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Szósty Światowy Kongres Leśnictwa” 

Шестой мировой лесной конгресс 

The Sixth World Forestry Congress 

I nstytucja światowych kongresów leśnictwa ma już 40-letnią historię. 
Pierwszy Kongres Leśnictwa odbył się w Rzymie w 1926 r. Jego ini- 

cjatorzy postawili sobie za cel zorganizowanie współpracy leśników 
wszystkich cywilizowanych krajów, co miało przyspieszyć rozwój świa- 
towego leśnictwa. W dziesięć lat później, Drugi Kongres w Budapeszcie 
zajmował się głównie zagadnieniami międzynarodowego obrotu drew- 
nem. Wtedy też postanowiono w ramach Międzynarodowego Instytutu 
Rolnictwa, jako jego autonomiczną agendę utworzyć Międzynarodowy 
Ośrodek Leśnictwa, co zrealizowano w 1939 r. w Berlinie. Dopiero 

w 1949 r. zwołano Trzeci Kongres, który obradował w Helsinkach, pod 
hasłem integracji leśnictwa i drzewnictwa oraz wykazania, że dalszy 
Iozwój leśnictwa jest sprawą o znaczeniu międzynarodowym. Czwarty 
Kongres w Dehra Dun w 1954 r. był poświęcony specyficznym proble- 
mom gospodarki leśnej w rejonach tropikalnych. Dalsze kongresy odby- 
wają się już w równych, 6-letnich odstępach czasu. Piąty Kongres 
w Seattle w 1960 r. miał za motyw przewodni wielostronną rolę lasu 
I jej wykorzystywanie. 

Tak więc, już same hasła tytułowe kolejnych kongresów zaznaczają 
przemiany zachodzące w światowym leśnictwie, wybijając na czoło 

z reguły najbardziej aktualne jego problemy. Od tej zasady nie odchylił 
się też Światowy Kongres Leśnictwa, który odbył się w Madrycie, 
w dniach 6—18 czerwca 1966 r. Nawiązując do tematyki poprzednich 
kongresów, postanowiono poddać pod obrady rozległy program: „Rola 
gospodarki leśnej w przemianach gospodarki światowej . Aby osiągnąć 
zamierzony cel postawiono przed Kongresem dwa zadania: 1) dokonanie 
przeglądu postępu osiągniętego w dziedzinie techniki prac leśnych 
1 przeanalizowanie jego oddziaływania na warunki socjalne i ekono- 
miczne całego świata, 2) przeanalizowanie tendencji rozwojowych 

I przyszłości leśnictwa w zależności od zmieniającego się układu czyn- 

ników socjalnych i ekonomicznych. 
a 

* Referowano na posiedzeniu Komitetu Nauk Lesnych PAN 20 kwietnia 1967 r. 
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Był to największy z dotychczasowych kongresów leśnictwa. Wzięło 
w nim udział 2001 pełnoprawnych delegatów reprezentujących 93 kraje 
wszystkich części świata i 786 osób towarzyszących, tzn. studentów oraz 
żon, synów i córek delegatów. Z natury rzeczy najliczniejsza była dele- 
gacja hiszpańska, składająca się z 370 członków. Poza nią do najliczniej- 
szych należały delegacje: Stanów Zjednoczonych — 235 osób, Portu- 
galii — 83 osoby, Kanady — 78 osób, NRF — także 78 osób, Szwecji — 
50 osób, Włoch — 57 osób, Francji — 55 osób, Finlandii — 47 osób, 
Wielkiej Brytanii itd. Związek Radziecki, który nie należy do FAO, 
przysłał 22-osobową delegację, pod przewodnictwem I. S. Mielecho- 
w a, z udziałem N. P. Anuczina,P. W. Wasiliewa,G. W.Kry- 
łowa, A. A. Mołczanowa, W. G. Niestierowa, A. A. Ja- 
cenko-Chmielewskiego i innych wybitnych specjalistów. De- 
legacja Jugosławii liczyła 20 członków, Rumunii — 8, Czechosłowacji 
— 7. 

Przewodniczącym Komitetu Honorowego był dyktator Hiszpanii, 
Francisco Franco Bahamonde, który jednak mimo zapowiedzi 
nie przybył na otwarcie Kongresu. Komitet Honorowy składał się 2 13 
członków, w tym 8 ministrów różnych resortów. Na czele Komisji Orga- 
nizacyjnej stał F. H. Gil, wiceminister rolnictwa. Komitet Roboczy 
pracował pod przewodnictwem Francisco Ortuno Medina, dyrek- 
tora generalnego leśnictwa, łowiectwa i rybactwa słodkowodnego w Mi- 
nisterstwie Rolnictwa, zarazem wiceprzewodniczącego Komisji Organi- 
zacyjnej, przewodniczącego delegacji hiszpańskiej i późniejszego 
prezydenta Kongresu. Obok tych specjalnych instytucji hiszpańskich, 
w pracach organizacyjnych prowadzonych na długo przed rozpoczęciem 
Kongresu uczestniczyła Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAQ), Europejska Komisja Ekonomiczna (ECE) i inne instytucje mię- 
dzynarodowe. W Kongresie żywy udział brali: dyrektor generalny FAO, 
B. R. Sen, dyrektor dep. leśnictwa i przemysłu drzewnego FAO, Osar а, 
dyrektor wydziału przemysłu drzewnego FAO, J. Świderski i innl. 
Na honorowych prezydentów Kongresu wybrano: R. E. Macardi 
(USA) i E Saari (Finlandia). Spośród kilku wiceprezydentów, Г. 5. 
Mielechow (ZSRR), H. Beresforde (Wielka Brytania), H. A: 
Gonzales (Wenezuela) i E. P. Cliffe (USA) przewodniczyli na 
kolejnych posiedzeniach plenarnych. 

