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Perspektywy rozwoju hodowli lasu w Polsce 

Перспективы развития лесоразведения в Польше 

Perspectives of the development of silviculture in Poland 

р od wpływem stale rosnącej technizacji gospodarstwa leśnego coraz 
wyraźniej zaznaczają się dwa odrębne kierunki nauki i praktyki 

hodowli lasu. Jeden z nich, tradycyjny, mocno opiera się na przesłankach 
przyrodniczych, starając się utrzymać w całości naturalne bogactwo 
biocenoz leśnych. Drugi — szuka dróg do usprawnienia gospodarki przez 
pełne wykorzystanie postępu techniki i raczej oddala się od wzorów 
przyrody, a zmierza do tworzenia zbiorowisk sztucznych, czerpiąc przy- 
kłady z rolnictwa. 

W każdym z obu kierunków inaczej też realizuje się postulat wzma- 
gania produkcji. Pierwszy wysuwa na czoło maksymalne wykorzystanie 
sił przyrody, działających w mało zniekształconych zbiorowiskach i zacho- 
dzących w nich procesów. Chodzi o pełne wydobycie z siedlisk leśnych 
potencjalnych zdolności produkcyjnych urabianych w ciągu wielowieko- 
wego oddziaływania na środowisko leśne zbiorowisk naturalnych. Inten- 
sylikacja gospodarstwa leśnego ma więc polegać na tworzeniu zbiorowisk 
niezbyt daleko odbiegających od wzorów natury i umiejętnym sterowa- 
niu ich rozwojem. 

Wzorem takiego rodzaju postępowania jest szwajcarskie gospodarstwo 
przerębowe. Dodatnie strony prowadzenia takiej gospodarki leśnej w gó- 
rach są dostatecznie znane i nie ma potrzeby nad nimi się tu zastanawiać. 

Mimo niewątpliwych korzyści, jakie daje gospodarstwo przerębowe 
oraz mimo tego, że w warunkach takiego gospodarstwa wiedza i praktyka 
hodowli lasu znajdują pełne możliwości rozwoju, stając się niemal sztuką 
połączoną z wydobywaniem z przyrody jej darów bez naruszania harmo- 
nijnej jej całości — las przerębowy o urozmaiconym składzie gatunko- 
wym i bogatej strukturze coraz to bardziej ustępuje miejsca na rzecz 
innych, prostszych form strukturalnych i organizacyjnych. Na niżu, prawie 
Że już nie istnieje, a również z gór w znacznym stopniu został wyparty. 
Główna przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w trudnościach prowadzenia 
gospodarki przerębowej. Stawia ona leśnika wobec konieczności nagina- 
nia swych planów do żywiołowo przebiegających procesów naturalnych, 

wynikających z przewagi wolnej gry sił przyrody w takim gospodarstwie. 
Ponadto wymaga gruntownej znajomości powiązań między różnymi ele- 

  

*) Skrót referatu wygłoszonego na sesji naukowej PTL w dniu 21 września 1968 r. 
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mentami biocenoz leśnych i umiejętności dokonywania niezbędnych 
czynności gospodarczych bez naruszania trwałości tych biocenoz. W lesie 
przerębowym musi być zabezpieczone pokrycie bieżących potrzeb na róż- 
ne produkty leśne przy ograniczonym zasobie środków technicznych, 
zwłaszcza z zakresu mechanizacji, a to wskutek wyłączenia większej 
koncentracji czynności gospodarczych, którą umożliwia gospodarka zrę- 
bowa. 

Wszystkie te wymienione, a powszechnie znane trudności sprawiły, 
że już od dawna sposoby zrębowe dominują na niżu, przenikając również 
na tereny górskie. Otworzyło to drogę do mechanizacji prac. Na terenie 
lasu pojawił się sprzęt w znacznym stopniu wzorowany na istniejącym 
1 w dalszym ciągu stale doskonalonym sprzęcie rolniczym. Dało to 
asumpt do zapożyczenia z rolnictwa nie tylko typowych tam procesów 
technologicznych, ale i sposobów organizacji produkcji. Na tym tle zary- 
sował się nowy kierunek gospodarki leśnej, odchodzący od hodowli drze- 
wostanów, a opierający się na uprawie plantacyjnej drzew, prowadzonej 
na wzór upraw rolnych. Uprawa taka, wprowadzona na teren lasu, 
pociąga za sobą dokonywanie takich charakterystycznych dla rolnictwa 
czynność, jak pełna orka, rozluźnienie więżby sadzenia, nawożenie, 
utrzymywanie gleby w czarnym ugorze aż do czasu nastąpienia zwarcia, 
różne inne zabiegi agrotechniczne i agromelioracyjne. 

