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Problem zwiększenia produkcyjności lasów Karpat 
Radzieckich oraz wzmożenia ich funkcji ochronno-hydrolo- 

gicznych i odporności na szkody żywiołowe 

Проблема увеличения производительности лесов в Советских Карпатах, 

а также увеличения их защитно-гидрологических функций и стойкости 

против стихийных белствий 

Problem of productivity improvement of forests in Soviet Carpathians, the increase 

in their protective and hydrological functions, and resistance against elemental 

damage 

(ówna część lasów Karpat Radzieckich znajduje się w górzystej czę- 

-- ści obwodów |lwowskiego, iwano-frankowskiego, zakarpackiego 
! czerniowieckiego. Spełniają one nader ważną role wodochronną, hy- 

drologiczną i przeciwerozyjną nie tylko w regionie Karpat Radzieckich 
lecz również w terenach bratnich krajów socjalistycznych. Są one jed- 

nocześnie źródłem cennego surowca drzewnego dla gospodarstwa na- 

rodowego. Lasy karpackie odznaczają się dużą różnorodnością gatun- 

ków drzew i krzewów oraz znaczną miąższością zapasu i przyrostu 

drewna. Leśna powierzchnia produkująca wynosi obecnie 1 651,6 tys. ha 

z ogólnym zapasem drewna około 300 mln m5% w tym w lasach pan- 

stwowych — 258,44 mln m3. a | 
Najliczniej występującymi rodzajami drzew są: świerk pospolity, 

zajmujący 41,50/0 powierzchni leśnej produkującej, buk — 39,0 /o, dab 

— 7,20, jodła — 4,6%/o, grab i inne gatunki — 7,1%o. | | 
Całość lasów Karpat dzieli się, pod względem znaczenia ogólno- 

gospodarczego, na dwie grupy. Do pierwszej zalicza się lasy ochronne, 

wodochronne, glebochronne, uzdrowiskowe, strefy zieleni, rezerwaty, 

a także pasy ochronne na granicach połonin i inne. Podstawowym prze- 

znaczeniem tych lasów jest ochrona stoków i brzegów rzek przed spłu- 

waniem i erozją gleb, tworzeniem wąwozów, osuwisk i osypisk. , 

Газу grupy drugiej, zajmujące powierzchnię 976,5 tys. ha, czyli 70,3 /o 

ago nej powierzchni lasów państwowych Karpat, mają znaczenie hy- 

rologiczne, ochronne a jednocześnie użytkowe. Warunki glebowe i kli- 

matyczne Karpat sprzyjają hodowli wysoko wydajnych drzewostanów. 
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Średni przyrost roczny drewna na 1 ha powierzchni leśnej produkującej 
wynosi 4,4 m”, a średnia produkcyjność lasów karpackich jest o 63% 
wyższa od średniej w Ukraińskiej SRR. Warunki siedliskowe regionu 
Karpat pozwalają uzyskiwać drzewostany ze średnim zapasem wyno- 
szącym na 1 ha 700—900 m? i więcej. W niektórych miejscowościach 
(np. w Rachowskim kombinacie leśnym) spotyka się świerczyny i jed- 
liny z zapasami drewna dochodzącymi do 1000 m? na 1 ha. Bogata po- 
krywa roślinna zmniejsza szkodliwy spływ powierzchniowy wód, chroni 
płytkie gleby kamieniste przed spłukiwaniem; łagodzi wezbrania wód 
i powodzie, zapewnia stały przepływ wody w górskich źródłach i two- 
rzy warunki sprzyjające dla miejscowych uzdrowisk, domów wypo" 
czynkowych, łowiectwa i hodowli pstrągów. 

Zasoby leśne Karpat odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodar- 
czym Ukraińskiej SRR. Stanowią one 22%/e powierzchni lasów republiki 
i 62/0 ich zapasów rębnych. W latach 1945—1965 w lasach Karpat po- 
zyskano ponad 100 mln m$ wartościowego drewna co wynosi więcej 
niż 50/0 całego rozmiaru użytkowania lasów w republice. 