Wyjściowym dokumentem Kongresu był przygotowany przez FAO 
specjalny numer 80—81 czasopisma „Unasylva', wydany pod hasłem: 
swiatowe przemiany i perspektywy dotyczące drewna. Materiały kon- 
gresowe, sukcesywnie dostarczane uczestnikom w formie powielonej, 
objęły 526 referatów. Tak zwane referaty główne, tzn. zamówione przez 
organizatorów, mogły liczyć do 6000 słów. Referaty specjalne, nadesłane 
z inicjatywy zewnętrznej, były ograniczone do 3000 słów. Opracowania 
te były autoryzowane przeważnie dla poszczególnych osób, rzadziej — 
dla instytucji. Każdy referat był powielony w całości w jednym z trzech 
języków kongresowych uznawanych przez FAO, tzn. w angielskim, 
francuskim lub hiszpańskim i zaopatrzony w krótkie streszczenie, nie- 
kiedy we wszystkich trzech językach. 

W Hiszpanii ukazały się specjalne wydawnictwa z okazji Kongresu. 
Niektóre delegacje dostarczyły też własne materiały, takie jak radziecka 
książka pt. „Gospodarka leśna i przemysłowe zużycie drewna w ZSRR 
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oraz „Gospodarka leśna Japonii 1966' i „Typowe lasy Japonii", a także 
publikacje amerykańskie, węgierskie, rumuńskie, czechosłowackie, izra- 
elskie nowogwinejskie i inne. 

Poszczególne posiedzenia były starannie przygotowane. Obok prze- 
wodniczących, ważną rolę odgrywali organizatorzy dyskusji. Wbrew 
francuskiemu ich określeniu (animateurs des debats) rzadko zachodziła 
potrzeba ożywiania dyskusji, a raczej — porządkowania jej, ujmowania 
w ryzy i mieszczenia w ramy z reguły niewystarczającego czasu. Źwykle 
na kilka dni przed terminem posiedzenia organizator zapraszał zainte- 
resowanych na kameralne zebranie i wspólnie ustalano szczegółowy 
rozkład czasu i tematykę poszczególnych wystąpień. Oczywiście, nie 
czytano referatów. Posiedzenie rozpoczynało się od przedstawienia syn- 
tetycznej noty, uprzednio opracowanej przez Sekretariat na podstawie 
materiałów kongresowych. Odbywała się dyskusja grupy ekspertów, 
powołanych przez władze Kongresu. Obecni na Kongresie autorzy mieli 
zazwyczaj możność przedstawić w wielkim skrócie swoje referaty 
w ciągu kilku minut. Potem, w miarę rozporządzalnego czasu odbywała 
się ogólna dyskusja, przy czym czas poszczególnych głosów był w za- 
sadzie ograniczony do 3 minut. Przemówienia wygłaszano w jednym 
z trzech języków kongresowych, a symultaniczne tłumaczenia na dwa 
pozostałe języki odbierane były przez uczestników za pomocą specjal- 
nych aparatów tranzystorowych. Dopuszczalne było także przemawianie 
w innym języku, pod warunkiem opłacenia tłumaczeń na wszystkie trzy 
języki kongresowe. Z tej możliwości kilkakrotnie skorzystała delegacja 
radziecka i zachodnio-niemiecka. W kilka dni po posiedzeniu ukazywało 
się sprawozdanie. Wychodził także dziennik Kongresu. 

Odbyły się 3 sesje ogólne (sessions góćnćrales), 4 posiedzenia plenarne 
(sćances plenieres) i zebrania 10 sekcji specjalistycznych (comissions 
techniques). Postaram się je omówić nie w porządku chronologicznym, 
lecz logicznym. 

Po otwarciu kongresu przez przewodniczącego Komitetu Organiza- 
cyjnego, podczas pierwszej sesji ogólnej zabrał głos minister rolnictwa 
Hiszpanii Alfons Diaz Ambrona, który podkreślił, że właśnie w tym 
kraju można obserwować katastrofalne skutki nadmiernych wyłlesień, 
dokonanych w przeszłości. Dyr. S en w obszernym przemówieniu zazna- 
czył zwrot, jaki dokonuje się w światowej opinii publicznej w kierunku 
uznawania roli i znaczenia lasów we współczesnej gospodarce i w wielu 
dziedzinach życia. Problemy stające przed leśnikami są coraz liczniejsze 
l bardziej skomplikowane. Zapotrzebowanie wciąż się zwiększające wraz 
z rozmnażaniem i rozwojem ekonomicznym ludzkości powoduje koniecz- 
ność przejścia od zwykłej eksploatacji lub co najwyżej użytkowania 
do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Odnosi się to 
zwłaszcza do zasobów mających zdolność odradzania się. W krajach 
Tozwiniętych coraz bardziej komplikują się związki zachodzące między 
leśnictwem, przemysłem i rolnictwem, coraz bardziej potrzebne staje 
się nasilanie i wykorzystywanie wielostronnych ochronnych i społecz- 
nych funkcji lasu i terenów leśnych. Nowe problemy i nowe zasady 
polityki leśnej wynikają z dążeń do optymalizacji lesistości poprzez 
zalesienia terenów ustąpionych przez rolnictwo, potrzeby zachowania 
zwierzostanu, ochrony czystości i jakości wód, wykorzystywania lasów 
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do celów rekreacyjnych przez mieszkańców miast. Obowiązkiem nowo-. 
czesnego leśnika jest zrewidowanie starych poglądów i ustalenie no- 
wych możiiwości stwarzanych przez wielostronne znaczenie lasów. 
Mówca zakreślił nowe perspektywy w zakresie zakładania i uszlachet- 
nienia lasów, otwarte przez postępy nauk biologicznych, a zwłaszcza 
genetyki, oraz przez zdobycze naukowej i praktycznej chemii i techno- 
logii drewna, umożliwiającej lepsze wykorzystanie surowca i wyrób 
coraz nowych produktów. 

