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Prof. dr GUGLIELMO GIORDANO 

Udostępnienie lasów górskich 
i produkcja drewna poza lasem 

(referat wygłoszony w Warszawie, 27 maja 1959 r.) 

Освоение горных лесов и производство древесины вне леса 
(Доклад прочитанный в Варшаве 27 мая 1959 г.) . 

Rendering Accessible Forests in Moutainous Regions and Timber 
Production Outside the Forest 

(Lecture delivered by Prof. G. Giordano Warsaw, May 27-th., 1959) 

Proj. dr inż. Guglielmo Giordano, profesor użytkowania lasu na Wy-- 
dziale Leśnym Uniwersytetu we Florencji, dyrektor Włoskiego Insty- 
tutu Technologii Drewna, przewodniczący Komitetu Wykonawczego- 
Międzynarodowej Komisji Topoli przy FAO, wybitny działacz na te- 
renie Połączonego Komitetu FAO/ECE do spraw techniki prac leśnych 
t szkolenia robotników leśnych, odwiedził na zaproszenie Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Polskę, zapoznając się z zagadnie- 
n.ami gatunków szybkorosnących w OZLP w Białymstoku i Lublinie 
oraz z zagadnieniami pozyskiwania drewna i budowy dróg leśnych 
w OZLP w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Referat niniejszy jest 
m. in. wynikiem tej podróży. 

7 asoby leśne Europy stają się coraz bardziej niewystarczające w sto- 
sunku do potrzeb ludności i przemysłu. Polska, doznawszy tylu 

spustoszeń wojennych, zmuszona była do zastosowania w swych lasach 
zwiększonych wyrębów, co bezwzględnie powinno być jak najszybciej 
zaniechane, jeżeli się chce, aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z do- 
brodziejstw, jakie las daje krajowi. 

W ciągu dni spędzonych wśród leśników polskich mogłem stwierdzić, 
2е na wszystkich szczeblach administracji leśnej problem ten jest oto- 
czony powszechną troską, jak również napotyka się wszędzie dążenie 
do wprowadzenia racjonalnej gospodarki, stosowania właściwych metod 
hodowlanych i wszelkich innych zabiegów, mogących przyczynić się do 
zwiększenia rocznego przyrostu drewna. Są jednak również i inne śŚrod- 
ki, które mogą być w tym przypadku szczególnie użyteczne i które sta- 
nowią cenną pomoc dla hodowli, a ściślej mówiąc dla gospodarki leśnej 
i drzewnej. 

Na pierwszym miejscu należy tu. wymienić zastosowanie wszelkich 
nowych metod, które w ciągu lat ostatnich technologia drewna oddała 
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nam do dyspozycji, a zmierzających do zmniejszenia strat w trakcie 
produkcji artykułów drzewnych oraz do przerobienia na materiały kon- 
strukcyjne drewna, które bez takiej przeróbki nie mogłyby być użyt- 
kowane. Wkracza się tu w dziedzinę wiedzy stosowanej i instytuty ba- 
dawcze oraz laboratoria w Polsce są doskonale zorientowane, co można 
w tym zakresie zrobić. | 

Sa jednak dwie dziedziny (które choć ważne, to jednak ze względu 
na ogólną sytuację leśną kraju równinnego, bogatego w zasoby leśne, 
mogą być uważane za drugorzędne), w których leśnicy polscy wydają 
się mieć ograniczone doświadczenie: jest to pozyskiwanie drewna w la- 
sach położonych w warunkach trudnych, zwłaszcza w górach oraz pro- 
dukcja drewna poza lasem. 

Jego Ekscelencja Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zechciał 
zwrócić się do mojej skromnej osoby o opinię w odniesieniu do tych 
dwóch zagadnień. Sądzę, że zaszczyt ten nie jest moją osobistą zasługą, 
ale odnosi się do doświadczeń i pracy leśników włoskich, którzy pracu- 
jąc w tych dziedzinach osiągają bezsprzeczne sukcesy. 

Podróże, jakie odbyłem do niektórych części Waszego pięknego Kra- 
ju, nie dały mi możności dokładnego poznania lasów polskich, ale po- 
zwoliły na zapoznanie się z pewnymi zagadnieniami i warunkami, któ- 
rych znajomość jest nieodzowna do przedstawienia jakichkolwiek poży- 
tecznych wniosków. 

POZYSKIWANIE DREWNA W GÓRACH 

Masywy leśne i drzewostany, które występują w tak pięknie zaziele- 
nionych górach południowo-wschodniej Polski nie są całkowicie porów- 
nywalne z drzewostanami alpejskimi. W Polsce występuje na ogół ła- 
godniejsze ukształtowanie terenu, stoki są mniej skaliste, a zapas drew- 
na ma strukturę zupełnie odmienną, ponieważ występują tu drzewo- 
stany na ogół jednowiekowe o bardzo poważnej masie. Często spotyka się 
drzewostany bardzo stare, które powinny być bezwzględnie eksploato- 
wane, ale ponieważ zapas nie składa się wyłącznie z drzew o wielkich 
średnicach i ponieważ dąży się w tych drzewostanach do gospodarki 
przerębowej — masy drewna przeznaczone do transportu są tu zawsze 
większe w porównaniu z masami spotykanymi w Alpach. 

