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ANDRZEJ KULESZA 

U podstaw działalności geologicznej leśnictwa 

Основы геологической деятельности в лесном хозяйстве 

About the essentials of geological activity in forestry 

30 maja 1979 r. zakończono kilkunastoletnie próby prowadzenia dzia- 
łalności geologicznej leśnictwa wydaniem Zarządzenia nr 14 MLiPD 

w sprawie organizacji i zakresu działania służby geologicznej resortu 
leśnictwa i przemysłu drzewnego. Przepisy te, nie odbiegające od podob- 
nych funkcjonujących w innych resortach, okazały się zbyt uproszczone 
dla rozwinięcia geologicznej działalności leśnictwa. W ciągu pięciolet- 
niego okresu prób zorganizowania tej działalności została rozpoznana za- 
równo problematyka, jak i możliwości realizacji zagadnień z zakresu 
geologicznej specyfiki leśnictwa. | 

Poniżej omówiono poszczególne grupy zagadnień tworzących podsta- 
wy tej specyfiki. 

MOŻLIWOŚCI GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA FUNKCJI 

WODOCHRONNYCH LASÓW 

Według B. Paczyńskiego (6) odnawialność wód podziemnych 

wynosi w Polsce 36,0 km3/rok, a zużycie wody podziemnej przez wszyst- 

kie jednostki gospodarcze — ok. 4,0 km*/rok. Е. Białkiewicz 1 5. 

Babiński (3) uważają, że podwyższenie lesistości do 31 fo zwiększy- 

łoby retencję leśną o 5,7 km*, a więc należałoby przypuszczać, że leśna 

retencja wodna w Polsce wynosi 40—50 km*, z czego — według 5. Ва- 

łuta (2) — do wód podziemnych w strefach lasów wodochronnych prze- 

chodzi około połowy tej ilości. Wydaje się więc, że średnio licząc w stre- 

fach lasów odnawiana jest co najmniej połowa całego zasobu wodnego 

zdrenowywanego corocznie do pódziemnych struktur wodonośnych. | 

Jest to więc fakt ujawniający rangę leśnictwa w stosunku do grup, 

zawodowych uzależnionych od czystej i taniej wody dostarczanej do płyt- 

kich struktur wodonośnych z retencji leśnej. Nasuwa się zagadnienie 

zależności rozmieszczenia lasów wodochronnych w obszarach infiltracyj- 

nych struktur wodonośnych oraz w rejonach deficytu wód podziemnych 

od lokalizacji jednostek gospodarczych korzystających z zasobów wód 

zasilanych z retencji leśnej. 
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Istnieje możliwość budowy mechanizmów motywacji ekonomicznej 

ochrony lasów wodochronnych przez jednostki gospodarcze i grupy za- 

wodowe uzależnione od zasobów wód z retencji leśnej. Leśnicy mogą być 

także zainteresowani wzmacnianiem wodochronności istniejących kom- 

pleksów leśnych w zamian za korzyści płynące z tego działania, nie wy- 

łączając płatności za eksploatację wód leśnych. Rozwiązanie tej motywa- 

cji jest jednak uzależnione od efektywności współpracy między zain- 

teresowanymi stronami, którymi przede wszystkim są resorty leśnictwa 

i przemysłu drzewnego, geologii oraz gospodarki wodnej i ochrony śro- 

dowiska. 

FUNKCJA HYDROCHEMICZNA LASÓW 

Badania lizymetryczne nad leśnym oczyszczeniem ścieków (4) pozwo- 

liły na stosunkowo dokładne rozpoznanie możliwości oczyszczania w Sro- 

dowisku leśnym wód zanieczyszczonych ściekami komunalnymi. Wielo- 
letnie badania prowadzone przez Instytut Badawczy Leśnictwa objęły 

problematykę oddziaływania wód ściekowych na glebę leśną, drzewo- 

stany i wody podziemne, występujące poniżej strefy korzeniowej, 

Badania te pozwoliły także na stwierdzenia dotąd mniej znanej funk- 

cji lasów, a mianowicie możliwości kształtowania chemicznego wód w ce- 

lu poprawy ich jakości. Funkcja ta często jest wykorzystywana przy 

ochronie zasobów eksploatowanych wód podziemnych i powierzchnio- 

wych. 