Podczas drugiej sesji ogólnej, po wyborze, a właściwie zaakcepto- 
waniu składu władz Kongresu przez delegatów, nastąpiło rozwinięcie 
tytułowego hasła w przemówieniach prezydenta Kongresu oraz dyr. 
Osara z FAO. To drugie przemówienie wychodziło głównie z mate- 
riałów zawartych we wspomnianym już zeszycie „Unasylva"'. Na pod- 
stawie przewidywań ekonomicznych, demograficznych i innych, można 
się spodziewać, że do 1975 r. zapotrzebowanie na drewno tarte wzrośnie 
do 430 mln m?, tzn. o 257/o w stosunku do 1961 r. Wprawidzie w krajach 
rozwiniętych nastąpi prawdopodobnie niewielki spadek zużycia tarcicy 
na głowę mieszkańca, ale będzie on zrekompensowany z nadwyżką 
przez liczbowy wzrost ludności. Natomiast w krajach rozwijających się 
ogólne zużycie drewna tartego wzrośnie aż o 50—100%/0 i osiągnie po- 
nad 1/; zapotrzebowania światowego; w związku z tym przemysł tar- 
taczny ma w tych krajach szerokie perspektywy rozwojowe. 

W skali światowej przewiduje się znacznie szybszy wzrost produkcji 
i zużycia niektórych innych przetworów drzewnych. Produkcja płyt 
drzewnych ma osiągnąć 75,8 mln m3, tzn. wzrosnąć 2,5 raza, przy па]- 
żywszym tempie w Związku Radzieckim i zachowaniu jeszcze przewagi 
Ameryki Północnej i Europy; najszybciej ma się przy tym rozwijać pro- 
dukcja płyt wiórowych, która wzrośnie aż 5,7 razy i przewyższy nawet 
produkcję płyt pilśniowych. Przeszło dwukrotnie ma wzrosnąć zapotrze- 
bowanie i produkcja celulozy, papieru i kartonu. 

Wzrosnąć ma nawet zapotrzebowanie i zużycie drewna opałowego, 
mianowicie o 10%, a to wskutek przyrostu naturalnego w krajach bę- 
dących na drodze rozwoju, gdzie wciąż jeszcze drewno jest podstawo- 
wym materiałem opałowym. 

Łączne zapotrzebowanie na drewno i produkty jego przerobu ma 
według przewidywań FAO osiągnąć 2689. mln m*% (w przeliczeniu na 
surowiec), czyli wzrosnąć o 26'/0 w stosunku do 1961 r. 

lemat ten rozwinięto szeroko podczas pierwszego posiedzenia ple- 
narnego, odbywającego się pod hasłem: „Tendencje przemian światowej 
produkcji, zużycia i obrotu drewnem". Podkreślono, że obecnym prze- 
mianom w ekonomice światowej towarzyszą, oczywiście, zmiany w zapo” 
trzebowaniu i zużyciu drewna. Zaznaczono dysproporcje geograficzne 

między wzrastaniem liczby ludności i zmianami jej stopy życiowej, roz" 
mieszczeniem bogactw leśnych i środków ich wykorzystania, zużyciem 
drewna na głowę mieszkańca. W krajach technicznie rozwiniętych, za- 
mieszkałych przez niespełna 1/, ludzkości, zużywać się będzie do 1975 !. 
około 70'/a całkowitej ilości surowca drzewnego. W pierwszej połowie 
bieżącego stulecia zapotrzebowanie na drewno było względnie stabilne 
i zrównoważone z produkcją. Obecnie jednak w niektórych krajach 
sytuacja w zakresie zaopatrzenia w drewno stała się napięta. Jedno” 
cześnie zmienia się struktura zapotrzebowania, wzrasta znaczenić 
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drewna przydatnego do przerobu i produktów, takich jak papier, 
karton, płyty pilśniowe i wiórowe. Zarysowujące się tendencje przemian 
będą się nadal nasilały w ostatniej ćwierci stulecia. Postęp w zakresie 
metod przerobu drewna umożliwia bardziej efektywne wykorzystywanie 
surowca, a jednoczesnie pozwala mieć nadzieję na skrócenie okresu 
jego produkcji. Duże możliwości tkwią w nie uruchomionych jeszcze 
rezerwach oraz w rozszerzanych coraz bardziej uprawach plantacyjnych, 
prowadzonych w krótkiej kolei rębu. W najbliższych latach główna 
rola będzie jeszcze przypadała leśnictwu w krajach rozwiniętych, ale 
z czasem Coraz większa część światowego zapotrzebowania na drewno 
będzie pokrywana poprzez handel międzynarodowy, co ma szczególne 
znaczenie dla Europy zachodniej i dla Japonii. 

Ta tematyka przewijała się przez obrady na dalszych posiedzeniach 
plenarnych i na zebraniach poszczególnych sekcji specjalistycznych. 

Drugie posiedzenie plenarne było poświęcone problemom planowa- 
nia walorylikacji zasobów leśnych. Omówiono następujące tematy: nowe 
idee dotyczące zagospodarowania lasu; planowanie i organizacja prac 
zrebowych i transportu leśnego; planowanie rozwoju przemysłu drzew- 
nego; realizacja bardziej efektywnych metod sprzedaży drewna; inte- 
gracja planów rozwoju leśnictwa z planami regionalnymi oraz z planami 
rozwoju gospodarki narodowej. 

Trzecie posiedzenie plenarne odbywało się pod hasłem: „Rola struk- 
tury organizacyjnej w rozwoju leśnictwa" i objęło następujące zagad- 
nienia: koordynacja programu badań w krajach rozwiniętych i rozwi- 
jających się; znaczenie szkolnictwa leśnego; struktura, program 
i funkcjonowanie publicznej administracji leśnej; las prywatny jako 
zagadnienie; administracja leśna w krajach o gospodarce planowej; 
polityka leśna a opinia publiczna; rola zawodowych stowarzyszeń 
eśnych. 

Czwarte posiedzenie plenarne poświęcone było problemom finanso- 
wania rozwoju leśnictwa i przemysłów leśnych i zajmowało się nastę- 
pującymi tematami: aspekty finansowe światowych przemian w zakre- 
Sie produkcji, zużycia i obrotu drewnem; inwestycje leśne widziane 
oczami bankiera, rządu, właściciela lasu, przemysłowca, leśnika; mię- 
dzynarodowe źródła finansowania leśnictwa; specyficzne zagadnienia 
dotyczące finansowania leśnictwa i przemysłu leśnego w krajach roz- 
wijających się. Postawiono przy tym bardzo ważną tezę, że przy obecnej 
sprzyjającej koniunkturze dla drewna finansowanie zalesień i odnowień 
odbywać się powinno nie tylko z bezpośrednich dochodów z gospodarki 
leśnej, lecz także wszystkich gałęzi przemysłu wykorzystującego drewno 
Jako surowiec, a nawet z dochodów całej gospodarki narodowej — ze 
Względu na pozytywne oddziaływanie lasu na środowisko geograficzne. 
ćn pogląd bardzo mocno popierali obecni na Kongresie ekonomiści 

radzieccy, ponieważ realizacja takiej tezy otwierałaby przed leśnictwem 
tozszerzone możliwości. 