Drugą zasadniczą różnicą jest to, że w Polsce dostarcza się drewno 
w całych długościach, natomiast drwale alpejscy w większości przypad- 
ków wyrabiają je w dłużycach ograniczonych do 4—6 m. 

Wreszcie w Polsce użycie koni jest jeszcze powszechne, natomiast 
w Alpach występuje ono tylko sporadycznie. Spowodowane to jest 
zresztą m. in. tym, że na bardzo stromych stokach, pełnych wąwozów, 
przepaści i skał, zwierzęta nie mogą być użyte do wydajnej pracy bez 
nadmiernego ryzyka. 

Studia nad ulepszeniem transportu w lasach alpejskich lub, jak 
można to inaczej określić, nad udostępnieniem lasów górskich pozwalają 
na ustalenie pewnych zasad ogólnych, które należy tu bliżej sprecyzo- 
wać. 

Przede wszystkim należy stwierdzić, że udostępnienie lasów górskich 
bynajmniej nie wyczerpuje tematu, ponieważ las jest jednym tylko 
z elementów życia górskiego. Wszystko, co może się w rezultacie przy- 

26



czynić do nawiązania komunikacji z doliną, powinno służyć także i innym 
potrzebom ludności. Chodzi więc — przy uwzględnieniu dominującej 
roli lasu — o otwarcie dostępu do gór jako całości. Pracy tej nie można 
zamknąć w sztywnych schematach, wzorach i stałych normach. Żadnego 
rozwiązania nie można zalecić bez dokładnego zbadania, tak w biurze, 
jak i w terenie — warunków ekonomicznych, socjalnych i leśnych da- 
nej okolicy. Na podstawie takich danych leśnik lub technik wyznaczony 
do kierowania budową drogi będzie miał możność stworzyć ramy ca- 
łości, w których trzeba będzie skrupulatnie szukać zastosowania rozwią- 
zań najbardziej właściwych dla istniejących warunków. 

To ,,przystosowanie“ udostępnienia lasów do warunków powinno dać 
odpowiedź na dwa pytania, łatwe do stormułowania, ale wymagające 
uprzedniego przeprowadzenia gruntownych studiów, a więc: 

1) jakimi środkami można dokonać udostępnienia lasu? 
2) gdzie je zlokalizować? 
Jest rzeczą zrozumiałą, że droga kołowa może zaspokoić wszystkie 

potrzeby, natomiast kolejka linowa rozwiązuje tylko niektóre problemy 
(transport ładunków w górę i w dół), a ślizgi wykonują tylko zrywkę 
drewna na spadkach. 

Jest rzeczą błędną rozpatrywanie drogi jako urządzenia, które po- 
winno służyć wyłącznie do transportu drewna. Ułatwienie dostępu do 
wsi 1 osad, możliwości bardziej intensywnej kontroli lasów, udostępnie- 
nie lasów dla turystyki, sportów zimowych itp., oto inne czynniki o nie- 
zmiernej doniosłości. 

Jednocześnie nie należy sądzić, że droga jest nieodzowna na całej 
długości przebiegu, od lasu do zakładu przemysłowego; może ona być 
ograniczona tylko do niezbędnego minimum i uzupełniona przez takie 
środki, jak ślizgi oraz zrywkowe i transportowe kolejki linowe. 

Znaczenie samego terminu „droga leśna* daje niejednokrotnie powód 
do nieporozumień. 

W czterech krajach, które obejmują największą część Alp, tj. we 
Francji, Włoszech, Szwajcarii i Austrii droga leśna niekoniecznie musi 
mieć nawierzchnię bitą i wielkie promienie łuków oraz być wykończona 
w sposób, jaki stosuje się na drogach publicznych. Przeciwnie, projektuje 
się ją w sposób jak najprostszy, ale zapewniający wystarczająco ekono- 
miczne wykonanie transportu drewna. Zależnie od okolicy wymagania 
znacznie się zmieniają, stosownie do trudności terenowych, klimatu, dłu- 
gości transportowanych sortymentów. W każdym razie wymagania te są 
zawsze znacznie niższe od wymagań, jakim powinna odpowiadać nor- 
malna droga publiczna. Z punktu widzenia leśników alpejskich, skoro 
wkracza się rzeczywiście w las, znacznie korzystniej jest wybudować 
dwie lub trzy drogi leśne we wszystkich dolinach, gdzie transport drew- 
na powinien się odbywać, nawet przy konieczności zachowania pewnych 
ostrożności i ograniczeń, niż wybudować jedną drogę, choć dobrze wy- 
konaną, wygodną i przystosowaną do wymagań normalnej komunikacji, 
ale obsługującą tylko jedną dolinę. A dalej — idąc od ujścia doliny 
w kierunku szczytów, można stosować dwa lub trzy typy nawierzchni 
dróg, coraz lżejszych i mniej -kosztownych. 