Istnieje tendencja do lokalizacji wjęć w lasach i na ich obrzeżu, gdyż 

wykorzystanie wód podziemnych zasilanych z retencji leśnej stanowi obok 
ujęć infiltracyjnych alternatywę ominięcia kosztownych rekonstrukcji fil- 

trów i uzdatniania wody. Wobec pogłębiającego się deficytu wodnego 

w Polsce sięganie do zasobów wód o podwyższonej mineralizacji pociąga 
za sobą wysokie koszty utrzymania ujęć (8). Na koszty te składają się 
z jednej strony prace związane z poprawą drożności zasklepionych fil- 
trów i zabezpieczeniami przed przedwczesnym zużyciem studzien, a z 
drugiej — uzdatnianie wód żelazistych, twardych i skażonych lub o pod- 

wyższonej mineralizacji, typu siarczanowego, chlorkowego i azotowego. 
Studnie wiercone w środowisku wód zasklepiających filtry zabezpie- 

cza się na ogół zmniejszając opory hydrauliczne na filtrze albo przez 
zwiększenie powierzchni filtracji, rozszerzając średnicę otworu lub stre- 
fę filtra naturalnego przez wypiaszczenie warstwy wodonośnej w czasie 
pompowania (7). | 

Studnie wiercone zabezpiecza się przed przedwczesnym zużyciem sto- 
sując specjalne konstrukcje filtrów odpornych na kolmatację, jednakże 
wiąże się to na ogół z koniecznością zmniejszenia wydajności studzien. 
W sumie zabezpieczenia przed przedwczesnym zasklepieniem filtrów stu- 
dzien wierconych powoduje wzrost kosztów do 40—50 tys. zł za jeden 
metr bieżący. Także poprawa drożności zasklepionych filtrów metodą 
chemiczno-ciśnieniową lub przez torpedowanie małymi ładunkami nie 
na długo przedłuża żywotność studzien (7). W efekcie prowadzi to do 
wymiany filtra, równie drogiej lub droższej od wykonania nowego otwo- 
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ru. Wody o podwyższonej mineralizacji często wykazują wahania składu 
chemicznego, co powoduje słabą skuteczność i tak drogiego uzdatniania. 
Ujęcia infiltracyjne natomiast są zależne od jakości źródła zasilania w 
wodę warstwy wodonośnej, tj. stawu,. jeziora, rzeki. Stosowana czasem 
tzw. sztuczna infiltracja powoduje konieczność wysokich nakładów na 
budowę sztucznych zbiorników zasilających warstwę wodonośną w wodę. 

_W sumie więc alternatywa leśnej regulacji chemizmu i ochrony ujęć 
wodnych rysuje się jako działanie, na które istnieje duże zapotrzebowa- 
nie społeczne konsumentów wody pitnej. 

Z przeglądu ujęć wodnych Lasów Państwowych wynika, że żywotność 
ujęć leśnych jest długa, bo kilkudziesięcioletnia, a koszty ich utrzymania 
w związku z brakiem potrzeby uzdatniania wody i nieczęstej. wymiany 
filtrów są niskie. = 

Są to walory obniżające koszty ochrony przed zasklepianiem filtrów 
i uzdatniania wody na ujęciach i jako takie motywujące współpracę 
przy wykorzystaniu funkcji hydrochemicznej lasów przez resort ochrony 
środowiska, geologii i gospodarki wodnej na warunkach określonych 
przez resort rolnictwa i leśnictwa. Jako dysponent możliwości zaopatrze- 
nia w wodę jednostek nieleśnych resort rolnictwa i leśnictwa z faktu 
tego mógłby utworzyć zródło zasilania własnych funduszów. 