Sekcja I — uszlachetniającej hodowli lasu — należała do najbogat- 
szych pod względem tematycznym, o czym świadczy już sama liczba 
teieratów: 12 głównych i 83 specjalne. W dziale uszlachetniania drzew 
“snych omówiono tematy: introdukcja gatunków i testy proweniencyj- 
he; drzewa reprodukcyjne o pożądanych cechach; opłacalność uszla- 
chetniania drzew; aspekty fizjologiczne zalesień. W dziale zalesień omó- 
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wiono zagadnienia: planowanie, organizacja i wykonanie programu 
zalesień; zmiany produktywności siedliska leśnego; praktyczne zagad- 
nienia szkółek i upraw; technika zalesień w trudnych warunkach; tzw. 
przyspieszona uprawa drzew leśnych; program zalesień w poszczegól- 
nych krajach; zalesienia przy użyciu określonych gatunków. Szczególne 
zainteresowanie wywołała idea „uprawy przyspieszonej” szybkorosną- 
cych gatunków i selektów iglastych, w odpowiednio dobranych warun- 
kach glebowych i klimatycznych, z zastosowaniem luźnej więżby, spe- 
cjalnej agrotechniki i krótkiej kolei rębu. Analogiczna koncepcja została 
wysunięta i zrealizowana przez V. Vivani we Włoszech oraz w Por- 
tugalii. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono także produkcji sadzonek 
w doniczkach plastykowych. 

W sekcji II — ochrony lasu — przedyskutowano następujące zagad- 
nienia: znaczenie chorób i szkodników leśnych oraz prognozowanie 
gradacji i epidemii; stan sanitarny lasów świata; profilaktyka i zwalcza- 
nie szkodników owadzich i chorób lasu, kwarantanny, świadectwa zdro- 
wia itd., współpraca międzynarodowa w zakresie badań nad chorobami 
lasu; pożary leśne; ochrona lasu przed zwierzyną. 

Do zakresu działania sekcji III — urządzania i uprawy lasu — za- 
kwalilikowano aż 19 referatów głównych i 74 specjalne. Tematyka 
dyskutowana na posiedzeniach tej sekcji była nader bogata i interesu- 
jąca, nie tylko dla specjalistów w zakresie urządzania lasu i hodowców: 
ewolucja sposobów zagospodarowania drzewostanów autochtonicznych; 
specylika zagospodarowania lasów pierwotnych; urządzanie lasów 
sztucznych; realizacja postępu i wykorzystanie nowoczesnych zdobyczy 
naukowych i technicznych (w tym: wykorzystanie techniki elektrono- 
wej, zastosowanie atomów znaczonych w badaniach leśnych, zagadnienia 
inwentaryzacji statystycznej i biometrii, nawożenie, a w szczególności 
zachowanie żyzności gleby pod monokulturami iglastymi); lasy jako 
źródła pożywienia dla ludności wiejskiej i paszy; analiza i porównanie 
kosztów i dochodów przy różnych sposobach urządzania i hodowli lasu; 
różne opracowania monograficzne regionalne, okręgowe i specyficzne; 
bibliografia i terminologia leśna. 

Na posiedzeniach tej sekcji rozgorzała ożywiona dyskusja nad kon- 
cepcjami lasu zagospodarowanego naturalistycznie i plantacji. Na po 
parcie obu tez przytaczano argumenty o charakterze przyrodniczym, 
technicznym, ekonomicznym i ogólnospołecznym. Jeżeli tę dyskusję 
uważa się za starcie dwóch przeciwstawnych poglądów, to należy Ja 
uznać za nie rozstrzygniętą. Duże zainteresowanie wywołało także 24 
gadnienie nawożenia gleb leśnych. Większość referentów i dyskutantów 
przychylała się do zdania, że czas szerszego stosowania nawozów 
w leśnictwie, przynajmniej w niektórych krajach, nie jest już odległy. 
Zresztą te zagadnienia były poruszane także na zebraniach innych 
sekcji. 

Sekcja IV — pozyskiwania i transportu drewna — zajmowała SI£ 
takimi tematami: wpływ mechanizacji na metody ścinki i transportu 
drewna; mechanizacja tradycyjnych sposobów użytkowania lasu, UZY” 
skane wyniki i możliwości na przyszłość; użytkowanie plantacji drzew: 
wykorzystanie odpadów eksploatacyjnych i pozyskanie drewna mało” 
wymiarowego; związek między mechanizacją, rozmiarami eksploatacj! 
i sposobami zagospodarowania lasu. 
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W centrum uwagi dyskutantów znalazło się tu pozyskiwanie i wy- 
korzystywanie drewna małowymiarowego, przy czym zarysowały się 
dwa poglądy: 1) dążeniem leśnika powinno być wyprodukowanie drew- 
na o określonych wymiarach, dopiero wtedy zaczyna ono interesować 
przemysł (delegat szwedzki), 2) pozyskiwanie i wykorzystanie drewna 
małowymiarowego ma głęboki sens i cel w warunkach przyrodniczych 
i ekonomicznych, np. Włoch lub Polski (Giordano z Włoch). W dy- 
skusji tej parokrotnie powoływano się na materiały zawarte w polskim 
referacie. 

Przedmiotem obrad sekcji V był czynnik ludzki w pracach leśnych, 
a w szczególności: problemy pracy w gospodarce leśnej i przemysłach 
leśnych, tendencje i perspektywy; przygotowanie zawodowe robotników 
leśnych; higiena i bezpieczeństwo prac leśnych; mechanizacja prac 
leśnych w krajach rozwijających się. 