Chociaż jest rzeczą jasną, że przepisy odnoszące się do budowy dróg 
leśnych należą do własnej kompetencji każdego kraju oraz zależą od 
odpowiednich władz leśnych i możliwości kredytowych, należy stwier- 
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dzić, że КАО i ECE podkreśliły już na licznych konferencjach podsta- 
wowe znaczenie dróg o nawierzchniach gruntowych utwardzonych (za- 
gęszczonych) i że w chwili obecnej w licznych rejonach leśnych istnieją 
juz sieci dróg tego typu, dające pełne zadowolenie. 

Przy budowie dróg tego typu mechanizacja prac ma zasadnicze zna- 
czenie, a nowoczesny sprzęt (zwłaszcza spycharki) zapewnia coraz bar- 
dziej ekonomiczne ich wykonanie. Przy maszynach tych nie ma potrzeby 
stosowania silników o wielkiej mocy; 40—50 KM w większości przy- 
padków całkowicie wystarcza. 

Pewien problem wyznacza czasem termin, w jakim budowa drogi po- 
winna być dokonana. Jest to w pewnych przypadkach uzależnione od 
terminu przypadającej eksploatacji lasu, czasami od tego, że przewi- 
dziane kredyty mogą być wykorzystane z określonym opóźnieniem, np. 
jednego roku itp. 

Sytuacja taka nie zawsze jest korzystna i odpowiednia w stosunku do 
wyników, jakie się pragnie uzyskać. Sieć dróg, która powinna pozwolić 
na udostępnienie lasów pewnej doliny obejmuje drogę główną, leżącą 
przeważnie na osi doliny (ale niekoniecznie jako droga dolinowa — 
„Ihalweg”); droga ta powinna być wybudowana w pierwszej kolejności. 
Następnie rozbudowuje się sieć drogową na stokach, wykonując tam. 
drcgi gruntowe wzmocnione. Jest rzeczą zrozumiałą, że jeżeli pewna 
strefa lasu zawiera drzewostany młode, nie dostarczające drewna użyt- 
kowego, to nie należy na jej terenie przystępować natychmiast do bu- 
dowy drogi i wykonywać prac, które mogą być potrzebne dopiero w przy- 
sziosci. Trzeba będzie ustalić przyszłą trasę, ale na razie wystarczy wy- 
konać prostą Ścieżkę, nadającą się do wykorzystania w przyszłości jako 
droga zrywkowa. 

Należy również mieć możność zarezerwowania na przyszłe lata kre- 
dytów, lub jeszcze: lepiej — dysponować sumą roczną na utrzymanie 
dróg, która pozwoli na ich ulepszenie i wykończenie. 

Droga narażona jest na działanie czasu i zespołu różnych czynników, 
które wpływają na szybsze jej zużycie, jak wielokrotne przejazdy cięż- 
kich ładunków, deszcze, mrozy, śniegi, itp. Wymaga ona więc stałej kon- 
serwacji i jest rzeczą ważną, aby konserwacja ta była wykonywana przez 
personel stały, przy użyciu właściwych materiałów. Jeżeli po burzy 
powstaną na drodze zagłębienia, nie wolno wstrzymywać ruchu do czasu 
aż dyrekcja lub biuro, któremu podlega droga, zostanie o tym powiado- 
mione i wyda zarządzenie wysłania z odległych miejscowości robotni- 
ków, żwiru i innych niezbędnych materiałów. Jest rzeczą absolutnie ko- 
nieczną, aby miejscowy nadzorca interweniował w takich przypadkach. 
z własnej inicjatywy, przy użyciu środków znajdujących się w jego dy- 
spozycji. Nie należy zapominać, że nadzorca ten ma również ważne 
zadanie kontroli pojazdów, tak pod względem maksymalnego dopu- 
szczalnego obciążenia, jak i stanu kół pojazdów (opony o niskim ciśnie- 
niu op się prawie zawsze lepsze dla utrzymania dróg w dobrym 
stanie). 

Należałoby tu powiedzieć jeszcze o wszystkich szczegółach technicz- 
nych, odnoszących się do spadków, promieni łuków, odwodnienia, ale 
to przedłużyłoby znacznie moją wypowiedź. Technicy polscy nie będą 
mieli żadnych trudności w znalezieniu właściwych rozwiązań na podsta- 
wie norm ustalonych dla dróg leśnych, pod warunkiem, że będą one 
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rozważane niezależnie od dróg komunikacji publicznej. Rozróżnienie 
takie wydaje się mi konieczne przy wszystkich rozważaniach. Chciałbym 
tutaj podkreślić ważność prac doświadczalnych prowadzonych w za- 
kresie dróg leśnych przez Instytut Badawczy Leśnictwa. W niewielu 
krajach można spotkać podobne prace, a wyniki jakie dadzą, będą nie- 
wątpliwie bardzo użyteczne. 
Nieodzownym uzupełnieniem dróg są zrywkowe i transportowe ko- 