Dotychczas przejście na nowe podstawy organizacji produkcji w gos- 
podarstwie leśnym nie urosło jeszcze do problemu. Uprawa topoli, pro- 
wadzona głównie na terenach leśnych, z trudnością toruje sobie drogę 
przeważnie z powodu braku większych nadających się do tego powierz- 
chni i dość kłopotliwych zabiegów związanych z zakładaniem i prowa- 
dzeniem takich plantacji. Przy rozszerzeniu uprawy plantacyjnej na inne 
gatunki drzew o nie tak daleko wyspecjalizowanych wymaganiach siedli- 
skowych i przy stałym doskonaleniu związanych z uprawą procesów 
technologicznych — może powstać niebawem problem: las czy plantacje. 
Pojawia się więc w perspektywie konfrontacja dwu wspomnianych na 
wstępie kierunków hodowli lasu. Nim jednak sprawy dojdą tak daleko, 
trzeba już teraz przeanalizować jeden i drugi kierunek co do skutków, 
jakie za sobą pociągają i na tym tle wysunąć horoskopy co do przyszłego 
rozwoju hodowli lasu na terenie naszego kraju. 

W stosunku do gatunków nie tworzących zbiorowisk o bardzo bogatej 
strukturze piętrowej, a więc do wszystkich poza jodłą, zasadniczo nie 
zachodzi, a tym bardziej i w przyszłości nie zajdzie potrzeba wprowa- 
dzania rębni przerębowych. Na pewno jednak będą musiały być nadal 
utrzymane rębnie gniazdowe lub częściowe w stosunku do gatunków 
zasadniczo odnawiających się samosiewnie (buk) lub drzewostanów 
o urozmaiconym składzie gatunkowym, złożonych z gatunków cienioznoś- 
nych i światłożądnych oraz charakteryzujących się odmiennym cyklem 
produkcji. We wszystkich innych wypadkach, zwłaszcza na siedliskach 
tzw. borowych na niżu będzie niewątpliwie utrzymana rębnia zupełna. 
Tam też oraz w obiektach o zasobniejszych siedliskach, gdzie dokonywa- 
nie rębni zupełnych jest uzasadnione koniecznością radykalnej przebu- 
dowy połączonej z zastosowaniem kosztownych zabiegów agrotechnicz- 
nych i melioracyjnych, należy się spodziewać tendencji do wprowadzania 
plantacji szybko rosnących gatunków drzew leśnych o krótkim cyklu 
produkcyjnym i dużej wydajności. 
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Plantacje leśne, jak zwykło się nazywać lite drzewostany świerkowe 
w górach, a sosnowe na niżu, w dostatecznie przekonywający sposób 
ujawniły wszystkie ujemne strony monokultury. Należy więc i w przy- 
szłości podtrzymać zastrzeżenia wysuwane przeciwko takim sposobom 
zagospodarowania terenów leśnych i w poszukiwaniu dróg wzmagania 
i pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych siedlisk nie rezygno- 
wać całkowicie z wzorów przyrody, tworząc, gdzie jest to tylko możliwe 
i celowe, drzewostany o bogatszym składzie gatunkowym i urozmaico- 
nej strukturze. 

Toteż wyłaniający się drugi kierunek hodowli lasu oparty na maksy- 
malnej technizacji prac nie powinien prowadzić do całkowitego ignoro- 
wania korzyści odnoszonych z kształtowania zbiorowisk o wielostronnym 
harmonijnym powiązaniu między poszczególnymi ich komponentami 
a podłożem, które zajmują i całym zasiedlającym je światem zwierząt 
(zootonem). 

Plantacje nie mogą zastąpić lasu — dostarczyciela sortymentów gru- 
bowymiarowych pozyskiwanych z długowiecznych gatunków drzew 
o szczególnie cennym drewnie. Co prawda są głosy, że drewno w postaci 
naturalnej, nie przetworzonej gruntownie nie będzie miało w przyszłości 
zastosowania, ustępując na rzecz tworzyw sztucznych. 

Trudno przypuszczać, aby w przyszłości jedynie rozwłóknianie lub 
jeszcze radykalniejsze niszczenie naturalnej struktury drewna pozostały 
jedynymi sposobami wykorzystania tego materiału z całkowitym zigno- 
rowaniem jego zalet jako tworzywa, a nawet gotowej konstrukcji. Przy- 
jęcie takiego założenia uczyniłoby zawodne nadzieje, że oszczędność 
drewna w formie usilnego poszukiwania materiałów zastępczych oznacza 
ochronę lasu jako najdoskonalszego tworu przyrody. Jak łatwo się o tym 
przekonać zastępują one raczej drewno wysokocenne, a w każdym razie 
takie, które znajduje zastosowanie w swej naturalnej postaci. Wzmaga 
się natomiast zapotrzebowanie na drewno miernej jakości, ponieważ 
w przeróbce fizyko-chemicznej nie wykorzystuje się tych jego właści- 
wości, które zawsze były wysoko cenione. Dlatego też łatwo obecnie rezy- 
gnuje się z gatunków długowiecznych, jak np. dąb, na korzyść szybko 
rosnących, krótkowiecznych, jak np. topola, a co za tym idzie — rezy- 
gnuje się z lasu na korzyść plantacji. 