Znowu zaznaczyły się dysproporcje w układzie geograficznym. O ile 
leśnictwo w krajach rozwiniętych cierpi coraz dotkliwiej na brak sił 
wykonawczych w następstwie industrializacji i urbanizacji, o tyle w kra- 
jach rozwijających się brak przede wszystkim pracowników kwalifiko- 
wanych, specjalistów, inżynierów i techników. Stopniowo poprawia się 
sytuacja w krajach rozwijających się, a w krajach rozwiniętych — po- 
garsza się i kryzysu nie rozwiązują nawet stosunkowo wysokie zarobki 
osiągane przez robotników leśnych w niektórych regionach; klucz za- 
gadnienia leży w nader trudnych warunkach pracy. 

Na posiedzeniach sekcji VI, która zajmowała sie specyficznymi 
zagadnieniami regionów tropikalnych, omawiano następujące tematy: 
rola tropików w świecie; wpływ przemian światowych na politykę leśną 
w regionach tropikalnych; produkcyjność gleb i planowanie użytkowa- 
nia gruntów w regionach tropikalnych; ocena leśnych zasobów tropikal- 
nych; wybór gatunków drzew dla regionów tropikalnych, w związku 
z tendencjami w gospodarce światowej; szybki rozwój hodowli lasu 
w tropikach; pełne wykorzystanie leśnych zasobów regionów tropikal- 
nych. 

Na posiedzeniach tej sekcji, a także przy innych okazjach, przedsta- 
wiciele krajów rozwijających się wykazywali, że pomoc techniczna 

l materialna udzielana leśnictwu jest niewystarczająca. Pretensje adre- 

sowano najczęściej do FAO lub do Stanów Zjednoczonych AP. Niektó- 

Izy delegaci kładli największy nacisk na potrzebę zwiększenia pomocy 
lachowej. 

Sekcja VII — przemysłu leśnego — rozpatrywała zagadnienia: jakość 
drewna a inwestycje właściwe dla rozmaitych gałęzi przemysłu drzew- 

nego (charakter problemu, ważność problemu drewna kiepskiej jakości, 
specyfika regionalna, płyty drzewne, celuloza papiernicza i wtokienni- 

cza), perspektywy rozwojowe przemysłu korka, żywicy i podobnych 
produktów; wykorzystanie drewna jako surowca w przemyśle chemicz- 
Rym; różne zagadnienia związane z właściwościami drewna i jego wyko- 
Izystaniem; niektóre aspekty prawodawstwa międzynarodowego doty- 
czące użytkowania i ochrony wód poprzez zastosowanie urządzeń 
specjalnych w przemyśle drzewnym. 

Obrady sekcji VIII podzielono na trzy części, zgodnie z jej nazwą: 
parki narodowe i rezerwaty, wypoczynek, fauna. Na wstępie omówiono: 
Udział parków narodowych w gospodarce krajów rozwiniętych i rozwi- 
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jających się; problemy urządzania parków narodowych; specyfikę naro- 
dową w zagadnieniach parków. W drugiej części obrad, poświęconej 
leśnym obszarom rekreacyjnym, omówiono bardzo ważne i aktualne 
zagadnienia: społeczne i ekonomiczne wpływy funkcji rekreacyjnych 
na politykę leśną, las a polityka urbanizacyjna, przyszłość leśnych obsza- 
rów rekreacyjnych. W trzeciej części obrady dotyczyły fauny leśnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem zwierzyny łownej. Omówiono zagadnienia 
użytkowania zwierzostanu w krajach rozwijających się i rozwiniętych 
oraz problem zwierzostanu w pracach nad urządzaniem lasu. Dyskutanci 
mieli także możność dowiązywać swoje wypowiedzi do treści kilku refe- 
ratów, zakwalifikowanych w zasadzie do zakresu działania sekcji II, 
a dotyczących ochrony lasu przed szkodami od zwierzyny. 

„Oddziaływanie lasu na środowisko" jest hasłem tytułowym sekcji 
IX, w której tematyce przejawiały się powiązania z obradami sekcji 
VIII: wpływy lasu na klimat, gleby, wodę, zasoby użyteczne dla czło- 
wieka; wpływ pasów leśnych i zadrzewień na otoczenie i na plony rolne; 
ocena finansowa ekologicznych funkcji lasu; las a zdrowie człowieka; 
czy istnieje sprzeczność między pozytywnymi wpływami lasu na środo- 
wisko a jego rolą gospodarczą? Obrady wykazały możliwość uzgodnie- 
nia pozaprodukcyjnych i pośrednioprodukcyjnych funkcji lasu z jego 
zadaniami gospodarczymi, z tym że optymalny kompromis uzależniony 
jest od konkretnego układu warunków. 

Na posiedzeniach sekcji X — ekonomiki i statystyki leśnictwa — 
rozpatrzono następujące zagadnienia: ustalenie celów gospodarstwa 
leśnego i ich hierarchii (metodologia studiów nad tendencjami i perspe- 
ktywami produkcji, zużycia i obrotu drewnem; zagadnienia metodolo- 
giczne uzgadniania celów gospodarczych); elementy ekonomiczne przy 
podejmowaniu decyzji w urządzaniu lasu (możliwości i ograniczenia, 
wybór stopnia intensywności i metod pracy przy urządzaniu lasu, ana- 
liza kosztów i opłacalności produkcji leśnej); rola statystyki w postępie 
ekonomiki i polityki leśnej (statystyka ekonomiczna jako podstawa 
polityki, ocena zasobów, analiza ekonomiczna a planowanie). | 

Wnioski wysunięte na poszczególnych posiedzeniach i następnie 
przedstawione Kongresowi przez specjalną komisję mogą być przed” 
miotem osobnego opracowania. Powinno ono być zaopatrzone w grun- 
towny komentarz, ponieważ obok wniosków ważnych są też i takie, 
które znalazły się wśród uchwał raczej dzięki energii autorów, dotyczą 
zagadnień w skali światowej nie najważniejszych, lecz co najwyżej — 
najbardziej skonkretyzowanych, toteż nie odzwierciedlają wiernie treści 
obrad. | 

Podczas trzeciej sesji plenarnej uchwalono: 
— Zalecić organizatorom VII Światowego Kongresu Leśnictwa, aby 

do uczestnictwa w nim zaprosili przedstawicielstwa rzadow i parla 
mentów. a, 

— Prosic rzady krajów rozwijających się, aby przez własne wysiłki 
i środki stworzyły warunki do jak najlepszego wykorzystywania udzie” 
lanej im pomocy technicznej i materialnej, a jednocześnie zalecić, aby 
ta pomoc była nasilona do możliwego maksimum. 

