
ROLA BULGARSKIEGO INSTYTUTU LASU 
W INTENSYFIKACJI GOSPODARKI LESNEJ KRAJU 

(...) Stworzenie intensywnej gospodarki leśnej w Bułgarii oparto wyłącznie na 

osiągnięciach nauki o lesie, której zadania na obecnym etapie określa się jako 

wszechstronne badanie właściwości drzewostanów leśnych oraz ujawnianie prawi- 

deł ich rozwoju, doskonalenie składu i struktury, zwiększanie produktywności oraz 
ochronno-socjalnych funkcji lasu, a także racjonalne wykorzystywanie leśnych za- 

sobów surowcowych. 

Stwarzanie naukowych podstaw dla kompleksu leśnoprzemysłowego kraju sta- 

nowi obowiązek głównie Instytutu Lasu, samodzielnej instytucji naukowo-badaw- 

czej w systemie Bułgarskiej Akademii Nauk. Instytut zajmuje się problemami teo- ° 

retycznymi oraz realizuje społeczne zapotrzebowanie na następujące podstawowe 

problemy w dziedzinei gospodarki leśnej: zwiększanie produktywności lasów i rac- 

jonalne prowadzenie gospodarki teśnej, kompleksowe wykorzystywanie zasobów leś- 

nych, ochrona i odnawianie ekosystemów leśnych i krajobrazu. 

W Bułgarii badania naukowe w dziedzinie gospodarki leśnej mają 50-letnią tra- 

dycję. Była to długa i nielekka droga. Obecny rozkwit datuje się od narodzin 

władzy ludowej, kiedy to nieliczny zespół naukowy przekształcił się stopniowo 

w instytut, w którym obecnie pracuje 187 osób, z czego 156 przypada na centralę, 

a 31 — na bazy naukowo-badawcze i powierzchnie doświadczalne w terenie. Po- 

nadto pod naukowometodycznym kierownictwem Instytutu pracuje 14 współpra- 

cowników naukowych w dwu stacjach doświadczalnych Ministerstwa Leśnictwa 

i Przemysłu Drzewnego. Wśród ogółu zatrudnionych w Instytucie osób pracuje 72 

pracowników naukowych, w tej liczbie 8 profesorów i samodzielnych pracowników 

nauki II stopnia i 33 — III stopnia: 34 osoby posiadają stopnie kandydata nauk 

(odpowiednik polskiego stopnia doktora nauk — przyp. tłumacza). Prace naukowo- 

-badawcze odbywają się w 12 zakładach naukowych, w 2 stacjach, 5 bazach oraz 

licznych powierzchniach doświacczalnych i stacjach biogeocenologicznych. 

Istotny element w pracach naukowo-badawczych w ostatnim dziesięcioleciu 

stanowi zwiększenie badań podstawowych na bazie poszerzonych prac doświadczal- 

nych oraz badawczo-produkcyjnych prowadzonych w ramach Instytutu. 

W celu umożliwienia obserwacji w zakresie hydrologii i zjawisk erozyjnych 

w lasach iglastych gór Riła, Rodopów i Pirynu oraz w lasach bukowych Starej 

Płaniny i w niektórych rejonach przemysłowych utworzono stałe obiekty doświad- 

czalne, przekształcające się w silne bazy umożliwiające badania ekologiczne, bio- 
geocenologiczne i przeciwerozyjne. Są to jedyne. w swoim rodzaju obiekty doś- 

wiadczalne w skali kraju. 

W północnej leśnostepowej części kraju prowadzi się na powierzchni 170 ha 

stacjonarne badania z zakresu hodowli najcenniejszych gatunków dębu, uwzględ- 

niając element ich wzrostu i rozwoju w drzewostanach jednogsatunkowych i mie- 

szanych.



W północno-wschodniej części Bułgarii oraz na siedliskach Łongozu żałożono 
około 50 drzewostanów doświadczalnych jesionu pospolitego i polnego ponad 10 
proweniencji, jak również plantacje nasienne dla potrzeb nasiennictwa selekcyj- 
nego. 

W południowych rejonach kraju o przejściowym klimacie śródziemnomorskim 
wprowadzono do upraw dąb korkowy. Doświadczalne i gospodarskie drzewostany 
tego gatunku o powierzchni około 400 ha stanowią solidną podstawę do badania 
technologii hodowli oraz przemysłowego wykorzystania tego gatunku. 

Założono system ekologicznych upraw geograficznych sosny czarnej, sosny pos= 
politej i świerza, dębu szypułkowego i bezszypułkowego, buka i innych gatunków. 
Uprawy te umożliwiają badanie wpływu pochodzenia nasion na wzrost podstawo- 
wych gatunków krajowych oraz ich wewnątrzgatunkowego zróżnicowania, w celu 
praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników przy późniejszym zakładaniu 

trwałych i wysokoprodukcyjnych upraw leśnych. 

Na licznych stałych powierzchniach doświadczalnych w najczęściej występują- 
cych typach drzewostanów dębowych, bukowych i iglastych opracowuje się meto- 
dy i technologię różnych wariantów cięć pielęgnacyjnych. Zakłady naukowe Insty- 
tutu dysponują halami wegetacyjnymi klasycznego i fińskiego typu, warsztatami 
mechanicznymi oraz szkółkami doświadczalnymi. Są one również wyposażone w no- 
woczesną aparaturę laboratoryjną z zakresu gleboznawstwa, mikrobiologii gleby, 

entomologii i fitopatologii, nasiennictwa, fizjologii roślin itd. 