ZALEŻNOŚĆ EWOLUCJI SIEDLISK OD WARUNKÓW WODNYCH 

NA POWIERZCHNI I POD ZIEMIĄ 

Wykształcone na podglebiu marglistym, ilastym, mułkowatym, gli- 
niastym, kredowym, wapnistym lub fliszowym, siedliska lasowe utrzy- 
mują na ogół żyzne wodochronne lasy. Ź reguły jednak lasy te porastają . 
utwory geologiczne o niskiej wodonośności, gromadząc wodę podziem- 
ną w spękaniach i szczelinach wypełnianych zwietrzeliną ilasta, z wyjąt- 
kiem wąskich stref tektonicznych o wyższej wodonośności. W konsek- 

wencji, w tych obszarach zasoby wodne. z retencji leśnej często w więk- 

szym stopniu zasilają wody powierzchniowe niż podziemne, wypływając 
w postaci źródeł, wycieków, tworząc rozlewiska, podmokłości, jeziora 

leśne lub dając początek potokom leśnym. Z kolei podglebia piaszczyste 

piaskowcowe, krzemieniste, wykształcają siedliska borowe, mniej żyzne 

i słabo wodochronne, ale z występującymi w podłożu strukturami wodo- 

nośnymi, często o dużej zasobności. W strefach tych dominuje płytki 

spływ podziemny z reguły do łańcuchów jeziornych, torfowisk, dolin 

rzecznych lub głębszy — do kopalnych albo tektonicznych struktur wo- 

donośnych. 

W takiej sytuacji cały ciężar utrzymania naturalnego reżimu wodnego 

na obszarach siedlisk borowych spoczywa na sieci rzeczno-jeziornej za- 

silanej ze spływu podziemnego. Naruszenie tego reżimu przejawia się 

w obniżaniu zwierciadła wody podziemnej, często leżącego niżej strefy 

korzeniowej, zmianie chemizmu wód podziemnych (zwykle wzrost żela- 

zistości wody), wreszcie obniżeniu przepływów potoków i rzek oraz po- 

ziomu wody w naturalnych zbiornikach wodnych. 
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W wyniku degradacji stosunków wodnych siedliska lasowe ewoluują 

w kierunku boru suchego, a drzewostany podlegają gradacjom szkodni- 

ków pierwotnych, szkodom od wiatrów, śniegu oraz obniżają przyrost 
masy. | o, 

Zjawiska takie można obserwować w strefie regionalnych lejów de- 

presyjnych, ujęć miejskich, przemysłowych, odwodnień rolniczych i ko- 

palnianych w Puszczy Noteckiej, Borach Tucholskich, Puszczy Piskiej, 

a także na terenach OZLP Radom i Katowice w miejscach intensywnej 

działalności górniczej. Duże obszary siedlisk borowych obejmuje kwaśny 

opad atmosferyczny atakujący równocześnie aparat asymilacyjny i glebę 

leśną. / 

W związku z niskimi możliwościami retencyjnymi kwaśne opady w 

obszarach siedlisk borowych, intensywniej niż gdzie indziej, oddziałują 

na glebę i wody podziemne, wzbogacając je w żelazo, mangan i związki 
azotowe uzyskiwane w wyniku wymiany jonowej z gleby. 

