
KRAKOWSCY UCZENI LASOM 

W 1964 r. reaktywowano Wyd”iał Leśny w Akademii Rolniczej w Krakowie. 
Zadaniem tej placówki oprócz kształcenia inżynierów leśników jest prowadzenie 
badań leśnych przede wszystkim w lasach górskich. Specyfika terenów leśnych 
w górach wymaga bowiem odrębnego postępowania badawczego. O racjonalnej 
gospodarce na terenie obszarów leśnych w górach z prof. Jerzym Fabijanowskim, 
Kierownikiem Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu, rozmawia W. Tatarczuch 
z „Dziennika Polskiego” (nr z 19 09 82) | 

„(..) Czym zajmuje się Wasza katedra? 

— Prowadzimy w zasadzie prace interdyscyplinarne. Przy współpracy z Insty- 
tutem Ekologii PAN zajmujemy się więc opracowaniem modelu wielofunkcyjne- 
g0 użytkowania drzewostanu w Puszczy Niepołomickiej. Różnie należy bowiem po- 
stępować w różnych strefach terenów puszczańskich. W strefie produkcyjnej bę- 
dziemy preferować te okazy, które wykazują największy przyrost masy i są naj- 
bardziej efektywne pod względem pozyskiwania drewna. W strefie rekreacyjnej 
natomiast będziemy zachowywać drzewa ciekawe ze względów estetycznych, np. 
rosochate dęby i sosny, które notabene w strefie produkcyjnej właśnie się usuwa. 

Drzewostany puszczy są zniekształcone, występują w niej bowiem na więk- 
szej części obszary z nadmiarem sosny, która jest wrażliwa na przemysłowe za- 
nieczyszczenia powietrza, m.in. z Huty im. Lenina. Obszary te wymagają zmian 
w składzie gatunkowym, czyli tzw. przebudowy, wprowadzenia mniej wrażliwych 
gatunków liściastych. W związku z takim zróżnicowaniem postulatów dotyczących 
funkcji lasu opracowujemy odmienne zasady pielęgnacji drzewostanu w różnych 
strefach Puszczy Niepołomickiej. 

— Jakie stosujecie metody badań? 

— Aby ocenić skuteczność i prawidłowość prac wykonywanych w związku 
z przebudową drzewostanów, badamy przede wszystkim prowadzone odnowienia 
(buk, dąb, lipa, modrzew, świerk), ich „zdatność”, wiek, przyrost na wysokość 
i grubość, jakość na różnych siedliskach (głównie pod osłoną rosnącego jeszcze 
drzewostanu i na powierzchniach odkrytych, tzw. zrębach zupełnych) (...) Żywot- 
ność oceniamy na podstawie ulistnienia (rozmiar kolor, gęstość), tendencji wzros- 
towych i stanu zdrowotnego poszczególnych drzewek. Wysokość mierzymy przy 
pomocy odpowiednio wyskalowanej „łaty”, a przy okazach większych — wyso- 
kościomierzem; grubość oznaczamy suwmiarką. Oceniamy również odnowienia na- 
turalne, np. dębowe, powstałe dzięki ptakom — sójkom, które gubiąc żołędzie sta- 
nowiące m.in. ich pokarm, przyczyniają się do wysiewów tego gatunku. 

— To byłby pierwszy temat. Chyba nie jest on jedyny? | | 
— Drugim tematem jest wdrażanie naturalnego gatunku zagospodarowania la- 

sów przy pełnym wykorzystaniu procesów „biologicznych (przyrodniczych), prze- 
biegających w systemach leśnych — mowa przede wszystkim o odnowieniach na- 
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turalnych. Badania te prowadzimy w ramach problematyki kierowanej przez Ko- 

mitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, głównie w Leśnym Zakładzie Do- 

świadczalnym AR w Krynicy. Nasz wydział specjalnie interesuje się lasami górs- 

kimi Karpat, Sudentów i Gór Świętokrzystkich. Tam prowadzi się badania i kształ- 

ci specjalistów. Gospodarowanie w lasach górskich jest trudniejsze niż w typo- 

wych nizinnych borch sosnowych. 

