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ь Roślinność jako zagadnienie antropologiczne 

Растительность как антропологическая проблема 

Vegetation as an anthropological problem 

ympozja Miedzynarodowego Towarzystwa Fitosocjologicznego odby- 
waja sie tradycyjnie w tygodniu wielkanocnym w Rinteln — miej- 

scu zamieszkania i pracy sekretarza Towarzystwa — prof. dra, dra h. c. 
R. Tuxena. | 

Tegoroczne sympozjum poświęcone zagadnieniom ekologicznym wyni- 
kającym z wzajemnych zależności między człowiekiem a środowiskiem 
zgromadziło ok. 150 uczestników z 16 krajów świata. Z Polski udział wzięli 

doc. dr T. Wojterski z Poznania i dr J. Wolak z IBL. 

Po otwarciu sympozjum przez prof. R. Tuxena uczczono pamięć dwu 

zasłużonych członków Towarzystwa, którzy zmarli w ciągu ostatniego ro- 

ku: prof. dra Władysława Szafera — który był pierwszym przewodni- 

czącym Towarzystwa oraz prof. dra Louis Embergera — byłego dy- 

rektora Instytutu Botaniki w Montpellier. 
Wygłoszono ponad 40 referatów, które będą opublikowane w materia- 

łach sympozjum. | 

Tematyka byla bardzo roznorodna. Referaty wprowadzające, o wpływie 

człowieka na roślinność w ujęciu historycznym i ekologicznym wygłosili 

W. van Zeist z Holandii i H. Sukopp z Berlina. Duża liczba refera- 

tów dotyczyła prac szczegółowych, wykonywanych w różnych typach ro- 

ślinności w różnych częściach świata. | | | 

Pięknie ilustrowany referat H. Tayloraz Południowej Afryki wy- 

kazał z jednej strony pełną stosowalność europejskiej szkoły fitosocjolo- 

gicznej w badaniach egzotycznej roslinnosci te] strefy, z drugiej zaś stro- 

ny ukazał, że i tam dominuje roślinność przekształcona przez człowieka. 

Interesujące były referaty metodyczne. Francuzi z Montpellier „przed- 

stawili dalszy rozwój metody ekologicznej stosowanej w tym ośrodku. 

Jest to metoda pozwalająca szybko i dość obiektywnie przedstawić zróż- 

nicowanie roślinności na tle warunków ekologicznych danego terenu. Me- 

todę tę zastosowano w pracach inwentaryzacyjnych w Parku Narodo- 

* Sprawozdanie z sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Fitosocjologicz- 

nego w Rinteln w dniach 5—8 kwietnia 1971 r. 
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wych. Wadą jej jest jednak ogólnikowość wyników i mała porównywalność 
z metodami klasycznymi, bardziej dokładnymi. 

Osobiście najbardziej interesowałem się referatami dotyczącymi wpły- 
wu przemysłu na roślinność. Nowe metodycznie było podejście R. H. 
Whittakera z Kalifornii, który przedstawił metodę obliczania współ- 
czynnika retrogresji w miarę oddalania się od źródła emisji. Pozwala to 
na matematyczne ujęcie stopnia zniekształcenia roślinności pod wpływem 
emisji przemysłowych. 

A.Miyawaki z Jokohamy przedstawił obszerny materiał z okręgów 
przemysłowych w Japonii. Wykonano tam dokładne mapy roślinności wo- 
kół zakładów przemysłowych silnie zatruwających środowisko. Mapy te 
będące podstawą racjonalnego zagospodarowania rejonów przemysłowych 
były jednocześnie dobrą ilustracją przedstawionej przez nas teorii indu- 
strioklimaksu. W Japonii takie barwne mapy publikowane są w wielomi- 
lionowych nakładach w prasie codziennej. . 

Mapy roślinności rzeczywistej i potencjalnej są obecnie powszechnie 
stosowane jako podkładka do zagospodarowania terenów, zwłaszcza w są- 
siedztwie dużych miast przy urządzaniu ośrodków rekreacyjnych. Przykład 
dotyczący miasta Poznania przedstawił doc. dr T. Wojterski. 

Referat przedstawiony przez autora pt. „Badania nad industrioklima- 
ksem w Polsce” spotkał się z zainteresowaniem i zrozumieniem. Podobne 
podejście do ekologicznej interpretacji wpływu emisji przemysłowych 
rozpowszechnia się obecnie w świecie. M. in. w czasie dyskusji nad jed- 
nym z wcześniejszych referatów przedstawiono przykład (z prasy co- 
dziennej szwajcarskiej) ilustrujący spontaniczną zonację roślinności wo- 
kół zakładów przemysłowych w sposób identyczny z zonacją roślinności 
w industrioklimaksie. 

W czasie sympozjum odbywała się też dyskusja redakcyjna nad przy- 
gotowywanym międzynarodowym podręcznikiem „Handbook of Vegeta- 

tion Science”. W czasie dyskusji zostałem zaproszony do współautorstwa 

z zadaniem przedstawienia zastosowania fitosocjologii do zagospodaro- 

wania terenów przemysłowych. 
Zarówno wygłoszone referaty jak dyskusja nad nimi wykazały, że 

roślinność i jej zróżnicowanie dzięki rozwojowi różnych kierunków fi- 

tosocjologii stosowanej, znajduje coraz szersze zastosowanie zarowno 

jako wskaźnik wpływów antropogenicznych na środowisko a przede 

wszystkim jako podstawa oceny przydatności terenów do różnych spo- 

sobów zagospodarowania. | | | 

Sympozjum w 1972 r. ma być właśnie poświęcone fitosocjologicz- 

nym metodom oceny przydatności terenów. | 

Ośrodki naukowe w Polsce (w tym również IBL) są w pełni przy- 

gotowane merytorycznie do tego, aby nowoczesną ekologię i fitosocjo- 

logię wykorzystać do zagospodarowania terenów zniekształconych przez 

przemysł, obecnie nawet należymy w tej dziedzinie do czołówki świa- 

towej, przynajmniej pod względem koncepcy jnym. Lecz aby utrzymać 

obecną pozycję konieczne jest doinwestowanie prac prowadzonych w tym 

kierunku, gdyż nawet ich zaliczenie do problemów węzłowych, przy 

obecnym stanie materialnym i organizacyjnym, nie zapewnia popra” 

wnego prowadzenia badań i ich rozwoju. 
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