lejki linowe. Urządzenia te nie są jeszcze dziś zbyt znane w lasach gór- 
skich Polski, ale przez Instytut Badawczy Leśnictwa, Stację Doświad- 
czalną Pozyskiwania Drewna i Transportu Leśnictwa oraz Zjednoczenie 
Przemysłu Maszynowego Leśnictwa został opracowany prototyp, skła- 
dający się z wózka kolejki linowej i wciągarki samojezdnej, który wy- 
daje się całkowicie zadowalający. Zwłaszcza wciągarka może być wy- 
korzystana przy innych systemach zrywki, a ciągnik ją napędzający — 
jako źródło energii przy wielu innych pracach leśnych, m. in. do przy- 
gotowywania dołków przy sztucznym odnowieniu i sadzeniu topoli. Moz- 
na przypuszczać, że przy użyciu wózka przystosowanego do zrywki 
drewna pod górę będzie można stworzyć kompletną sieć dróg leśnych, 
natomiast małe ślizgi druciane będą specjalnie użyteczne do zrywki 
drewna opałowego i papierówki, których zrywka przy użyciu koni jest 
w warunkach górskich wybitnie nieekonomiczna. 

Pozostaje jeszcze do omówienia możliwość wykorzystania do transpor- 

tu drewna klasycznych kolejek dwu- i trzy linowych, zwłaszcza typu 

Valtelina, specjalnie odpowiednich w warunkach bardzo trudnych lub 

przy bardzo dużych odległościach, gdzie jedna normalna droga byłaby 
niewystarczająca. Są to urządzenia proste, praktyczne, łatwe w budowie, 

stosowane do transportu na odległość od pół do dwunastu kilometrów, 

dające możliwość przewożenia kłód o ciężarze od 2 do 2,5 tony i w więk- 

szości przypadków przystosowane do pracy bez potrzeby użycia silnika. 

Jeżeli nawet silnik okaże się konieczny, np. tam gdzie teren nie ma 

dostatecznego pochylenia lub gdzie występują przeciwspadki, wydaje się, 

że istnieją uzasadnione możliwości właściwego użycia kolejek tego typu, 

zwłaszcza w okolicach, gdzie występuje zgrupowanie starych drzew 

przeszłorębnych, po których wycięciu las nie będzie eksploatowany 

w ciągu dłuższego okresu czasu. 
Jeżeli w pewnych przypadkach kolejki linowe transportowe, dwu- 

i trzylinowe, mogą zastąpić drogę wywozową, to w innych, niewątpli- 
wie bardzo licznych przypadkach, będą one uzupełnieniem dróg głów- 
nych, pozwalającym na wykonanie zrywki aż do drogi dolinowej, gdzie 
nastąpi przeładunek na samochody. 

Żeby umożliwić wykonanie przemyślanego studium dla różnych kon- 
kretnych przypadków z praktyki, streszczę tutaj wady i zalety transpor- 
tu linowego w porównaniu z transportem drogowym. 

Kolejka linowa kosztuje znacznie mniej niż droga i jest użyteczna 

zwłaszcza w terenach trudnych, górzystych lub bagiennych, oraz w tere- 

nach niezaludnionych, w których budowa dróg jest absolutnie nieuzasad- 

niona. 
Kolejka może być zainstalowana w ciągu bardzo krótkiego czasu, co 

ma specjalne znaczenie wtedy, gdy trzeba szybko przetransportować 

wielką masę drewna, aby uniknąć obniżenia się jego wartości (np. drew- 

no z wiatrałomów i śniegołomów, drzewa ścięte przy zwalczaniu szko- 
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dliwych owadów, grzybów itp.). Takie samo znaczenie ma szybkość 
zainstalowania kolejki w okolicach, gdzie okres pracy efektywnej jest 
bardzo krótki, bądź jest to wskazane z powodu wysokości nad poziom 
morza lub trudności klimatycznych. 

Wreszcie kolejka po wykorzystaniu jej w pewnej okolicy może być 
zainstalowana gdzie indziej, gdyż odznacza się dużą możliwością dosto-. 
sowania się do bardzo różnych warunków. 
Wady kolejek linowych wiążą się z następującymi faktami. 
Z wyjątkiem kolejek zrywkowych („cable-grue'), załadunek i wy- 

ładunek drewna muszą być dokonywane w dwóch stałych punktach 
(stacji załadowczej i stacji wyładowczej kolejki). Konieczne jest tu więc 
stosowanie naziemnej zrywki przez wleczenie w celu dostarczenia drewna 
do stacji załadowczej. 

Kolejka transportowa wymaga doświadczonych robotników i troskli- 
wej opieki. 

Kolejki transportowe nie nadają się na zręby o małej wydajności ma-. 
sy. Ogólnie, skoro raz zostały zainstalowane, to przed ich demontażem 
dąży się do przetransportowania po nich możliwie dużej masy drewna, 
co często prowadzi do nadmiernego użytkowania w danym drzewostanie. 