Degradacja aparatu asymilacyjnego na dużych obszarach wywołuje 

podtopienia, zabagnienia i związane z tym deprecjacje drzewostanów bo- 

rowych. Nieco inaczej postępuje degradacja wodna silnych siedlisk laso- 

wych. Badania hydrogeologiczne na ogół ograniczają się do wyszukiwa- 

nia stref zwiększonej wodonośności zasilanych zwykle w wodę z dużych 

obszarów lasów wodochronnych. Nadmierny pobór wód podziemnych w 

tych strefach wywołuje z reguły rozwój powierzchni depresyjnych na 

dużych obszarach lasów zasilających strukturę wodonośną, często kilka- 

naście lub nawet więcej kilometrów od ujęcia 'wodnego. Bogate wodo- 

chronne siedliska lasowe reagują na odwodnienie zwykle z opóźnieniem, 

dopiero po odsączeniu do podziemia retencji powierzchniowej potoków, 

rozlewisk, podmokłości, jeziorek leśnych, wypływów wody w postaci źró- 

deł i sączeń. Dopiero w następnej kolejności giną gatunki nieodporne na 

zmiany stosunków wodnych. Charakterystyczne jest tutaj schnięcie na 
dużych obszarach dębów, a w wyniku działania kwaśnego opadu atmosfe- 

rycznego ustępowanie borówki i sukcesja trzcinnika. Zjawisko to obser- 

wuje się w strefie oddziaływania odwodnienia złóż Lubelskiego Zagłębia 

Węglowego lub w strefie Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego, a także 

w strefie rolniczych regulacji wodnych kanału Wieprz — Krzna i Nar- 

wi — Biebrzy. | 

Do zjawisk wielkoobszarowej degradacji wodnej lasów dołączają się 

także ujemne skutki badań sejsmicznych, wadliwie prowadzone melio- 

racje rolne, regulacje hydrotechniczne stosunków wodnych, niedostatecz- 

ne konserwacje sieci drenażu, zwłaszcza sieci drenażu poniemieckiego na 

terenach północnej Polski. Należy wreszcie wziąć pod uwagę neotekto- 

niczne i współczesne ruchy skorupy ziemskiej wywołujące zjawiska tensji 
lub kompresji w podglebiu, wpływające na zmiany wodonośności, właś- 

ciwości filtracyjnych skał, przesunięcie wododziałów powierzchniowych 

i podziemnych. Ruchy te w okresie stulecia są 'w stanie na tyle zmienić 

warunki wodne na powierzchni i w podglebiu, by wywołać ewolucje sie- 

dlisk, odpowiednie do skali przekształceń neotektonicznych. 

W sumie opisane przyczyny zmian warunków wodnych na powierzch- 

ni i w podziemiu natury antropo- i geogenicznej wywołują zmiany wiel- 

koobszarowe warunków glebowo-siedliskowych. Prognozowanie zmian 
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tych warunków ma istotne znaczenie dla państwowego gospodarstwa leś- 
nego z uwagi na zagadnienie trwałości ustaleń glebow/o-siedliskowych, 
stanowiących podstawę planowania leśnictwa. Prognozowania ewolucji 
siedlisk w nawiązaniu do zmian warunków wodnych nie można wykonać 
bez wykorzystania całości badań krajowego bilansu wód powierzchnio- 
wych i podziemnych. . 

Istnieje więc, uzasadniona narastaniem zagrożeń antropogenicznych 
naturalnych warunków wodnych, potrzeba współpracy resortu leśnictwa 
i rolnictwa z resortem geologii, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Jest to jedyna możliwość opanowania przyczyn zagrożeń i deprecjacji 
naturalnych zasobów przyrodniczych lasów na dużych obszarach przez 
wywołanie partnerstwa leśnictwa z resortem geologii, gospodarki wodnej 
i ochrony środowiska na gruncie badań i prac dotyczących krajowego 
bilansu wodnego. 