— Słyszałem, że być może niedługo — w związku z badaniami lasów górskich 

— jodła zostanie objęta ochroną gatunkową na terenie naszego kraju. Jest jej 

coraz mniej... | 

— Zauważa się niekorzystne zjawisko ustępowania jodły z lasów i to w całej 

prawie Europie. Jest to drzewo cieniolubne, potrzebujące stosunkowo dużo wil- 

goci. Do zmniejszenia się udziału jodły przyczyniła się w znacznym stopniu ra- 

bunkowa gospodarka człowieka i zanieczyszczenie powietrza, a co za tym idzie 

— pojawiające się w kompleksach leśnych choroby. Jodła bowiem jest bardzo 

wrażliwa przede wszystkim na zawarty w gazach przemysłowych dwutlenek siar- 

ki. Badamy drzewostany jodłowe występujące na różnych siedliskach, o różnej 

strukturze (jedno i wielopiętrowe), ich wiek, przyrosty, pokrój drzew i możliwości 

naturalnego odnawiania się jodły. 

— Dlaczego tak ją popieracie? 

— Niewielu ludzi wie, że jest to drzewo „wysokoprodukcyjne”. Rośnie co praw- 

da powoli, ale z hektara lasu jodłowego otrzymuje się do tysiąca metrów dosko- 

nałego drewna (tartaczne, zapałczane, do przerobu chemicznego itp.). Badania nad 

jodłą prowadzi się na terenie całego kontynentu (w granicach występowania tego 

gatunku). Ciekawostką będzie fakt, że w Szwajcarii wyodrębniono i rozpowszech- 

niono odmianę jodły, która potrzebuje do swego wzrostu zaledwie 500 mm opa- 

dów na rok, podczas gdy polskie jodły muszą mieć dla prawidłowego rozwoju ok. 

600 mm opadów w roku... 

— Jakie jeszcze prace prowadzi się w katedrze? 

— Podobnym do poprzednio przedstawionego zagadnienia jest selekcja i dobór 
odmian toopli. To drzewa szybko rosnące, nam zaś zależy na regionizacji, tj. do- 
braniu do „rozpowszechniania” takich odmian, które byłyby najlepiej przystoso- 
wane do warunków podgórskich i dodatkowo odporne na ujemne zjawiska skaże- 
nia naturalnego środowiska. 

Ważnym problemem jeszcze niedocenianym w należyty sposób w naszym kraju 
są zadrzewienia śródpolne — a przecież one stanowią doskonały regulator stosun- 
ków wodnych i mikroklimatu, są ostoją ptaków zwalczających owady, które za- 
grażają uprawom polowym itd. 

— Czy można mówić o praktycznym znaczeniu leśnych badań naukowych? 
— Sprawy modelu lasu położonego obok terenów uprzemysłowionych były tak 

często poruszane na łamach prasy, że nie będę już do nich wracać. Podam nato- 
miast inne dwa przykłady. | 

W górnoreglowym drzewostanie, głównie Gorczańskiego Parku Narodowego, po- 
jawiła się w ostatnich latach zasnuja górska — owad będący dotąd rzadkością 
w zbiorach entomologicznych. Masowe pojawienie się zasnui przekroczyło wszel- 
kie wyobrażenia. Na metrze kwadratowym znajdowało się po tysiąc gąsienic o dłu- 
gości do półtora centymetra (przygotowujących się do przezimowania w glebie) 
Straty — objadanie igliwia — poczynione w drzewostanie są ogromne. 1600 ha 
rezerwatów trzeba było wyłączyć spod ochrony ścisłej celem ich ratowania (przez 
wykonanie odpowiednich prac z zakresu hodowli lasów). 
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Inny owad — wskaźnica modrzewianeczka, która występuje np. w Alpach Szwaj- 
carskich, jak sama nazwa wskazuje — głównie na modrzewiu, naraz poczuła wiel- 
ki „apetyt” na kompleksy świerkowe w Karkonoszach, a zwłaszcza w KPN... 

Reasumując — nasza praca polega więc z jednej strony na ochronie istnieją- 
cych już zasobów i wskazaniu potrzeb racjonalnej nimi gospodarki, z drugiej zaś 
— na zabiegach 'profilaktycznych, mających na celu możliwie skuteczne zabezpie- 
czenie polskich lasów przed „klęskami elementarnymi” (...)”