W okresie władzy radzieckiej (1945—1966) wykonano znaczne prace 
w zakresie urządzania lasów państwowych, ponadto opracowano i czę: 
ściowo wprowadzono do praktyki naukowo uzasadnione schematy 
upraw mieszanych; dużo uwagi udziela się odnowieniu i zwiększeniu 
powierzchni lasów dębowych i bukowych. Zbadano zagadnienia stre- 
iowości lasów w przekroju pionowym i prawidłowości przyrastania 
głównych rodzajów drzew; opracowano także nowe sposoby rębni oraz 

zalecenia w sprawie wykonywania trzebieży i cięć sanitarnych, przy” 
czyniające się do udoskonalenia prac hodowlanych. O. 

W gospodarce leśnej Karpat miały jednak miejsce także posunięcia 
błędne, którymi były: 1) nadmierny rozmiar użytkowania głównego, 
uwarunkowany dużym zapotrzebowaniem surowca drzewnego dla od- 
budowy gospodarki narodowej zniszczonej działaniami wojennymi, 
2) niedoskonałość organizacji i technologii użytkowania drzewostanów, 
3) niedocenianie korzyści odnowienia samosiewem i jego roli w kształ: 
towaniu drzewostanów, 4) niedostateczne środki na walkę ze zjawiska” 
mi erozji, 5) brak należytej kontroli nad stosowaniem podstawowy 
zabiegów hodowlanych w lasach kołchozowych itd. | 

Wymienione niedostatki hamują rozwój gospodarki leśnej Karpa 
I przynoszą straty w gospodarce narodowej republiki. a 

Specyfika cech górskiej gospodarki leśnej w Karpatach wymag 
ostroznego prowadzenia zasadniczych zabiegów leśno-hodowlany 
Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej gospodarki leśnej doprowa 2 е 
do niepożądanych skutków, które powodują duże straty w gospoda 
narodowej. Szczególnie szkodliwe stało się łamanie norm użytkowan!” 
lasu. Nadmierne wyręby prowadzone w latach 1850—1880 w świercz i. 
nach karpackich, bez względu na szczególne właściwości дозробат 
leśnej w górach, stały się jedną z głównych przyczyn nasilenia wia 
wałów i masowego pojawu szkodników drewna. kre- 

Lasy karpackie były również intensywnie eksploatowane w a St 
sach wojennym i powojennym. W okresie ostatnich 20 lat roz ziło 
użytkowania głównego znacznie przekraczał etat rębny. Doprowe olo- 
to do wyczerpania rezerw surowcowodrzewnych, osłabienia hydr о 
giczno-ochronnej roli drzewostanów i ich odporności na działanie p 
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rywistych wiatrów, wzmożenia procesów erozyjnych, rozwoju dzikich 
potoków i innych żywiołowych zjawisk powodujących wielkie straty 
w gospodarstwie narodowym. 

Wzmożone wyręby i koncentracja zrębów zupełnych przyczyniły 
się do obniżenia odporności drzewostanów na wiatry oraz do znacznego 
zwiększenia wiatrołomów w drzewostanach świerkowych. Przyczyny 
powstawania wiatrołomów, burzołomów i innych zjawisk żywiołowych 
w Karpatach nie są jeszcze dostatecznie zgłębione. Większość naukow- 
ców jest zdania, że huraganowe wiatry powodujące wiatrowały po- 
wstają w Karpatach okresowo, jednakże rozmiary szkód zależą w znacz- 
nym stopniu od gospodarczej działalności człowieka, a przede wszyst- 
kim od rozmiaru użytkowania lasu. 

Zmniejszenie biologicznej odporności lasów karpackich, a w tym 
odporności drzewostanów na podmuchy wiatru i działalność szkodni- 
ków entomologicznych, nastąpiło głównie z powodu prowadzenia nie- 
prawidłowej gospodarki leśnej w ubiegłym stuleciu. Nadmierny wyrąb 
biologicznie odpornych drzewostanów mieszanych, składających się 
z buka, świerka, jodły i innych wartościowych gatunków, jak również 
ich zamiana na świerkowe monokultury, są głównymi przyczynami 