SPECYFIKA UTRZYMANIA I WYKORZYSTANIA ZASOBÓW WÓD 

Z RETENCJI LEŚNEJ 

Istotę specyfiki gospodarowania zasobem wodnym na gruntach leś- 
nych stanowi możliwość regulacji tego zasobu przez zwiększenie wodo- 
chronności, budowę sieci małej retencji leśnej oraz melioracji, rozumia- 
nej jako regulacje nawodnień. Chodzi o wykorzystanie wód pomeliora- 
cyjnych przy powiększaniu zasobów lasów oraz zasobów wodnych za po- 
mocą obiegów zamkniętych wód w lasach. Istnieje więc jak nigdzie in- 
dziej możliwość kontrolowania na gruntach leśnych obszarów infiltra- 
cyjnych struktur wodonośnych oraz źródeł zasilania ujęć wodnych w 
wodę. | 

Możliwość regulacji zasilania struktur wodnych stanowi podstawę 

wszelkich działań związanych z utrzymaniem i zagospodarowywaniem za- 

sobu wodnego z retencji leśnej przy jego wykorzystaniu w skali reglo- 
nalnej. Oczywiście, o warunkach tego wykorzystania powinno i musi de- 

cydować środowisko zawodowe leśników. Możliwość kontrolowania na 

gruntach leśnych źródeł zasilania ujęć, jak lasów wodochronnych, poto- 

ków leśnych, źródeł naturalnych i innych powierzchniowych przejawów 

wód podziemnych oraz mokradeł, rozlewisk, stawów i jezior, zasilanych 

z retencji leśnej, tworzy gwarancję trwałości użytkowania ujęć zasila- 

nych w wodę czystą, nie wymagającą uzdatniania i nie zasklepiającą fil- 

trów. Utrzymanie naturalnego zasobu wodnego na gruntach leśnych za- 
zasadniczo spoczywa w rękach leśników, jednakże bez współpr acy ze Sro- 
dowiskami zawodowymi zużytkowującymi duże ilości wód (górnictwo, 

gospodarka komunalna, rolnictwo, przemysł wodochłonny) jest trudne, 

a nawet niemożliwe. Kilkanaście tysięcy ujęć Lasów Państwowych nie 
zawsze korzysta z retencji leśnej. , 4 głębokich wierceń przez 

Nievrawidłowość tę potęguje fakt lorsowania gię00 , 

przedejątiecstwa geologiczne. W efekcie częstym przypadkiem w oł jest 
głębokie, drogie ujęcie, angażujące środki do uzdatniania, e sploa acji, 

konserwacji i remontów. Przykład nieprawidłowego zagospodarowania 
zasobów wodnych na gruntach leśnych ziem górskich może stanowić nie- 

33 3 — Sylwan nr 9/86



dostateczne wykorzystanie źródeł naturalnych, a na gruntach leśnych 
nizin ujmowanie wód twardych żelazistych o podwyższonej mineralizacji 
ogólnej. | | 

Warto wspomnieć, że głębokość przenikania wód z retencji leśnej za- 
leży głównie od budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. 
W górach i na pogórzu lasy wodochronne wywołują krótkie krążenie wód 
w zwietrzelinach struktury sudeckiej wraz z osłoną mezozoiczną, W Gó- 
rach Świętokrzyskich i na terenie fliszu karpackiego jest podobnie. Tam- 
tejszy reżim wodny charakteryzuje się obfitością źródeł, wycieków, po- 
toków, jezior, mokradeł, stawów i jedynie w wąskich strefach uskoków, 
spękań i fleksur wody z retencji leśnej przenikają głębiej, do 30—40 m. 
Na terenach nizinnych, szczególnie w strefach struktur kopalnych, za- 
burzeń glacitektonicznych, w strefach współcześnie ruchomych lub w 
obszarach prastarych puszczańskich kompleksów wodochronnych, pora- 
stających nawet słabiej przepuszczalne piaski gliniaste lub gliny piasz- 
czyste, wody z retencji leśnej występują nawet na głębokości 100—200 ma, 
na przykład na terenie pradoliny Redy-Łeby lub Puszczy Białowieskiej. 