— Prosić Konferencję FAO, żeby przy zatwierdzaniu programu pra” 
cy i budżetu na lata 1968—1969, zaproponowanego przez Dyrektora Ge” 
neralnego FAO, i ustalaniu hierarchii potrzeb uwzględniła wyniki obra 
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Kongresu. Prosić obecnych na Kongresie rządowych doradców do 
współpracy z FAO, aby przez swoje rządy starali się wpłynąć na Kon- 
ferencje FAO w kierunku zwiększenia środków przydzielanych na fi- 
nansowanie działalności w zakresie leśnictwa. Upoważnić prezydenta 
Kongresu do niezwłocznego przekazania tej uchwały Dyrektorowi 
Generalnemu FAO. 

Na wniosek delegacji Tanzanii, poparty przez delegacje Związku 
Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych AP, wyrażono organizatorom 
Kongresu podziękowanie za ich trud uwieńczony pełnym powodzeniem. 

Gotowość zorganizowania VII Światowego Kongresu Leśnictwa zgło- 
siły delegacje: Brazylii, Chile i Związku Radzieckiego. 

Po przemówieniu końcowym Prezydent Kongresu zamknął obrady. 
Obok delegacji hiszpańskiej, amerykańskiej, kanadyjskiej, bardzo 

aktywna była delegacja radziecka, nie należąca przecież do najliczniej- 
szych; jej członkowie przemawiali na wszystkich posiedzeniach plenar- 
nych i na zebraniach wszystkich sekcji. Często występowali także 
delegaci rumuńscy. Natomiast jedna z najliczniejszych delegacji — 
zachodnioniemiecka była mało widoczna. Wielokrotnie zabierali głos 
przedstawiciele krajów rozwijających się. 

Do materiałów kongresowych włączono 9 referatów opracowanych 
w Polsce, a mianowicie (wymieniam w porządku alfabetycznym według 
nazwisk autorów): 

F. Budniak, K. Czereyski, E. Ilmurzyński: Pozyski- 
wanie i wykorzystanie drewna małowymiarowego z cięć pielęgnacyj- 
nych w Polsce; ref. specjalny, sekcja IV. 

M. Czarnowski: Problem określania dochodu oraz wskaźnik 
potencjalnej zdolności produkcyjnej siedlisk leśnych; rel. specjalny, 
sekcja I. 

W. Grochowski: Polska koncepcja leśnej produkcji ubocznej 
W teorii i w praktyce; ref. specjalny, drugie posiedzenie plenarne. 

L. Jastrzębski: Wpływ prawodawstwa na intensyfikację leśni- 
ctwa w krajach o centralnym planowaniu gospodarki narodowej, na 
przykładzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; ref. specjalny, trzecie 
posiedzenie plenarne. 
Ż.Kulczycki, L. Jastrzębski: Administracja leśna w gos- 

podarce centralnie planowanej. Ref. główny, trzecie posiedzenie ple- 
narne. 

M. Kreutzinger, S. Ostrowski: Wpływ opadów atmosfe- 
Iycznych na przyrost wysokości sosny pospolitej; ref. specjalny, sek- 
cja III. 
_S. Ostrowski: Wptyw lasu na stosunki wodne niektórych zlewni 

hizinnych; ref. specjalny, sekcja IX. 
S. Smélski: Rola stowarzyszeń ochrony przyrody w zakresie 

ochrony, restytucji i zagospodarowania zasobów przyrody; rei. specjal- 

ПУ, trzecie posiedzenie plenarne. 
_T. Trampler: Metodologia badania kierunków rozwoju drzew- 

nctwa w gospodarce centralnie planowanej; ref. główny, sekcja X. 
Cztery z tych opracowań przekazała organizatorom Kongresu Polska 

śademia Nauk. Nasze referaty były na ogół dobr» trzyjęte. Szcze- 
Jolne zainteresowanie wzbudził referat Budniaka, Czereyskie- 
J0 i Ilmurzyńskiego o pozyskiwaniu drewna małowymiaro- 
7 
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wego. Na zebraniu sekcji IV zapraszano nawet publicznie autorów do 
zabrania głosu, co zdarzało się tylko wyjątkowo. 

W Kongresie wzięła udział 3-osobowa, a więc jedna z najmniej licz- 
nych, delegacja polska w składzie: prof. dr Maksymilian Kreutzin- 
ger, dyr. mgr inż. Zbigniew Kulczycki i prof. dr Wiesław Gro- 
chowski. Jak na taką małą delegację, staraliśmy się być aktywni. 
Dyr. Kulczycki uczestniczył w zebraniu przygotowawczym do Kon- 
gresu, a następnie — dwukrotnie w pracach grupy ekspertów. Wszyscy 
czionkowie delegacji zabierali głos w dyskusji na posiedzeniach ple- 
narnych i na zebraniach sekcji. Prof. Kreutzinger, jako członek 
Komitetu Stałego IUFRO, brał także czynny udział w pracach agend tej 
organizacji w okresie bezpośrednio poprzedzającym Kongres i w czasie 
jego trwania. Oczywiście jednak, napotykaliśmy na wielkie trudności 
w Opanowaniu tak bardzo urozmaiconej tematyki Kongresu i wykony- 
waniu licznych dodatkowych czynności organizacyjnych i technicznych. 