żywiołowych klęsk w Karpatach. 
W ubiegłym stuleciu, w wyniku rabunkowych wyrębów, powierz- 

chnia lasów bukowych zmniejszyła się o 200 tys. ha, tj. o 40'/o, jodło- 
wych o 40 tys. ha, tj. o 30%/o, a powierzchnia świerczyn zwiększyła się 
О 250—280 tys. ha w tym monokultury świerkowe zwiększyły się 
o 200 tys. ha. 
‚ Badania licznych autorów krajowych i zagranicznych wskazały, że 
Jednogatunkowe świerczyny rosnące w nieodpowiednich dla nich wa- 
runkach, są mało odporne pod względem biologicznym, często są uszka- 
dzane przez wiatrołomy, burzołomy i okiść oraz są silnie atakowane 
przez mursz rdzeniowy. Badania D. Rudniewa (1962 r.) wykazały, 
że fizjologiczny stan roślin pogarszający się w zależności od warunków 
przyrastania, sprzyja rozwojowi szkodnikow lasu. W drzewostanach 
zdrowych niebezpieczeństwo nadmiernego rozmnożenia szkodników 
Jest znikome. 

Lasy świerkowe Karpat wielokrotnie były uszkadzane przez wiatro- 
wały, burzołomy i korniki (lata 1868—1869, 1885 i następne). W ciągu 
lat 1957—1964 uległo z tego powodu w Karpatach zagładzie i uszko- 
zeniu ponad 520 tys. ha lasów iglastych z zapasem drewna w wyso- 

sci 21 mln m3, Późne użytkowanie drzewostanów uszkodzonych przez 
wlatrowały stało się jedną z głównych przyczyn masowego pojawu 
korników, na których zwalczanie zużywa się ogromne ilości środków. 

„Analogiczny stan zauważa się w lasach świerkowych Rumunii, Pol- 
ski j Czechosłowacji. Według danych czasopisma Lesnicka Prace, nr 1, 

ог. м Czechosłowacji w 1964 r. wiatr obalił w wilgotnych świer- 

czynach 4,5 mln m3 drewna. W lasach Rumunii rozmiar wiatrowałów 
wyniósł w latach 1947 ——1948 około 5 mln m3 (Revista padurilov, nr 10, 
1962 r.), W lasach polskich wiatrowały w 1964 r. objęły około 1,5 mln m? 
(Las Polski, nr 3, 1963). 

Sytuacja istniejąca w kraju Karpat zmusza leśników do niezwłocz- 
1690 podjęcia walki z tymi klęskami żywiołowymi. W ostatnim 10-leciu 
coraz częściej występują w Karpatach powodzie, wzmogły się procesy 
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erozji — spłukiwanie i rozmywanie gleb, powstawanie usuwisk, dzikich 
potoków i inne szkodliwe zjawiska żywiołowe. 

Całość wymienionych zagadnień świadczy o tym, że ochronna hy- 
drologiczna rola lasów karpackich jest nader ważnym czynnikiem za- 
gospodarowania Karpat i w wielu wypadkach ma znaczenie bardziej 
istotne niż istnienie samych zapasów drzewnych, jako bazy surowco- 
wej. O ile bowiem drewno można dowozić z innych miejscowości lub 
wzamian niego stosować inne materiały, to wiatrochronne, glebochron- 
ne, hydrologiczne i klimatyczne funkcje lasów niczym zastąpić się nie 
dadzą. 

Partia i Rząd radziecki dużo uwagi zwracają na ochronę i racjo- 
nalne wykorzystanie leśnych, wodnych i innych naturalnych bogactw 
kraju, na ich restytucję i pomnożenie. 

Współczesny stan drzewostanów i gospodarki leśnej w Karpatach 
wymaga znacznego udoskonalenia. W związku z tym jednym z naj- 
bardziej ważnych problemów leśnictwa Ukraińskiej SRR jest odbudo- 
wa lasów górskich Karpat, wzmożenie ich właściwości ochronnych i hy- 
drologicznych, powiększanie odporności drzewostanów na szkody po- 
wodowane przez wiatr i korniki, a także racjonalne wykorzystywanie 
bazy surowcowo-drzewnej. 