Pozostaje jeszcze jeden bardzo ważny problem w eksploatacji drze- 
wostanów górskich. Jest nim przyjęcie lub nie przyjęcie zasady częścio-- 
wego lub całkowitego zastąpienia przy zrywce i wywozie drewna trakcji 
konnej przez mechaniczną. Odpowiedź nie może zależeć tylko od cha- 
rakterystyki technicznej tych dwóch systemów, ale zasadniczo powinna 
wynikać z socjalnych i ekonomicznych warunków robotników i ludności 
zamieszkujących góry. Nie mogę się więc w tej sprawie wypowiedzieć, 
ale sądzę, że jest rzeczą konieczną przeznaczać produkty gospodarki rol-. 
nej przede wszystkim na potrzeby ludności. Doprowadzi to do zmniej- 
szenia pogłowia koni i do równoległego wzrostu mechanizacji. 

Na zakończenie tego krótkiego przeglądu zagadnień pozyskiwania 
drewna w lasach górskich, nie mogę się powstrzymać od podkreślenia 
jednego punktu, który być może będzie miał w przyszłości wielkie zna- 
czenie dla gospodarki leśnej, zwłaszcza w górach. 

W Polsce zużywa się w wielkich ilościach drewno gatunków iglastych, 
natomiast drewno liściaste nie wydaje się znajdować większego zapotrze- 
bowania na rynku. Przemysł celulozowy i papierniczy powinny stworzyć 
możliwości odpowiedniego wykorzystania drewna bukowego o małych 
wymiarach lub o złej jakości (nie jest to zapewne nic nowego), jak rów- 
nież zastosowania drewna bukowego i klonowego na okładziny. Są rów- 
nież możliwości wykorzystania drewna bukowego i grabowego do pro- 
dukcji czółenek tkackich. W każdym razie należy utrzymać zaintereso- 
wanie przemysłu krajowego i zagranicznego drewnem o małych wymia- 
rach, ułatwi to zbyt tego drewna, którego wartość na pniu jest bardzo 
mała, a w pewnych przypadkach jest ono bez wartości. 

Tłum. K. Czereyski 

PRODUKCJA DREWNA POZA LASEM 

W większości krajów, a zwłaszcza w krajach Europy Środkowej i Pół- 
nocnej, mówić o drewnie, to znaczy mówić o lesie; wszystkie statystyki 
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dotyczą tam właściwie produkcji leśnej. Ale we Włoszech, podobnie jak 
we Francji, Belgii, Holandii i krajach Bliskiego Wschodu, człowiek dla 
zaspokojenia zapotrzebowania na drewno nie może się uciekać tylko do. 
lasu, bo przecież istnieją także regiony, gdzie już od dawna trzeba się 
było wyrzec idei trwałego utrzymania powierzchni zalesionych. Są takie 
okolice, w których bądź to lasy nigdy nie istniały, bądź też zostały znisz- 
czone, ustępując miejsca uprawom rolniczym. W tych regionach inne 
drzewa niż te, które tworzą lasy, mogą zaspokoić potrzeby człowieka 
i oszczędzić mu uciekania się do daleko położonych lasów. Są nimi drze- 
wa tworzące żywopłoty na granicach pól, rzędy i aleje wzdłuż dróg i ka- 
nałów, są nimi drzewa sadzone dla ocieniania lub ich grupy — dla wy- 
korzystania małych skrawków terenu, gdzie inna uprawa jest nieopła- 
calna (np. świeże aluwia rzeczne). 
"We Włoszech wiedziano, że ta produkcja zdaje się na coś, nawet gdy 
wymyka się zwykłej statystyce, ale dopiero wojna pokazała w całej pełni 
jej znaczenie. W istocie, podczas dwu tragicznych lat 1944 i 1945 ludność 
w dolinie rzeki Padu (co najmniej 15 milionów mieszkańców) dla zaspo- 
kojenia swych potrzeb nie miała innego drewna poza wyprodukowanym 
na miejscu, tj. w tej dolinie. 

Przechodząc do konkretnych cyfr można zauważyć, że w porównaniu 
z 8,5 milionami m* drewna użytkowego pozyskiwanego w lasach włos- 
kich, z czego tylko 400%, stanowi drewno drzew iglastych, produkcja 
drewna topoli uprawianej w samej tylko dolinie Padu osiąga 1,5 milio- 
na m? drewna użytkowego na przerób, czyli więcej niż wynosi produkcja 
wszystkich iglastych drzewostanów we Włoszech. 

Początki tej uprawy, którą nazywamy przemysłową, bo ma ona cechy 
prawdziwej inwestycji kapitału w wyłącznym celu stworzenia w krótkim 
czasie nowych zasobów, nie wynikają z działalności władz ani leśników. 
W końcu XVIII wieku markiz de Cavour wprowadził do swego parku 
w pobliżu Turynu topole pochodzące z Francji, gdzie już podówczas upra- 
wiano topole amerykańskie. Topole w owym parku rosły tak dobrze, że 
wieśniacy zaczęli je uprawiać wszędzie. Z okolic Turynu uprawa ta roz- 
szerza się na Piemont i na Lombardię tak żywiołowo, że w pewnym 
momencie zakłady wytwarzające papier zaczęły używać drewno upra- 
wianych topoli na ścier drzewny. 