Przed Kongresem i bezpośrednio po jego zakończeniu odbywały się 
grupowe wyjazdy uczestników po trasach Hiszpanii, Portugalii, Francji 
1 Maroka. Rozpoczęte na posiedzeniach dyskusje częściowo przenie- 
siono w teren i kontynuowano wobec konkretnych przykładów. Była to 
także okazja zetknięcia się z wybranymi problemami leśnictwa i spo- 
sobami ich rozwiązywania w tych, dla polskich leśników egzotycznych 
krajach. Były to jednak imprezy kosztowne i żaden z członków polskiej 
delegacji nie mógł z nich skorzystać. Natomiast delegacja radziecka 
urządziła sobie przez biuro podróży „Atesa' dwa osobne objazdy tere- 
nowe, po południowej i północnej Hiszpanii, czego żywe echa można 
znaleźć w prasie fachowej. 

W czasie trwania Kongresu czynna była światowa wystawa leśni- 
ctwa, drzewnictwa, łowiectwa i rybactwa śródlądowego, a jej wyodreb- 
niony dział stanowiła ekspozycja wydawnictw. Komitet Nauk Leśnych 
PAN przy wydatnej pomocy Państwowego Wydawnictwa Rolniczego 
i Leśnego, Instytutu Badawczego Leśnictwa i Redakcji „Sylwana' zorga” 
nizował udział naszych książek, czasopism i wydawnictw ciągłych, nie” 
periodycznych w wystawie. O ile mi wiadomo również Zakład Dendro- 
logii i Arboretum Kórnickie PAN wysłało swoje wydawnictwa. 

Imprezą także związaną z Kongresem był festiwal filmów leśnych, 
zorganizowany pod auspicjami FAO i IV Międzynarodowego Konkursu 
Filmów Rolniczych. Spośród 93 filmów nadesłanych na festiwal, Po 
wstępnej ocenie przeprowadzonej uprzednio w Rzymie, do publicznej 

ekspozycji dopuszczono 30 filmów pochodzących z 23 krajów. Nie było 
wśród nich ani jednego filmu polskiego. Grand Prix otrzymał kanadyj: 
ski film pt. „Samoloty w walce z pożarami leśnymi". Nagrodzono т. №. 
filmy pochodzenia amerykańskiego, włoskiego, hiszpańskiego, angiel- 
skiego, niemieckiego, jugosłowiańskiego, meksykańskiego, kubańskiego 
rumuńskiego, bułgarskiego. Film radziecki „Osuszanie lasów bagler” 
nych" otrzymał wielką nagrodę, a dwa pozostałe radzieckie filmy oe 
stały wyróżnione brązowymi medalami. Łącznie przyznano 17 радго 
w dwóch działach: szkolenia i informacji. Aby ustosunkować SIĘ, do 
decyzji jury, trzeba by prześledzić projekcję filmów, kosztem udzia 
w obradach Kongresu, na co nie mógł się zdecydować żaden z członków 
poiskiej delegacji. Zacytuję więc tylko zakończenie sprawozdania Z mó 
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nachijskiego czasopisma „Allgemeine Forstzeitschriit" (nr 29 z 1966 r.): 
„Załować jedynie należy, że nie oceniono należycie kilku wybitnych 
filmów pochodzących z krajów bloku wschodniego". Nie sądzę jednak, 
aby był to przejaw tendencyjności, bo z tym nie spotkaliśmy się ani 
razu. 

Niniejszy referat zakończę kilkoma luźnymi uwagami i impresjami 
osobistymi. Niektóre z nich mają charakter prawd dawno znanych, 
z którymi jednak zżyliśmy się tak bardzo, że aż przestaliśmy je do- 
strzegać. 

1. Wręcz zadziwiające jest bogactwo problematyki leśnictwa, już 
bardzo złożonej w granicach jednego kraju, znakomicie skomplikowanej 
w skali światowej przez różnorodność warunków przyrodniczych i eko- 
nomicznych, wynikających stąd celów i stojących do dyspozycji środ- 
ków. W tej lawinie problemów, którą uruchomił Kongres, trudno nawet 
dać z zupełną pewnością odpowiedź na pytanie, czy jego cel tytułowy 
został osiągnięty. Zarysowuje się wyraźna potrzeba opracowania przez 
międzynarodowy zespół ekspertów odpowiedniego dokumentu, zawie- 
rającego analizę i syntezę materiałów kongresowych z tego tylko punktu 
widzenia. Prawdopodobnie nie jest to myśl odkrywcza i chyba FAO już 
się tym zajmuje. | 

2. Nie przypuszczam, aby odpowiedź na postawione pytanie wypadła 
negatywnie, ale nawet w tym wypadku trzeba by twierdzić, że Kongres 
był nad wyraz pożyteczny. Był to imponujący przegląd światowego 
leśnictwa, a zwłaszcza jego postępów i tendencji rozwojowych. Leśnicy 
przybyli z rozmaitych regionów geograficznych, z krajów o różnych 
systemach polityczno-społecznych i gospodarczych, mimo odmiennych 
poglądów zawsze potrafili znaleźć wspólny język i wzajemnie się zro- 
zumieć. Dlatego za opłacalną uznać trzeba rzeczywiście ogromną pracę 
organizacyjną włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie Kongresu, 
wysiłki ludzi z wielu krajów i wcale niemałe koszty. Będą one procen- 
tować przez długi czas, bowiem idee i koncepcje przedstawione na Kon- 
gresie będą nie tylko upowszechnione w znacznej części, lecz będą 
także inspirować twórców do dalszego postępu. | 

3. Drugą, charakterystyczną cechą problematyki leśnej, która rów- 
nież wyraźnie zaznaczyła się na Kongresie, jest wieloaspektowość po- 
szczególnych zagadnień. Wielokrotnie widzieliśmy ten sam temat 
ukazany w świetle rzuconym z innego punktu. Jeszcze raz uwidoczniła 
c potrzeba kompleksowego rozpatrywania każdego problemu leśni- 
Ctwa, 

4. Jedność leśnictwa i drzewnictwa, tylko zasygnalizowana 17 lat 
Wcześniej w Helsinkach, obecnie jest powszechnie uznawana. Jest to 
Jeszcze jeden argument na rzecz realizowanej w Polsce zasady integracji 
leśnictwa i drzewnictwa. | 

5. Na tle przedstawionych na Kongresie tendencji i perspektyw 
w zakresie produkcji, przerobu i obrotu drewnem, wysiłki nad intensy- 
likacją gospodarki leśnej mają w naszej sytuacji pełne uzasadnienie. 