Rozwiązanie wymienionych problemów wymaga znacznych nakła- 
dów pracy na szczegółowe zbadanie szerokiego zakresu zagadnień, 
z których głównymi są: 

1) klimatyczne i glebowe warunki Karpat oraz przyczyny powodu- 
joce procesy erozji, wiatrowały, powodzie, tworzenie się rwących dzi- 
kich poloków, usuwisk i innych zjawisk żywiołowych, 

2) właściwości hodowlane głównych rodzajów drzew leśnych w 2Z@- 
leżności od ich rozmieszczenia w reglach górskich, 

3) początkowy i dalszy przebieg odnowienia naturalnego w świelr- 
czynach, buczynach i lasach dębowych Karpat, o. 

4) sposoby rębni w warunkach górskich w lasach iglastych i ISCIa” 
stych, 

9) właściwości upraw leśnych i sposoby prowadzenia cięć pielęg” 
nacyjnych w górskich warunkach Karpat, | val 

6) współczesny stan baz surowcowo-drzewnych oraz drogi racjona 
nego ich wykorzystywania. 

W celu zbadania wymienionych zagadnien i opracowania zalece? 
w sprawie udoskonalenia gospodarki leśnej w Karpatach autor prze” 
prowadził specjalne studia na terenie kombinatów drzewnych i pre 4 
siębiorstw użytkowania lasu w regionie Karpat w latach 1951—1% ‘ 
Należy nadmienić, że badaniami lasów karpackich zajmują się ГОУ 
Ukraiński Instytut Badawczy Leśnictwa i Agromelioracji, filia we Lw 
wie oraz Lwowski Instytut Techniczno-Leśny. , hni 

Podstawowe materiały doświadczalne pochodzą ze 144 powierzć c 
próbnych, które autor założył w świerkowych, bukowych i dębowy 
drzewostanach o różnych zadrzewieniach w najbardziej pospolity” 
typach lasu, znajdujących się na stokach z różną wystawą i пасту, 
niem. Na powierzchniach próbnych badano, poza pełną charakterysty о 
hodowlaną, przebieg procesów odnowienia naturalnego, warunki gle 
we i przyrost drzewostanów. 
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Na podstawie przeprowadzonych studiów, a w szczególności zbada- 
nia warunków przyrodniczych i zasobów surowcowo-drzewnych, autor 
opracował system zabiegów leśno-gospodarczych w zakresie polepsze- 
nia współczesnego stanu gospodarki leśnej, powiększenia przyrostu 
drzewostanów, zapobiegania erozji gleb, zwiększenia odporności drze- 
wostanów na podmuchy wichrów i na inne szkodliwe czynniki żywio- 
łowe w warunkach Karpat. 

Poniżej wyszczególnia się główne założenia opracowanego systemu 
wskazań, którego celem jest rozwiązanie omawianego problemu.* 

W zakresie użytkowania lasu 

l. Konieczne jest ustalenie naukowo uzasadnionego optymalnego 
rozmiaru użytkowania lasu, którego rozmiar, zgodnie z dokonanymi 
obliczeniami powinien wynosić około 1,5 mln m%. Należy jednocześnie 
podkreślić, że część lasów państwowych grupy II, które są często nara- 
żone na szkodliwe wpływy czynników żywiołowych, powinna być zali- 
czona do grupy L. 

2. W górzystych warunkach Karpat lasy należy użytkować w taki 

sposób, przy którym jednocześnie z pozyskaniem drewna byłyby zacho- 

wane glebochronne, wodochronne i hydrologiczne funkcje lasów, 

a także byłaby prowadzona hodowla pełnowartościowych drzewosta- 
nów z maksymalnym uwzględnieniem istniejącego nalotu oraz możli- 

wości powiększenia produkcyjności lasu. 

3. Sposoby wykonania cięć należy zróżnicować zależnie od kate- 
gorii drzewostanów, ich wzniesienia nad poziom morza, nachylenia 

l wystawy stoków, warunków siedliskowych oraz stanu odnowienia 
naturalnego. 

_ W lasach grupy I i w innych równorzędnych pod względem sposobu 
użytkowania, należy stosować tylko cięcia pielęgnacyjne, sanitarne 
l obsiewne o charakterze przerębowym. 