Wskutek sankcji powziętych przez Ligę Narodów przeciwko Włochom 
w 1936 roku, fabryki sklejek, nie mogąc otrzymywać drewna brzozowego 
z północy, ani drewna z Afryki, wypróbowały drewno topolowe, a otrzy- 
mane wyniki przekroczyły wszelkie przewidywania. Uprawa topoli odtąd 
niezwykle szybko się rozpowszechniła, bo najlepszą propagandą dla chło- 
pa jest zysk, jaki może on osiągnąć ze swych produktów. Ale jednocześ- 
nie uprawy topoli, zakładane bez ogólnego kierownictwa i bez kontroli 
wkrótce narażone zostały na różne niepowodzenia. Były mianowicie ata- 
kowane przez owady, ulegały chorobom. To spowodowało, że profesor 
Jacometti rozpoczął badania nad kilkoma odpornymi typami topoli. 

Dopiero jednak utworzenie przez firmę papierniczą ,,Cartiere Burgo™ 
z Turynu fundacji — Instytutu Uprawy Topoli w Casale Monferrato — 
dało mocne podstawy do pracy organicznej w doświadczalnictwie i do 
jej rozszerzania. Kierownictwo Instytutu zostało powierzone profesorowi 
Piccarolo, który przy pomocy licznych współpracowników z wielkim 
zapałem dokonuje selekcji klonów szybko rosnących, cechujących się nie 
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tylko znacznym przyrostem, ale także immunitetem albo przynajmniej 
dużą odpornością na choroby i szkody ze strony owadów. Obok badań 
naukowych nad tymi klonami, nie zaniedbano szerzenia zasad uprawy, 
a także i propagandy. Przyniosło to bardzo dobre skutki, bo obecnie, 
można powiedzieć, że w wielu prowincjach prowadzi się uprawę topoli na 
racjonalnych podstawach. 

Dla takich krajów jak Polska, które są bogate w lasy, uprawa topoli 
może się kojarzyć z ideą tworzenia z topoli całych masywów leśnych, 
ale we Włoszech uprawa topoli przedstawia się zupełnie inaczej. Rozróż- 
niamy w istocie uprawę na łącznych powierzchniach lub innymi słowy 
w drzewostanach topolowych i uprawę rzędową. Pierwsza odbiera glebę 
innym uprawom, druga natomiast jest często sprzężona z innymi gałę- 
ziami produkcji rolnej. Dlatego też zalecamy i prowadzimy uprawę 
w drzewostanach tylko tam, gdzie warunki terenowe sprawiają, że inne 
uprawy byłyby nieopłacalne, jak np. na świeżych aluwiach albo wzdłuż 
cieków wód, gdzie wylewy przeszkadzają w uprawach roślin rocznych. 
Przeciwnie zaś, uprawa rzędowa może być prowadzona wszędzie, przy 
wykorzystaniu obrzeży polnych wzdłuż dróg i kanałów. 

Wieśniacy, którzy nie zetknęli się z uprawą topoli, obawiają się ocie- 
nienia przez drzewa, kóre może wydatnie zmniejszyć urodzaje, ale zapo- 
minają, że zmniejszenie zbioru produktów rolnych jest z naddatkiem 
rekompensowane przez osłonę przed wiatrem, jaką stwarzają szeregi 
drzew. 

Zostało to niezaprzeczalnie udowodnione we Włoszech, w krajach Bli- 
skiego Wschodu i w Argentynie, gdzie olbrzymia produkcja płodów rol- 
nych w dolinie Rio Negro i Mendoza jest możliwa tylko dzięki systemowi 
zasłon od wiatru, utworzonych z topoli. 

Cykl produkcyjny jest dla topoli znacznie krótszy niż dla jakiegokol- 
wiek gatunku drzewa leśnego. U nas zalecamy 12—14 lat uprawy (wiek 
drzew 14—16 lat, bo przez dwa lata rosną w szkółce), ale dość często 
rąbie się ośmioletnie plantacje, tj. topole w wieku lat 10. 

Co się tyczy szczegółów technicznych uprawiania topoli we Włoszech, 
to nie chcę nimi przeciążać mojej wypowiedzi. Skądinąd polscy specja- 
liści byli już u nas, a ponadto spodziewam się, że wezmą oni licznie udział 
w najbliższym zebraniu Międzynarodowej Komisji lopolowej przy FAO. 

Przejdźmy teraz do Polski. Znajdujecie się w korzystnym do pewnego 
stopnia położeniu, bo możecie rozpoczynać waszą pracę po zaznajomieniu 
się z wynikami osiąganymi w innych krajach. Co więcej, praca naukowa 
jest u was dobrze zorganizowana i to, co zostało zrobione w Instytucie 
Badawczym Leśnictwa, jak i w Arboretum Kórnickim, jest naprawdę 
godne najwyższej uwagi. 

Być może, że klimat Polski nie jest tak korzystny, jak klimat północ 
nych Włoch, dla otrzymania równie znakomitych jak u nas przyrostów 
przekraczających niekiedy 32 m? rocznie z ha. Jednakże z podróży odby- 
tej na południe waszego kraju odnniosłem wrazenie, że macie naprawdę 
znakomite możliwości. Dowodem tego są rosnące przy drogach drzewa 
topoli czarnej (Populus nigra) i różnych mieszańców, osiągające olbrzymie 
wymiary. 