Poruszone zagadnienia powiązań ekosystemów leśnych z reżimem hy- 
drologicznym i hydrogeologicznym stanowią istotę specyfiki geologicznej 
leśnictwa w zakresie wodnym, choć nie wyczerpują całokształtu tej spe- 
cyfiki. Chodzi o to, że budowa struktury organizacyjnej działalności geo- 
logicznej leśnictwa, rozwijającej tę specyfikę, umożliwia tworzenie trwa- 
łych wartości z zakresu podstaw partnerstwa leśnictwa z innymi gru- 
pami zawodowymi i motywacji ekonomicznej do jednoczesnej ochrony za- 
sobów leśnych i zasilania funduszów "leśnych z innych źródeł niż sprze- 
daż drewna. 

SPECYFIKA ZAGOSPODAROWYWANIA BAZY KOPALIN MIEJSCOWYCH 

NA GRUNTACH LEŚNYCH 

Od wejścia w życie w 1960 r. Ustawy o prawie geologicznym obo- 

wiązują dwa systemy zagospodarowywania złóż kopalin: górniczy i nie- 
górniczy. Obydwa charakteryzuje wąskie traktowanie wydobycia, zasad- 
niczo nie uwzględniające przepisów Ustawy o ochronie i kształtowaniu 

środowiska. Niezgodność tkwi w fakcie zastępowania kompleksowego ra- 
chunku ekonomicznego uproszczoną oceną przydatności wydobycia ko- 
palin do istniejącej koniunktury gospodarczej i możliwości technicznych 
wydobycia. W rezultacie funkcjonujące systemy prawne wydobycia nie 
rozstrzygają o sposobie zagospodarowania terenu (górniczy, budowlany, 
leśny lub rolny), ale preferują sposób górniczy z możliwością wypłacania 
odszkodowań doraźnych za ujawnioną w czasie wydobycia dewastację in- 
nych zasobów przyrodniczych: wód, lasów, gruntów rolnych (5). 

Takie podejście do wydobycia kopalin »powoduje powstawanie szkód 
długookresowych jak odwodnienia, nawodnienia, zapadliska, zanieczysz- 
czenie wód i powierzchni, nie naprawianych przez przedsiębiorstwa gór- 
nicze i geologiczne. Poważne zastrzeżenia budzi także sposób dokumen- 
towania złóż umożliwiający wielokrotne powracanie z eksploatacją do co- 
raz mniej korzystnych partii zasobów (9). W sumie więc praktyka zago- 
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spodarowywania górniczego i niegórniczego bazy kopalin na gruntach 
leśnych budzi uzasadnione opory środowiska leśników z uwagi na nie- 
uwzględnienie leśnej specyfiki wydobycia. 

W opracowanym projekcie zarządzenia MLiPD w sprawie zasad gos- 
podarowania zasobami złóż, kruszyw naturalnych i glin wydobywanych 
przez przedsiębiorstwa LP specyfikę tę sprowadzono do trzech poniżej 
przedstawionych zasad postępowania. 

1) Dostosowanie warunków wydobycia do specyfiki pgl przez lokali- 
zację wyrobisk na gruntach nieleśnych i nie zalesionych lub zalesionych 
o niższej jakości siedlisk z niskowartościowymi drzewostanami w wieku 
rębnym i bliskorębnym, występującymi w drobnych odosobnionych kom- 
pleksach: 

— prowadzenie wydobycia bez narażania drzewostanów na degradację 
(wiatrołomy, śniegołomy, przesuszenia siedlisk), | y р 

— powiązanie wydobycia z użytkowaniem rębnym i jego wykorzy- 
stanie do polepszania warunków glebowo-siedliskowych, szczególnie żyz- 
ności i wilgotności podłoża, | 

— |lokalizację wyrobisk na terenach, gdzie całość nakładu i przeros- 
tów, z wyjątkiem gleby i warstw glebotwórczych, może stanowić kom- 
ponent kopaliny głównej. 