W drzewostanach położonych na stromych (powyżej 40%), uszkadza- 

nych przez erozję zboczach, na glebach kamienistych, łatwo przekształ- 

cających się w usuwiska, należy stosować tylko cięcia sanitarne. | 
W użytkowanych lasach górskich można, zależnie od ilości 1 jakości 

Samosiewu, wystawy i nachylenia zboczy, warunków glebowych i wy- 
Sokosci nad poziomem morza, stosować rębnię częściową, grupowo 

Przerębową i przerębową. | 
W związku z koniecznością likwidacji skutków klęsk żywiołowych 

Oraz doskonalenia wodochronnych i glebochronnych funkcji lasów gór- 
skich, należy wstrzymać na określony czas stosowanie zrębów zupeł- 

nych w Karpatach. 
‚ 4. Przy stosowaniu cięć w ramach użytkowania głównego konieczne 
JEst stosowanie zabiegów sprzyjających w najszerszym zakresie utrzy- 
maniu istniejących nalotów. W tym celu w drzewostanach, pod których 

CXapem znajduje się ponad 10—12 tys. na 1 ha sztuk samosiewu 1 pod- 

tosty głównych rodzajów drzew, należy prowadzić cięcia w okresie 
a 

LJ = ee 

NA toku pracy uwzględniono zalecenia Komisji Karpackiej czynnej przy Akademii 

uk Ukraińskiej SSR. 
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zimowym przy grubej warstwie śniegu. Przy wyrębach w okresie bez- 
śnieżnym zrywkę drewna stosować systemem nadziemnym, chroniąc 
przed zniszczeniem we wszystkich etapach procesu pozyskania drewna 
istniejący samosiew i podrosty świerka, buka, dębu i innych wartościo- 
wych gatunków. 

W celu maksymalnej ochrony naturalnych odnowień głównych laso- 
twórczych gatunków drzew należy stosować odpowiedni system pre- 
miowania za osiągnięcia w dziedzinie odnowienia lasu. Zapewni to 
większą oszczędność środków pieniężnych i skróci terminy hodowli 
drzewostanów. Uprawa cennych gatunków drzew szybko rosnących na 
tle naturalnego podrostu głównych i towarzyszących gatunków drzew 
przyczyni się do kształtowania drzewostanów bardziej wydajnych i od- 
pornych pod względem biologicznym. 

5. Dla racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów surowca 
drzewnego, wykonania we właściwym czasie zasadniczych zabiegów 
gospodarczych w zakresie użytkowania, odnowienia i ochrony lasu 
w miejscach najbardziej odległych należy w znacznym stopniu rozbu- 
dować sieć stałych dróg leśnych na łącznej długości najmniej 500 km. 

W zakresie odbudowy lasu 

1. Odbudowę lasów górskich i powiększenie ich przyrostów należy 
realizować przede wszystkim na drodze odnowienia leśnej powierzchni 
nie produkującej, stanowiącej w Karpatach około 100 tys. ha, przebudo- 
wy iglastych monokultur i drzewostanów uszkodzonych przez wiatry 
I okiść, a także zalesienia nieprzydatnych dla rolnictwa gruntów. Od- 
nowienie lasu na wyszczególnionych terenach pozwoli zwiększyć ogól- 
ny przyrost drewna w lasach regionu Karpat o 500—600 tys. m*. 

2. Tworząc biologicznie odporne drzewostany mieszane składającć 
się z rodzajów drzew technicznie wartościowych i szybko rosnących — 
uwzględniać ich stosunki międzygatunkowe i ich stopień przystosowe” 
nia do konkretnych warunków siedliskowych. W świerczynach wilgot- 
nych na głębokich glebach tworzyć drzewostany mieszane z przewagą 
gatunków liściastych, a także z domieszką jodły i modrzewia. Na „= 
bach, gdzie znajduje się znaczna liczba samosiewu świerkowego a 
się tworzyć etapami uprawy składające się z buka, jodły, modrzew” 
europejskiego i polskiego, wprowadzanych w postaci dobrze Wy OŚ 
tych szkółkowanych sadzonek. Wyboru gatunków drzew i typu uPr 
leśnych powinno dokonywać się racjonalnie, uwzgledniajac strely } 
kosciowe i naturalne rozsiedlenie wprowadzanych gatunków. wo 

Modrzew, jesion i wiąz górski wskazane jest wprowadzać Ce 00 
na wysokościach do 850—900 m n.p.m., buka i jodłę — do 900—!%'" 
sosnę — 1000—1100, jawor i brzozę do 1300—1350 m n.p. m. 

