL w Suwałkach, włączyło się okresowo pozostałych dwoje siedliskoznawców Instytutu do prac w
jego temacie na terenie Puszczy Augustowskiej, ale leśnik ten odszedł niebawem z IBL.
Od roku 1989 w placówce IBL w Gdańsku trwa jeszcze tylko jeden pracownik — piszący
te słowa. Drugi, długoletni pracownik, emeryt obecnie, aczkolwiek nie przedłużono mu
na 1989 rok półetatowego zatrudnienia, przychodził często nadal do pracy, aby konty-

32

nuować rozpoczętą weryfikację i porządkowanie zebranych materiałów siedliskoznawc-

zych do banku danych o siedlisku i charakterystyki siedlisk w krainach i dzielnicach
przyrodniczo-leśnych.

Wnioski wynikające z tego szkicu starań o urządzenie i rozwój placówki siedliskoznawstwa leśnego IBL w Gdańsku są łatwo czytelne. Nie trzeba chyba dodawać, że wcale nie
są optymistyczne. Niemniej, trzeba w konkluzji podkreślić, że mimo wszystko osiągnięcia naszego siedliskoznawstwa są znaczące, tak w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, co wcale jednak jeszcze nie znaczy, że są zadowalające. Wyniki badań nad
regionalizacją przyrodniczo-leśną, klasyfikacją, kartografią, degradacją gospodarczoleśną siedlisk, a ostatnio także ich melioracją regradacyjną, są upowszechniane w
gospodarstwie leśnym. Siedliskoznawstwo stanowi fundamentalną i integralną część
przyrodniczych podstaw zagospodarowania lasu. Hodowla lasu została oparta u nas
zdecydowanie na podstawach siedliskowych. Postępuje też wykonywanie na skalę całego kraju przez pracownie siedliskoznawcze BULiGL, przy współudziale siedliskoznawstwa IBL w zakresie metodyki i poradnictwa, specjalistyczne kartowanie siedlisk leśnych. W pracowniach tych istnieje liczna kadra techniczna wyspecjalizowana w siedliskoznawstwie stosowanym. Z kadrą tą wiąże się w dużej mierze nadzieja na ciągłość
istnienia naszego siedliskoznawstwa leśnego.
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