2) Stosowanie kompleksowego rachunku ekonomicznego kwalifikują- 
cego grunt do wydobycia, uwzględniającego kompleksową realizację prac 
i badań dokumentacyjnych i rekultywacyjnych w warunkach odnowy 
wszystkich funkcji lasu zagrożonych wydobyciem. 

3) Stosowanie technologii budowlanych, szczególnie drogowych, na 
bazie materiałów budowlanych uzyskiwanych z kopalin oraz na maksy- 
malnym skróceniu odległości przewozów tych materiałów. 

W sumie opracowany sposób wydobycia kopalin miejscowych na grun- 

tach leśnych jest opłacalny w warunkach dostosowania go do potrzeb 
pgl metodami ustalonymi Ustawą o ochronie i kształtowaniu środowis- 
ka, co różni go zasadniczo od systemu górniczego i niegórniczego. Sposób 

ten jednak podaje informację o złożu i możliwościach uruchomienia na 
nim eksploatacji górniczej i niegórniczej w warunkach stosowania Usta- 

wy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Sposób umożliwia wybór wa- 
runków wydobycia na terenach leśnych przez analizę ekonomiki wydo- 

bycia każdego wyrobiska w fazie projektowania, eksploatacji i rekulty- 
wacji. Wdrożenie opracowanego sposobu wydobycia kopalin na gruntach 

leśnych umożliwi obniżenie kosztów budownictwa kubaturowego oraz 
dróg leśnych, jednocześnie rozszerzając informację resortu ochrony śro- 

dowiska i geologii o krajowej bazie kopalin na gruntach leśnych. 

Wykorzystanie tej informacji przez resort ochrony środowiska i geo- 

logii musi jednak być uwarunkowane wymogami ochrony środowiska 

naturalnego lasów. Może to stanowić płaszczyznę partnerskiej współpra- 

cy prowadzonej na zasadzie obopólnych Korzyści leśników i geologów. 

Precedens istnieje już w resorcie komunikacji przy wykorzystaniu złóż 

kruszyw i mas ziemnych dla drogownictwa. 
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GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA PROBLEMATYKA LEŚNICTWA 

| Budowa zagród, osad i osiedli leśnych oraz sieci dróg leśnych od daw- 
na stanowiła problem dla Lasów Państwowych. Istotę problemu stanowi 
fakt rozproszenia budownictwa leśnego w obszarach leśnych o nie roz- 
poznanych warunkach geologiczno-inżynierskich. Fakt ten leży u pod- 
staw specyliki budównictwa leśnego. Obecność lasu kształtuje także sto- 
sunki wodne i nośność leśnych gruntów budowlanych. W sumie więc 
planowanie, realizacja i utrzymanie obiektów budowlanych w Lasach 
Państwowych są odmienne niż gdzie indziej. Jednak jak dotąd w budow- 
nictwie leśnym zasadniczo brak jest oryginalnych rozwiązań geologicz- 
no-inżynierskich, na przykład przy budowie na stokach osuwiskowych. 
Budowę dróg i obiektów kubaturowych poprzedzają prawie wyłącznie 
uproszczone badania podłoża budowlanego. Powoduje to brak prognoz 
zmian nośności gruntów i warunków bezpieczeństwa obiektów budowla- 
nych w Lasach Państwowych. W rezultacie spowodowało to powstawanie 
licznych zagrożeń i dewastację tych obiektów. Częste są zawilgocenia 
Ścian i podtopienie piwnic wskutek zmian stosunków wodnych w grun- 
cie nie określonych przy jednorazowych uproszczonych badaniach pod- 
łoża. Występują także zmiany nośności gruntu przy nie rozpoznanych 
wahaniach poziomu wody gruntowej, podobnie zmiany chemiczne wywo- 
łujące agresję na betony. Powoduje to obniżenie bezpieczeństwa leśnych 
obiektów budowlanych i tendencję do powstawania katastrof budowla- 
nych. Często obserwowanym zjawiskiem jest także powstawanie w gó- 
rach i na pogórzu dewastacji dróg leśnych wywołanej ruchami zboczo- 
wymi jak osuwiska, obrywy, spływy gruntu. W sumie dewastacje i za- 
grożenia obiektów budowlanych przynoszą szkody pgl i jako takie wy- 
magają rozwiązań. Rozwiązania te mieszczą się w zakresie geologii inży- 
nierskiej. Szczególnie w dziedzinie prognoz bezpieczeństwa obiektów bu- 
dowlanych i stateczności zboczy leśnych. Aby jednak spowodować właś- 
ciwe rozwiązania konieczna jest współpraca środowisk zawodowych inży- 
nierii leśnej z geologią inżynierską. 