Plantacje drzew nigdy nie zastąpią lasu jako niezbędnego elementu 
krajobrazu. Rola lasu jest już dostatecznie znana i doceniana nie tylko 

wśród leśników i szermierzy ochronny przyrody, ale również przekonane 
są o niej szerokie kręgi społeczeństwa. 

Las w swojej naturalnej postaci stanowi obiekt atrakcyjny dla wszel- 

kiego rodzaju wypoczynku, rekreacji czy turystyki. Jako całkowicie 

sztuczny twór z równymi szeregami drzew jednego wieku 1 gatunku, 

florystycznie skrajnie zubożony, zamknięty dla zwierzyny, traci cały 
urok. Z punktu widzenia doznań estetycznych, regeneracji sił fizycznych 
i duchowych, krzewienia zamiłowania przyrody staje się bezwartościowy 

i dla człowieka niedostępny, bo przez stosunkowo długi czas przed nim 

chroniony. "PIPE 
Zważywszy więc na wielostronne znaczenie lasu, na rozległość i róż- 

norakość potrzeb, jakie zaspokaja wtedy, kiedy zbytnio nie odbiega od 

zespołów tworzonych przez samą przyrodę, nie może on być zastąpiony 
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sztucznymi zbiorowiskami drzew o charakterze plantacji. Fakt ten po- 
winien stanowić wytyczne kształtowania zbiorowisk leśnych w przy- 
szłości, wyznaczając zakres i rodzaj działalności hodowlano-leśnej w od- 
ległej perspektywie czasu. W działalności tej muszą być uwzględnione 
postulaty jednego i drugiego kierunku; żaden z nich nie może przybrać 
form skrajnych. Odrzucając ideę lasu trwałego, jako nie nadającą się do 
powszechnego stosowania, nie można przerzucać się w drusa skrajność, 
ulegając prądom technizacji gospodarki za wszelką cenę — cenę zatracy 
przyrodniczych wartości lasu. 

Zakładanie plantacji drzew szybko rosnących ma służyć do podniesie- 
nia produkcyjności gleb leśnych. Ten cel realizuje się nie tylko dzięki 
zwiększeniu wydajności w krótszym cyklu produkcyjnym, lecz przede 
wszystkim przez usprawnienie siedlisk intensywnie działającymi środka- 
mi z zakresu agrotechniki i agromelioracji i w ten sposób przygotowanie 
bardziej sprzyjających warunków dla podstawowych, długowiecznych 
gatunków leśnych. Tylko tak pojęta uprawa plantacyjna może znaleźć 
pełne uzasadnienie w racjonalnie zorganizowanej produkcji leśnej, opar- 
tej na przesłankach przyrodniczych. Z drugiej stronie nie należy spodzie- 
wać się zasilenia gospodarstwa leśnego zwiększonymi nakładami, po- 
trzebnymi na uproduktywnienie gleb, bez zapewnienia szybkich efektów 
produkcyjnych, uzyskiwanych właśnie przez uprawę gatunków szybko 
rosnących. 

Pełna technizacja czynności odnowieniowych i pielęgnacyjnych obo- 
wiązywać będzie nie tylko w plantacjach, lecz i w normalnych uprawach 
zakładanych na zrębach zupełnych w warunkach, w których taki sposób 
zagospodarowania można przyjąć za racjonalny i celowy. Dla ułatwienia 
kompleksowej mechanizacji prac hodowlanych i tam również niewątpli- 
wie będzie stosowana pełna orka z uprzednim karczowaniem na terenach 
nie podlegających erozji lub specjalnie chronionych. W związku z tym 
rozmieszczenie sadzonek ulegnie reformie, tzn. poszerzy się odstęp rzę- 
dów, natomiast zagęszczenie sadzonek w rzędach uzależni się od warun- 
ków siedliska, gatunku drzewa i celu produkcji. I w tym wypadku 
zagadnienie więżby wymaga dokładnego przestudiowania i rozstrzygnię- 
cia w sposób godzący przesłanki biologiczne z techniczymi, biorąc pod 
uwagę zarówno perspektywy zużytkowania drewna małowymiarowego, 
pozyskiwanego z czyszczeń i wczesnych trzebieży, jak i dążenie na od- 
powiednich siedliskach do wyprodukowania drewna najwyższej jakości. 
W każdym bądź razie, przy doskonaleniu zabiegów agrotechnicznych 
1 intensyfikacji pielęgnowania upraw, definitywnie odpadnie potrzeba 
zabezpieczania się zagęszczaniem sadzenia lub podwyższeniem norm wy- 
siewu przed wypadami sadzonek, a w konsekwencji — dokonywaniem 
rozległych poprawek, jak to obecnie ma miejsce. 