3. Należy wyznaczyć tereny iglastych monokultur i przeprowach 
w nich zabiegi odnowieniowe w celach odbudowy podstawowyc wo- 
pów lasu i utworzenia mieszanych, biologicznie odpornych drze 
stanów. 

Przebudowę iglastych monokultur na glebach głębokich prz 
dzać racjonalnie w młodnikach 10—20-letnich. W celu zwię -ch- 
wiatroodporności upraw na wystawach narażonych na podmuchy W 

eprowa” 

kszenia 
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row wprowadzac gatunki lisciaste — buk, jawor, jesion, wiąz górski, 
a z gatunków iglastych także jodłę, modrzew europejski i polski. 

Na działach wód, grzbietach i cyplach górskich, najbardziej nara- 
żonych na uderzenia wiatru, udział w składzie drzewostanu gatunków 
wiatroodpornych doprowadzać do 30—50'%/e. Na ubogich kamienistych 
glebach wskazane jest wprowadzanie sosny pospolitej, kosówki i brzo- 
zy brodawkowatej. Dla osłony drzewostanów iglastych przed działa- 
niem silnych wiatrów i gradacją korników tworzyć leśne pasy ochron- 
ne z drzew liściastych, szerokości 10—15 m, stosownie do rzeźby terenu 
i kierunku panujących wiatrów. 

4. W świerczynach osłabionych na skutek wiatrowałów i śniego- 
łomów stosować poprawki i uzupełnienia odpowiednio do stopnia ich 
uszkodzenia, a mianowicie: 

a) na działkach silnie uszkodzonych przez wiatr i okiść tworzyć 
zwarte mieszane uprawy leśne, średnio zagęszczone; obok świerka do 
składu upraw wprowadzać buka, jawora, jesiona, jodłę, modrzewia, 
sosnę pospolitą, 

b) w drzewostanach uszkodzonych smugowo prowadzić odnowienia 
samosiewne lub odnawiać sztucznie; na smugach stosować częściowe 
lub pełne przygotowanie gleby i wprowadzać jako gatunki wiatrood- 
porne — sosnę pospolitą, modrzewia europejskiego i polskiego, jedlicę 
zieloną, jodłę, jawora i świerka, 

c) w wypadkach częściowego i równomiernego uszkodzenia drzewo- 
stanu usuwać sztuki nadwątlone i stosować zabiegi sprzyjające odno- 
wieniu samosiewem, 

5. W celu restytucji odmiany miejscowej świerka karpackiego, 
uzdrowienia świerkowych lasów i zwiększenia ich odporności biolo- 

gicznej — organizować w istniejących jeszcze pierwotnych lasach 
świerkowych (w kombinatach leśnych: Osmołodzkim, Jasieńskim, Wo- 
rochciańskim, Putylskim, Gryniawskim) rezerwaty nasienne do pozyski- 
wania nasion doborowych. Zabronić wyznaczania w tych miejscach 
działek nasiennych i drzew matecznych w drzewostanach pochodzenia 
sztucznego, które są mniej odporne na wiatrowały i szkodniki drewna. 

W zakresie stosowania cięć pielęgnacyjnych 

l. W celu powiększenia odporności lasów i zmniejszenia ubytku 

naturalnego drzew, zwiększenia przyrostu drzewostanów i polepszenia 

ich jakości, skrócenia terminów uzyskania określonej wartości SUrow- 

ca drzewnego na pniu oraz zwiększenia hydrologicznych i ochronnych 

cech lasów górskich konieczne jest systematyczne stosowanie zabiegów 

pielęgnacyjnych. 
. „VW drzewostanach, w których przeważa świerk, należy za pomocą 

CIĘĆ pielęgnacyjnych zwiększyć udział liczbowy rodzajów drzew liścia- 
stych (buka, klonu, jawora i innych). 