Przy przeglądzie zakresu problematyki geologicznej leśnictwa wydaje 
się, że jest ona na tyle nowa i rozległa, że wymaga działań specjalistycz- 
nych stojących na pograniczu leśnictwa i geologii, wytworzenia nowych 
wartości, a nie — jak dotąd — jedynie powielania rozwiązań środowiska 
geologicznego w dziedzinie usług studniarskich i geotechnicznych. 
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Краткое содержание 

В работе представлена гидрологическая, гидрогеологическая, геолого-инже- 

нерная проблематика залежей и защитная — связанная с защитой, лесовод- 

ством и лесоустройством, а также с лесоинженерными работами. Водная про- 

блематика представлена в нескольких тематических группах как: 

— возможности использования водозащитных функций лесов для возобновле- 

ния ресурсов подземных вод в гидрогеологических структурах, 

— возможности использования гидрохимической функции лесов для увеличе- 

ния устойчивости источников и уменьшения стоимости подготовки воды, 

— прогнозирование изменений типов почв и условий местопроизрастания в за- 

висимости от угрозы для гео и антропогенных водных условий на лесных 

почвах, 

— специфика сохранения и использования запасов вод используя водозадер- 

живающие способности государственными лесными хозяйствами и нелесной 

хозяйственной деятельностью. 

Проблематика залежей представлена как возможность строительства юриди- 

ческой системы добычи полезных ископаемых на лесных площадях, основан- 

ного на принципах закона о защите и формировании среды. Увеличение проч- 

ности инженерных объектов в лесах находящихся в настоящее время под 

угрозой оползней, подтоплений, снижения предельных нагрузок строительного 

основания. 

В работе предлагается достигнуть это путем применения геологическо-инже- 

нерных методов в лесной инженерии. 

Работа в целом представляет предложения программы развития в организа- 

ционных структурах лесного хозяйства, лесной геологической специфики, вме- 

сте с положительными последствиями этих изменений, прежде всего, для лес- 

ного хозяйства. 
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Summary 

In the paper, the author presented the problems of hydrology, hydro-geology, 

geological engineering concerning overlays and protection, connected with forest 

protection, silviculture and management, as well as with forest engineering. The 

problems of water the author presented in several subject groups as: 

— possibilities of using the water protective functions of forests to restoration 

of underground water resources in hydrological structures, 

— possibilities of using the hydrochemical function of forests to inqreasing the 

stability of intakes and reduction of costs of fitting water, 

— forcasting changes of soil and site types in dependence on geo- and anthro- 

pogenic water conditions on forest ground, 

— specificity of maintaining and using water resources from forest retention 
by State Forest economy and other economic activity. 

The problems of overlays are presented as possibility of formation of a law 

system concerning the extraction of minerals on forest grounds, based on the 

principles contained in the Law on protection and formation of environment, 

Increasing the stability of engineering objects in forests at present menaced by 

landslips, floods, reduction of carrying capacity of building bad. 

In the paper, the author suggests the application of geological engineering me- 

thods in forest engineering, with the aim to obtain above-mentioned goals. 

The whole of the elaboration is a proposal of programme of development in the 

organizational structures of forestry, of forest geological specificity together with 

positive consequences of these changes first of all for forestry.