Założone na zrębach zupełnych nowe uprawy leśne będą musiały 
być otoczone taką samą opieką jak uprawy plantacyjne; zakładane w od- 
powiednio rozluźnionej więżbie już w pierwszych zabiegach pielęgnacyj- 
nych będą mogły dostarczyć drewna nadającego się do zużytkowania 
w przemyśle drzewnym. Przy odpowiednio rozsuniętych rzędach odpad- 
nie potrzeba stosowania metod schematycznych. Dla ułatwienia czynności 
związanych z pozyskaniem drewna wystarczy co pewien odstęp przeciąć 
dróżki zrywkowe o szerokości odpowiadającej gabarytowi ciągnika. Na- 
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tomiast w już istniejących młodych drzewostanach, założonych w tra- 
dycyjnej gęstej więżbie, zwłaszcza tworzących rozległe jednogatunkowe 
kcmpleksy, będzie zachodzić potrzeba ich udostępnienia przez przerze- 
dzenie w sposób schematyczny, np. wyjmując z nich drzewa całymi 
rzędami. 

Wszystkie powyżej przedstawione rozważania dają się ująć w nastę- 
pujące zasadnicze punkty: 

1. Postępująca technizacja różnych dziedzin produkcji objęła również 
gospodarstwo leśne, a w nim m. in. dział hodowli lasu, stopniowo wy- 
pierając tradycyjne metody odnowienia i pielęgnowania. Proces ten nie 
powinien prowadzić do całkowitego pominięcia przesłanek przyrodni- 
czych i zamiany drzewostanów o względnie zrównoważonych stosunkach 
biocenotycznych na plantacje drzew. 

2. Pełną wartość lasu — jako dostarczyciela niezbędnych dla gospo- 
darstwa narodowego produktów, a jednocześnie jako niezbędnego regu- 
latera zachodzących w naturze procesów — można uzyskać utrzymujac 
go w formie możliwie nieskażonej w porównaniu z postacią naturalna. 

3. Uprawa plantacyjna nie może doprowadzić do uszczuplenia areału 
leśnego. Wprowadzona na tereny leśne powinna mieć charakter przej- 
Ściowy i służyć do uzyskania nie tylko doraźnych, lecz przede wszystkim 
trwałych efektów produkcyjnych, tzn. doprowadzenia oddawanych pod 

nią gleb do stanu pełnej użyteczności przez zastosowanie intensywnej 
agrotechniki i agromelioracji. 

4. Ograniczając uprawę plantacyjną drzew na terenach leśnych ao 

szczególnych warunków, nie należy wyłączać tworzenia drzewostanów 

zbliżonych swym charakterem do plantacji na siedliskach, na których 

z natury nie występują zbiorowiska o bogatym układzie gatunkowym 

i urozmaiconej strukturze, bądź gdzie elementy te można uzupełnić przez 

wprowadzenie dolnego piętra. W tych wypadkach, podobnie jak przy 

uprawie plantacyjnej, należy przewidywać zastosowanie wszelkich Śśrod- 

ków biologicznych i technicznych służących do podniesienia produkcyj- 

ności gleb, a jednocześnie ułatwiających dokonywanie koniecznych 

zabiegów odnowieniowych, pielęgnacyjnych i in. 

5. Sposobem ułatwiającym technizację czynności hodowlanych jest 

uregulowanie więżby w nowo zakładanych uprawach tak, aby uczynić je 

dostępnymi dla sprzętu mechanicznego. Racjonalne rozluźnienie więżby 

doprowadzi do skrócenia okresu produkcji potrzebnych sortymentów 

pozyskiwanych zarówno w cięciach rębnych, jak i przedrębnych, a po- 

nadto pozwoli na oszczędne gospodarowanie materiałem nasiennym. = 

6. Pozostawiając jako obowiązującą metodę selekcyjną trzebieży, 

przewiduje się możliwość zastosowania w określonych warunkach 

trzebieży schematycznej jako czynności mającej na celu przerzedzenie 

zbyt zagęszczonych młodych drzewostanów i przez to udostępnienie ich 

dla dalszych zabiegów gospodarczych, w tym również hodowlanych.