Przekonanie chłopów do sadzenia topoli pośród pól będzie wymagało 
wysiłku. Prawdopodobnie dopiero wtedy, kiedy się będzie już eksploato- 
wało drzewa z pierwszych plantacji, można będzie lepiej wykazać eko- 
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nomiczną korzyść. Jest ona najskuteczniejszym bodźcem dla chłopów 
na całym świecie. 

Kilka szczegółów co do owej opłacalności mogłoby tu być przydatne, 
ale ponieważ brak nam oficjalnego kursu i porównanie liczb w różnych 
walutach nasunęłoby trudności, podam oprócz cen drewna topolowego 
ceny najważniejszych produktów rolnych (ceny z maja 1959 r. ). 

Plantacja drzewostanowa założona w więźbie 6 X 6,5 m (a więc 257 
drzew na 1 ha), użytkowana w kolei 12 lat, może dać średni przyrost rocz- 
ny 14 m* z ha. Niewątpliwie nie chodzi tu o przypadek wyjątkowy, lecz 
istotnie o przeciętny. Z plantacją topoli założoną w powyższej więźbie 
można podczas pierwszych 4—5 lat połączyć uprawę roślin rolniczych, 
a mianowicie: w pierwszym roku kukurydzy, buraków lub ziemniaków, 
w drugim i trzecim roku — zboża, a następnie fasoli, potem zaś koni- 
czyny lub innych roślin pastewnych. Korzystne jest zastosowanie uprawy 
takich roślin, które wymagają nawożenia, głębokiej orki i częstego prze- 
rabiania gleby. W stosowaniu orki powinno się upatrywać jeden z najisto- 
tniejszych czynników udawania się uprawy topoli. 

Drewno jest zawsze sprzedawane na wagę, a ceny w odniesieniu do m* 
(przy zamienniku m? = 750 kg) są następujące: m* kłód wyborowych 
na sklejkę 17 000 lirów, m? kłód tartacznych 9000 1., m3 okrąglaków na 
papierówkę 8500 I. Ogólnie wziąwszy, dla drewna na zrębie, zawierają- 
cego 300%, drewna tartacznego i 30% papierówki, średnia cena za паз 
kształtuje się około 11800 lirów. Średni dochód brutto z hektara wy- 
nosić będzie rocznie 165 000 lirów, lecz do tej wartości trzeba dodać war- 
tość płodów rolniczych z pierwszych lat plantacji, a także oszczędność na 
robociznie, osiąganą w porównaniu ze zwykłą uprawą rolną. Dla porow- 
nania trzeba nadmienić, że na tych samych terenach dochód brutto osią- 
gany przy uprawie roślin pastewnych wynosi 190—250 tysięcy lirów, 
(w celach porównawczych podaję ceny innych płodów rolnych: mleko — 
4.5 lira za kg, mięso wołowe — 340 lirów za kg żywej wagi). Jeżeli 
zamiast plantacji drzewostanowej poprzestanie się na plantacji rzędowej, 
to można oszacować, że 20 drzew na ha spowoduje nieznaczną obniżkę 

(5%/6) produkcji rolnej, a jednocześnie dostarczy drewna o wartości odpo- 

wiadającej 10 do 150% rocznego dochodu netto z gruntu, jaki by się osią- 
gało bez uprawy topoli. 

Nastręcza się tu jednak pytanie, co robić z topolą? Wszyscy myślą 
o papierze, ale we Włoszech, Francji, Belgii czy Holandii takie jej zużyt- 
kowanie jest tylko jednym ze źródeł korzyści, które może dać topola. 
Jednocześnie byłoby ciężkim błędem sądzić, że drewno topolowe może 
całkowicie zastąpić drewno drzew iglastych przy wyrobie celulozy i pa- 
pieru. Włókna topoli, jak wszystkich innych drzew liściastych, są o wiele 
krótsze od włókien drzew iglastych i, ogólnie biorąc, nie można ich uży- 
wać inaczej niż w domieszce. 

Istnieją natomiast inne gałęzie przemysłu, które mogą wspaniale zu- 
żytkować topolę na sklejkę, zapałki, tarcicę, płyty budowlane pilśniowe, 
wiórowe i z wełny drzewnej oraz strużyny cienkie i długie, zbrykieto- 

wane prasą hydrauliczną. Nie ma przeto obawy, aby drewno nie zna- 
lazło użytecznego zastosowania, nawet drewno gałęzi i wierzchołków. 
W tym kierunku podejmowane są we Włoszech, Niemczech i Francji 

bardzo interesujące próby niektórych gałęzi przemysłu, które zawierają 
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kontrakty z chłopami na uprawę topoli na polach. Wszelkie koszty na 
zakup drzewek i sadzenie, są ponoszone przez przemysł, który w końcu 
cyklu produkcyjnego otrzymuje część wyprodukowanego drewna i prawo 
pierwokupu reszty przypadającej chłopu, który jest właścicielem ziemi. 