Instytut ma duże osiągnięcia w dziedzinie hodowli lasu, urządzania lasu oraz 

organizacji i ekonomiki gospodarstwa leśnego. Opracowana została typologiczna 

klasyfikacja lasów Bułgarii, stanowiąca naukową podstawę organizacji i prowa- 

dzeńia gospodarki leśnej. Zbadano prawidłowości zasięgów drzew oraz wzrostu . 

1 odnowienia poszczególnych typów lasu, także prawidłowości biologii i ekologii 

gatunków drzewiastych, co umożliwiło opracowanie zasad najefektywniejszych cięć 

głównego użytkowania w różnych kategoriach lasów oraz metod odnowienia, które 

następnie zostały przejęte do realizacji przez organizację projektową „Agroles- 

projekt”. 

Ponadto opracowano metody przebudowy małowartościowych i słabo produk- 

cyjnych drzewostanów dębowych, bukowych, grabowych i innych, przygotowano 

technologię i zaprojektowano maszyny do zakładania i hodowli upraw leśnych, któ- 

re z powodzeniem są stosowane w praktyce leśnej. Określono również systemy 

zabiegów hodowlanych w zakresie optymalizacji składu łasów bukowych w gór- 

skim pasie bukowym, uwzględniające zwiększanie produkcyjności oraz ochronnych 

funkcji zakładanych drzewostanów mieszanych. 

Duże osiągnięcia notuje się w dziedzinie badania siedlisk bukowych oraz opra- 
cowania metody ich kartowania, a także opracowania metody rozgraniczania za- 
tapianych gruntów nadrzeczńych Dunaju oraz klasyfikacji siedlisk topolowych. 
Metody te oraz klasyfikacje siedliskowe są stosowane w praktyce przez organizacje 
gospodarcze Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

Szczególne zastosowanie ze strony leśnych organizacji produkcyjnych wywołują 
prace naukowe z dziedziny kategoryzacji lasów z punktu widzenia ich przeznacze- 
nia gospodarczego oraz organizacji terytorialnej leśnictwa, badania technicznej doj- 
rzałości drzewostanów, określania kolei rębni oraz ustalania zapasów i przyrostów 
drzewostanów. Opracowano również różne warianty urządzania lasów w zależności 
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od rodzaju drzewostanów, które są wykorzystywane w pracach eksperymentalnych 
„Agrolesprojektu”. ‘ 

W dziedzinie ekonomixi gospodarki lesnej okreSlono metody ustalania zapotrze- 
bowania na drewno, co przyczynia się do prawidłowego planowania i projektowa- 
nia wykorzystania zasobów surowcowych. Opracowano również model ekonomicz- 
no-matematyczny optymalnego składu i rozmieszczenia gatunków drzew na obsza- 
rach objętych gospodarką leśną. 

W dziedzinie ekonomiki pozyskiwania drewna opracowano metodykę określania 
optymalnego pod względem ilościowym składu zmechanizowanych brygad eksploa- 
tacyjnych, organizacji pracy brygadowej, metody określania ekonomicznej efektyw- 
ności inwestycji itd. Określono również prawidłowości zmian wydajności pracy 
1 płac z uwzględnieniem ich wykorzystania i prognozowania. 

Problem zwiększenia produktywności lasów jest związany z uzyskiwaniem trwa- 
łych i wydajnych upraw. W związku z tym prace naukowo-badawcze objęły selek- 
cję przyszłościowych krajowych i zagranicznych gatunków drzew. Zbadano zmien- 
ności wewnątrzgatunkowe oraz różnorodność form świerku, dębu bezszypułkowego, 
jesiona, kasztana i innych gatunków oraz zalecono do uprawy najcenniejsze ich 
formy. 

Metodą międzygatunkowej hybrydyzacji uzyskano cenne formy mieszańców to- 
poli, wyróżniające się stosunkowo szybkim wzrostem, odpornością i prostym pniem. 
Długoletnie badania ekologiczne niektórych krajowych i euroamerykańskich form 

topoli umożliwiły ustalenie ich rejonizacji. Opracowano teoretyczne podstawy do 

introdukcji dębu korkowego oraz technologię zakładania i hodowli jego upraw (...). 

(„Międzynarodowe Czasopismo Rolnicze”, nr z 3 82). 

Jaka „Głlezja” 

„Express Wieczorny” z dnia 11 04 83 r. zaprezentował na swoich łamach na- 

stępujący tytuł „Taglezja zza oceanu idzie w sukurs polskiej sośnie”. Ogromna 

czcionka, czerwone litery. A w jednym z fragmentów tekstu czytamy: (...) Co się 

będzie sadzić w tym roku? Tradycyjnie najwięcej będzie sosny, która jest głównym 

drzewem naszych lasów (72 proc. w strukturze drzewostanu), a następnie świerka, 

dęba i buka. Nie zabraknie też drzew introdukowanych (zaadaptowanych do na- 

szych warunków), w tym np. taglezji — iglastego gatunku drzewa rosnącego 

w USA oraz sosny pięciogielnej, tzw. weimudku, również rodem zza oceanu (...). 

Roumiem, że dziennikarz nie musi być ani leśnikiem ani botanikiem, ale absolut- 

nie nie wolno mu na łamach popularnej popołudniówki dezinformować. 

Opracowała 

Maria Szajewska-Urbaniec 
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