6. Wiele miejsca w materiałach kongresowych i wiele czasu na 
posiedzeniach plenum i sekcji poświęcono problemowi podniesienia pro- 
ukcyjności lasu, przy czym rozumiano go najczęściej wielostronnie, 

tak co do celów, jak i środków działania, obejmując tym pojęciem nie 
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tylko wytwarzanie drewna, lecz także wszystkie inne możliwe do osiąg- 
nięcia korzyści materialne z lasu. 

7. Koncepcja wykorzystywania wszystkich, gospodarczych, pośred- 
nioprodukcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu, a nawet sterowania 
nimi w pożądanym kierunku okazała się nie efemeryczną modą, która 
by przeminęła wraz z obradami V Kongresu, lecz istotną potrzebą, na- 
rastającą wraz z rozwojem ludzkości. Wynikają stąd nowe problemy dla 
leśnictwa, które trzeba rozwiązywać na zasadzie harmonijnego optimum. 

8. Przekonujący wydaje się pogląd wyrażony przez niektórych 
mówców, że koncepcja lasu zagospodarowanego naturalistycznie i kon- 
cepcja plantacji drzew nie są bynajmniej przeciwstawne. Plantacje nie 
mają zastępować lasu, lecz powinny go ochraniać, odciążać od nadmier- 
nego nacisku i zabezpieczać od dewastacji, przejmując na siebie część 
jego zadań gospodarczych. W krajach uprzemysłowionych, gęsto za- 
ludnionych i niezbyt bogatych w lasy konieczna jest koegzystencja 
tych dwóch form zbiorowisk drzewiastych i zarazem obiektów gospo- 
darki, a optymalne proporcje uzależnione są od lokalnych warunków. 

9. Nawożenie gleb leśnych stanie się w warunkach podobnych do 
naszych już w niedługim czasie koniecznością, co także jasno wynikało 
z materiałów kongresowych. Dlatego należy nasilić badania i doświad- 
czenia nad tym problemem. 

10. Jak najbardziej prawidłowe jest w naszych warunkach dążenie 
do całkowitego wykorzystania surowca drzewnego. 

11. Materiały kongresowe wykazały dowodnie, jak wielkie możli- 
wości potencjalne drzemią w lasach i leśnictwie krajów znajdujących 
się na drodze rozwoju i jak wielką wagę trzeba przywiązywać do po- 
mocy udzielanej w tym zakresie przez kraje rozwinięte. Byłoby bardzo 
niekorzystne dla przyszłych stosunków z tymi krajami, a nawet dla 

dobrego imienia Polski, gdybyśmy się powstrzymali od udziału w tej 
akcji. Leśnictwo należy do tych dziedzin, w których nasza pomoc będzie 
szczególnie wysoko oceniona. Nie możemy współzawodniczyć z najbo- 
gatszymi krajami pod względem nakładów materialnych, ale pomoc 
fachowa jest w wielu wypadkach jeszcze potrzebniejsza. Zatem tym 
większego znaczenia i wagi nabiera zapoczątkowana już przez resort 
leśnictwa i przemysłu drzewnego PRL pomoc dla krajów rozwijających 
się poprzez FAO w postaci zadeklarowanych 40 tys. godzin pracy insty- 

tutów naukowo-badawczych i biur projektowych. 
Nie mamy wprawdzie nadmiaru fachowców-leśników. Mimo wszystko 

moglibyśmy jednak przeznaczyć pewną liczbę młodych, ale już аузро- 
nujących wystarczającą wiedzą i doświadczeniem ludzi na eksport do 

krajów rozwijających się. Mamy nieliczne, ale przekonujące przykłady: 
że radzą sobie oni bardzo dobrze. Perspektywa wielkiej przygody Sta” 
nowiłaby też bodziec dla najbardziej przedsiębiorczej, energicznej 
i uzdolnionej młodzieży do wybierania zawodu leśnika, co jest tak 
bardzo pożądane. os 

Pozostaje mi jeszcze złożyć gorące podziękowanie Władzom Polskiej 
Akademii Nauk, Wydziałowi V i moim bezpośrednim przełożonym 78 
umożliwienie mi udziału w tak wspaniałej imprezie, jak VI Światowy 
Kongres Leśnictwa w Madrycie. 
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Краткое содержание 

Шестой мировой лесной конгресс состоялся в Мадриде 6—18 июня 1966 года, 

на тему: „Роль лесного хозяйства в переменах мирового хозяйства”. Для 

того, чтобы достигнуть намеченной цели, перед конгрессом были поставлены 

две задачи: 1) проведение обзора прогресса достигнутого в области техники лес- 

ных работ и проанализирования его воздействия на социальные и экономичес- 

кие условия всего мира, 2) проанализирование тенденции развития и будущего 

лесного хозяйства в зависимости от изменяющейся системы социальных и эко- 

номических факторов. Исходным документом конгресса был подготовленный 

ФАО специальный номер 80—81 журнала ‚Унасильва”. 

Автором, одним из членов немногочисленной польской делегации, рассматри- 

вается организация конгресса и темы, продискутированные на 3 общих сессиях, 

4 пленумах и 10 собраниях специалистических секций. Статья заканчивается 

личными замечаниями и впечатлениями автора. 

Summary 

The sixth World Forestry Congress has been held in Madrid on June 6—18, 1966, 

under the heading: ,,The role of forest management in the evolution of world econo- 

my". To attain its goal, two tasks have been put beforte the Congress: 1) review of 

the progress attained in the sphere of the techniques of forest works and an analysis 

of its influence upon social and economic conditions all over the world, and 2) ana- 

lysis of devolopmental trends and the future of foresty in relation to the changing 

pattern of social and economic conditions. An initial document of the Congress pro- 

vided the special issue No 80—81 of the magazine ,,Unasylva" prepared by FAO. 

Author, one of a few members of the Polish delegation, describes the organization 

of the Congress and themes discussed on 3 general sessions, 4 full meetings, and 

meetings of 10 specialistic sections. He concludes his article with remarks and im- 

pressions of personal nature. 
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