Kiedy w przyszłości osiągnie się zadowalający pułap produkcji będzie 
można dokonywać dokładniejszej sortymentacji według jakości, wymia- 
rów i właściwości kłód (we Włoszech np. kłody pierwszej klasy na sklej- 
kę są dwa i pół raza droższe niż na ścier drzewny). 

Rozwiązanie tych różnych problemów, co do których wypowiadam tu 
swe poglądy, nie będzie ani natychmiastowe ani łatwe, lecz zapał i zna- 
jomość rzeczy, jakie wykazują polscy leśnicy, są najlepszą gwarancją 
pełnego powodzenia sprawy. 

Tłum. St. Tyszkiewicz 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 27 listopada 1959 r. 

Краткое содержание 

Автор, по приглашению министра Лесного Хозяйства и Деревообработывающей 

Промышленности, совершил двунедельную поездку по Польше, знакомясь с работами 

связанными с производством древесины быстрорастущих пород, заготовкой древесины, 
а также со строительством лесных дорог. Подчеркивая существенные разницы меж- 
ду горными условиями альпийских и польских лесов, констатирует необходимость рас- 
смотрения проблемы использования горных лесов в целом, охватывающей не только 
потребности связанные транспортом древесины, но также потребности местного 
населения, лесной администрации, туристики и т.д. Подчеркивает он также зиачение 
применения полотна дороги и технических требований типично лесных дорог к требо- 
ванию самой низкой стоимости строительства, которая для лесных дорог имеег очень 
важное значение. Дополнением колесных дорог должны быть подвесные дороги, про- 
стые в постройке и по мере необходимости переносимые на новое место работ. Раз- 
вёртывание строительства дорог должно проводиться постепенн, начиная от главных 
дорог, учитывая очередность эксплоатации насаждений. Механизация работ имеет су- 
цественное значение для снижения стоимости строительства дорог. 

В настоящей работе освещено значение продукции древесины во многих странах вне 
иеса, а также коротко рассмотрены условия в которых выращивание тополей в Ита- 
тии дошло до своего настоящего развития. Подчеркивается особенно важная роль ис- 
следовательских работ в области селекции, а также роль экономического стимула, ко- 
торый помогает распространению культуры тополя среди деревенского населения. 

Главное внимание автор посвящает рядовым культурам, рассматривая выгоды какие 
получает крестьянин сажая тополя среди сельскохозяйственных культур. Приведённые 
цифры урожайности с га, цены древесины и сельскохозяйственных плодов в сочетании 
с 12—14-летним производственным циклом тополей, применяемым в Италии, являются 
убедительным доказательством. Проф. Гиордано считает, что в Польше существуют усло- 
гия, которые обосновывают расширение культуры тополей. Исправляет довольнс рас- 
пространенное мнение, что тополевая древесина может быть использована исключи- 
тельно как сырье для бумажного производства и приводит другие примеры примене- 
мия этой древесины в странах Западной Европы. | 
Одновременно автор подчеркивает возможности использования древесины листвен- 

ных пород — до сих пор используемой в Польше в относительнс небольшом размере. 
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Summary 

Invited by the Minister of Forestry and Wood-Working Industries the author 
paid a visit to Poland and made a study tour of a fortnight duration to get acquain- 
ted with developments in breeding practices of fast growing species, logging and 
construction of logging roads. 

In his lecture the author emphasized the essential differences of conditions 
in Alpine forests and those in mountainous regions of Poland and considered the 
necessity of solving the problem of rendering accessible these forests in the light 
of complex aspects involved, demanding not only setting up of technical transport 
facilities but also provision for economic needs of the population, meeting the re- 
quirements of the forest administration, tourism etc., He stressed also the impor- 
tance of selecting the kind of road surfacing in line with technical requirements 
for typical forest roads and involving least building cost so very essential in forest 
economy. Vehicle roads should be supplemented with cableways, easy in con- 
struction and portable if necessary. Road network ought tc be developed gra- 
dually, starting with main roads, followed by those needed according to the prio- 
rity of stand exploitation sequence. Basically important in road building is the 
introduction of mechanical devices. 

The growing importance in many. countries of timber production outside the 
forest area was stressed by the author and the conditions under which poplar cul- 
tivation was carried out in Italy reaching its present flourishing state was discussed. 
Special emphasis was laid on the significance of research in the field of poplar 
selection and the economic return brought by plantations which arouses 
and promotes widespread interest among the population for poplar cultivation. 

The author gives preference to cultivation laid out in rows, describing advan- 
tages derived by farmers from combining poplar planting with agriculture crops. 
Quoted yield figures for poplar per 1 ha and prices for poplar timber and for agri- 
culfure crops within the 12—14 years poplar productive cycle, as practiced in Italy 
give convincing factual support, of feasibility of poplar plantations. 

Prof. Giordano expounds the view that conditions prevailing in Poland are 
adequate for expansion of poplar cultivation. He corrects the opinion rather com- 

monly held that primary use of poplar timber is confined to pulp and paper indus- 
tries and quotes many other uses of the species in various West European countries. 

A rather limited range of uses of decideous species timber in Poland up till now 

was stated by the author.