о 2. Ze wzgledu na spetnianie przez lasy Karpat roznorodnych funkcji 

onnych i hydrologicznych nie należy je zbytnio przerzedzać przy 

SSOwaniu cięć pielęgnacyjnych. Intensywność tych zabiegów w wa- 

cunkąch górskich określać na podstawie przeznaczenia lasu 1 rodzaju 
IEgo roli ochronnej. A zatem, na działkach i osypiskach, mających 
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szczególne znaczenie ochronne, pozostawiać w toku cie¢ caly podszyt, 
a na stromych kamienistych zboczach usuwać pojedyncze drzewa do- 
piero po całkowitym ich obumarciu; cięcia pielęgnacyjne w pasach 
przy połoninach jak również w drzewostanach położonych wzdłuż brze- 
gów rzek powinny mieć wyłącznie charakter sanitarny; w zamkniętych 
strefach wodochronnych, z wyjątkiem usypisk i zwalisk, stosować peł- 
ny kompleks cięć pielęgnacyjnych. W warunkach specjalnego układu 
ochronnego stosować trzebieże wyłącznie słabe albo umiarkowane. 

3. W drzewostanach grupy I i II na siedlisku świerczyn świeżych 
i wilgotnych stosując cięcia pielęgnacyjne należy pozostawiać na miej- 

-"scu wszelkie domieszki buka, jodły, jawora i jesiona w celu ukształto- 
wania drzewostanów mieszanych, które w zasadzie odznaczają się 
większą odpornością na wiatr, większym przyrostem i lepiej spełniają 
iunkcje glebochronne i wodochronne. | 

W strefie lasów świerkowo-jodłowo-bukowych głównym celem cięć 
pielęgnacyjnych powinno być zachowanie macierzystych drzewostanów 
mieszanych oraz tworzenie drzewostanów biologicznie odpornych. | 

W jednogatunkowych lasach bukowych należy stosować trzebieże 
niezbyt silne i często je powtarzać. | . 

Dążąc do wyhodowania bardziej wydajnych drzewostanów dębowo- 
-bukowych należy za pomocą cięć pielęgnacyjnych regulować udział 
buka w składzie drzewostanu. 

W zakresie ochrony lasu 

1. W celu zwiększenia stanu zdrowotnego lasów górskich należy 
stosować ścisły system sanitarny cięć i skrupulatnie obserwować 
stan pojawu szkodników (organizując systematyczną obserwację) ! sto- 

sować we właściwym czasie odpowiednią sygnalizację, środki kwaran” 
tanny, zapobiegawcze opylanie, opryskiwanie itd. | 

2. W celu likwidacji masowego rozprzestrzeniania sie szkodnikow 
drewna zaniechać wyrębu drzew szybko rosnących oraz skoncentrowac 
wszystkie wysiłki na wyróbce wiatrołomów i burzołomów. Drzewe 
uszkodzone i powalone natychmiast korować i wywozić z lasu. Nato" 
miast w miejscach niedostępnych zaleca się obrabiać drewno drzew po” 
walonych za pomocą środków trujących w celu zapobiegania rozmna 
żaniu się korników. 

W zakresie walki z erozją gleb 

1. W celu zmniejszenia procesów erozyjnych (tworzenia się о 
pisk, usuwisk, lawin, dzikich potoków, spłukiwania i rozmywanla gic 
itd.), zwłaszcza na łącznych zrębach i stromych zboczach, należy prze : 
wszystkim zabronić stosowania zrębów zupełnych i przeprowadzać na 
powiednie zabiegi przeciwerozyjne. W niebezpiecznych ze мое a 
tworzenie się dzikich potoków zlewiskach Prutu, Czarnego Czeremo va, 
Bystrzycy Nadwornianskiej trzeba zalesić wszystkie strome zboc li. 
kamieniste usuwiska i inne części terenu nieprzydatne do uprawy "iż 
W strefie jednogatunkowych lasów świerkowych wprowadzać do не o 
sień sosnę, limbę, świerka, jawora, olszę zieloną, jarzębinę, a w stre r. 
lasów iglastych mieszanych z bukiem, wprowadzać buka, jodłę, Świe 
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ka, jawora i klona pospolitego. Przy zalesianiu kamienistych usuwisk 
wprowadzac sosne pospolita, Swierka, brzoze, jawora i kosowke. 

2. W miejscach najbardziej zagrozonych przez dzikie potoki, jak 
np. na zboczach zlewisk Czeremoszu Czarnego i Czeremoszu Biaiego, 
konieczne jest hydrologiczne zabudowanie terenów usuwiskowych. 
W zlewiskach Czeremoszu, Prutu i Bystrzycy Nadwórniańskiej, w miej- 
scach nadmiernego rozmywania brzegów, budować mury oporowe. 

3. Dla utrzymania wysokogórskich lasów ochronnych i zarośli oraz 
udoskonalenia ich właściwości hydrologicznych, glebochronnych, prze- 
ciwwietrznych i przeciwerozyjnych — stosować następujące środki: 

— zabronić wypasu bydła w lasach przy połoninach, 
— poszerzać pasy ochronne w lasach przypołoninowych do 500 m, 

ам zagrożonych przez dzikie potoki i lawiny wodozbiorach i na tere- 
nach wystawionych na podmuchy wiatrów — do 1000 m, 

— zalesić tereny narażone na erozję wodną i lawiny, strome kamie- 
niste zbocza i inne tereny nie nadające się na wysokogórskie past- 

stwiska, 

— uregulować drogi do przepędu bydła i stosować we właściwym 
czasie środki do walki ze szkodnikami entomologicznymi i fitopatolo- 

gicznymi chorobami drzew. 
Zrealizowanie przedstawionego kompleksu zalecen przyczyni sie 

niewątpliwie do zwiększenia przyrostu drzewostanów, jak również do 
znacznego udoskonalenia hydrologicznej i ochronnej roli górskich 
lasów Karpat. 

Z rosyjskiego tłumaczył 
Wacław Krajski 

Краткое содержание 

Леса Советских Карпат выполняют очень серьёзную водозащитную, гидро- 
“огическую и противэрозионную роль не только для советского региона, но 

также для расположенных по соседству с ними территории других социалисти- 

Ческих стран. Это благодействующее влияние значительно ослаблено из-за 
несоответствующего состояния горного лесного покрова, ослабленного чрезмер- 
HbIMY вырубками, за которыми последовали стихийные бедствия в виде водной 

"Розии, ветроломов, а также массового появления вредных насекомых. В связи 

Этим, одной из важнейших перспективных хозяйственных проблем Украин- 

“Кой ССР является реконструкция горных лесов в Карпатах, как сырьевой 
базы, а также гидрологического и защитного фактора. Автором были прове- 

дены в 1951—1964 годах тщательные исследования этих проблем и разработан 

Проект системы мероприятий стремящихся к увеличению прироста насождений, 
Укрепления защитной и гидрологической роли лесов, уменьшения повреждений 
ПРичиняемых водной эрозией а также увеличения сопротивляемости лесов 

против разрушающего влияния ветров. Основные тезисы этой системы, цель 

en — решение перечисленных провлем, содержат указания O OGNOR- 
sa в, какие необходимо применять в области: лесоэксплоатации, лесовоонов 

бы рос тРУЖЩИИ, способов применения рубок ухода, защиты леса и борь- 
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Summary 

Forests of Soviet Carpathians play really important, water retention, hydrological 

and anti-erosive role not only for the Soviet region, but also for neighbouring regions 

of other socialistic countries. This beneficial effect is considerably lessened due to 

the inadequate state of montane forest cover impaired by excessive felling, which in- 

volved elemental plagues in a form of water erosion, windthrows, and gradation of 

insect pests. In this connection, one of the most important, perspective, economic pro- 

blems of Ukraine SSR presents the rebuilding of montain forests in Carpathians as 

a basis of raw-material, and also as hydrological and protective factor. During years 

1951—1964 author carried out detailed studies on these problems and prepared the 

project of a system of treatments aimed at the increase in stand increment, at the 

strengthening of protective and hydrological role of forests, at the lessening of da- 

mage caused by water erosion, and at an increase in resistance of forests against 

the destructive impact of wind. Fundamental highlights of this system, aiming at the 

solution of mentioned problems, contain recommendations concerning means to be ap- 

plied in the sphere of: forest utilization, its regeneration and rebuilding, methods of 

the application of tending cuttings, forest protection, and soil erosion control. 
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