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Leśnictwo oraz zalesianie wydm 
w Libijskiej Republice Arabskiej 

Лесное хозяйство и Посадки леса на дюнах в Ливийской Народной Республике 

Forestry and afforestation of dunes in the Libian People's Republic 

1. WARUNKI PRZYRODNICZO-GOSPODARCZE LRA 

LS Republika Arabska, położona w pn. Afryce nad morzem 
Śródziemnym, zajmuje ólbrzymi obszar 1760 tys. km?2. Stosunkowo 

niewielkie zaludnienie tego kraju (ok. 1895 tys. mieszkańców) skoncentro- 
wane jest głównie w pn. części, gdyż pozostały obszar zajmują półpusty- 
nie oraz pustynie: Libijska i Sahara. 

-"_. "Teren ten ma w większości charakter wyżynny, z górami wulkanicz- 
nymi Tibesti w pd. części. Pas przybrzeżny stanowi przeważnie nizinę, 
z wyjątkiem płaskowyżu Jebel Lakhdar w części wschodniej. Występują 
tu przeważnie gleby „terra fusca” i „terra rossa” (czerwone ziemie), pia- 
szczysto-pylaste, tworzące często wydmy, oraz gliniaste, na podłożu skał 

wapiennych. 
Na wybrzeżu panuje klimat podzwrotnikowy typu śródziemnomor- 

skiego o rocznej sumie opadów od ok. 100 do ok. 500 mm, w głębi kraju — 

bardzo suchy klimat zwrotnikowy lub pustynny o opadach poniżej 25 mm 

rocznie. Opady występują głównie w chłodnej części roku — od listopada 

do marca, zaś w okresie pozostałych miesięcy panuje susza. 
Średnia temperatura lipca wynosi na wybrzeżu 24—27 C, w głębi 

kraju — ok. 359C, zaś maksymalne temperatury przekraczają 50°C. 

'W okresie lata panują gorące, suche wiatry, unoszące ze sobą masy piasku 

i pyłu, sprzyjające powstawaniu ruchomych wydm. Średnie temperatury 
stycznia wynoszą 12—18?, a minimalne rzadko spadają do ok. 0 . 

W wyniku układu warunków klimatycznych stałych rzek w Libii nie 

ma; liczne suche koryta wypełniają się wodą tylko w okresie deszczów, 

które powodują silną erozję wodną gleby. 
Pomimo bardzo niekorzystnych warunków dla produkcji roślinnej, do 

niedawna ok. 80% ludności zajmowało się prymitywnym rolnictwem 

(uprawa jęczmienia i pszenicy, arbuzów, oliwek, palm daktylowych, owo- 

ców cytrusowych, winorośli itp.) oraz koczowniczą hodowlą bydła, głównie 

kóz i owiec. Grunty uprawne zajmują ok. 1,5%, liche pastwiska stepowe — 

ok. 5% oraz lasy — poniżej 0,3% ogólnej powierzchni i występują głównie 

w pn.-wsch. części kraju. | 

Dzięki wyzwoleniu się spod okupacji kolonizatorów włoskich w 1901 r., 
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odkryciu w 1961 r. i eksploatacji bogatych złóż ropy naftowej oraz rewo- 
lucji w 1970 r. Libia wkroczyła na drogę intensywnego rozwoju gospo- 
darczego, kulturalnego i społecznego. Obok gwałtownego rozwoju przemy- 
słu naftowego, budownictwa, motoryzacji szybko podnosi się poziom rol- 
nictwa, zagospodarowuje się półpustynne nieużytki. W ostatnich latach 
dużo uwagi przywiązuje się również do rozwoju leśnictwa, i to nie tylko 
do roli produkcyjnej lasów, ale także do ich funkcji pozagospodarczych. 

2. OGÓLNE DANE O LASACH I LEŚNICTWIE LIBII 

Według opinii leśników libijskich półpustynne obecnie obszary kraju 
przed wiekami pokryte były lasami. Rabunkowa ich eksploatacja oraz 
trudne warunki klimatyczne doprowadziły do zniszczenia lasów, pogor- 
szenia się mikroklimatu i powstania w wyniku erozji wietrznej i wodnej 
olbrzymich obszarów nieużytków. 

Naturalne drzewostany utrzymały się jedynie na powierzchni ok. 
300 tys. na płaskowyżu Jebel Lekhdar w pn.-wsch. części kraju. W skła- 
dzie gatunkowym tych lasów występują: Pinus halepensis, Juniperus 
choenica, Cupressus sempervirens, Quercus coccijera, Pistacia lentiscus, 
Arbutus pavarii, Olea oleaster, Ceratonia siliqua i in. 

W kolonialnym reżimie włoskim nie przywiązywano uwagi do znacze- 
nia lasu, stąd też eksploatacja lasów trwała nadal, a zalesianie nieużytków 
podejmowano tylko sporadycznie. Wielka kampania zalesieniowa, a wraz 
z nią — powstawanie leśnictwa jako gałęzi gospodarki narodowej, rozpo- 
częła się od 1952 r., a nasilenia nabiera dopiero w ostatnich kilku latach. 
W odbudowie lesistości kraju leśnicy libijscy upatrują nie tylko możli- 
wości zlikwidowania szkód od erozji wietrznej i wodnej, ale również po- 
lepszenia warunków mikroklimatycznych. 

W ostatnim 20-leciu, po uzyskaniu przez Libię niepodległości, zalesiono 
ogółem ok. 90 tys. ha ruchomych wydm, z czego ok. !/з па gruntach pry- 
watnych. Powierzchnię wydm wymagających pilnie ustalenia i zalesienia 
szacuje się na ok. 250 tys. ha, a nieużytków zniszczonych przez erozję 
wodną — na kilkakrotnie więcej. Dane te dotyczą oczywiście tylko tych 
gruntów, które ze względu na korzystniejsze warunki klimatyczne nadają 
się do zalesienia. Jako niezbędne minimum opadów warunkujących utrzy- 
manie się upraw leśnych uznaje się tam opady powyżej 200 mm rocznie. 

Trzyletni plan rozwoju na lata 1974—1976 przewiduje zalesienie 
31 660 ha nieużytków na gruntach państwowych, przede wszystkim wydm 
i zboczy zniszczonych przez erozję wodną. 

Inwentaryzacja zasobów leśnych przeprowadzona w ostatnich latach 
wykazała istnienie w Libii ogółem 332 500 ha lasów. Zapas grubizny wy- 
nosi w nich ok. 8 mln m3, tj. zaledwie 24 m%/ha. Pozyskanie w 1972 r. 
wynosiło ok. 17 tys. m$ drewna użytkowego i ok. 37,5 tys. m3 opałowego. 
Dane te świadczą o niskiej jakości drzewostanów. Biorąc pod uwagę sto- 
sunkowo krótki cykl produkcyjny szybko rosnących gatunków drzew 
wprowadzanych obecnie do upraw i dochodzenie do dojrzałości rębnej 
drzewostanów zakładanych po 1952 r. rozważa się obecnie celowość bu- 
dowy zakładów przemysłu drzewnego (fabryki płyt wiórowych lub pilśnio- 
wych oraz przerobu produktów żywicznych). Obecnie w Libii jest tylko 
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jeden tartak, wykorzystywany głównie do celów doświadczalnych i szko- 
leniowych. 

Dotychczas drewno własne, głównie eukaliptusowe, zużywano przede 
wszystkim na opał, do wypalania węgla drzewnego, do produkcji opako- 
wań na owoce, podkładów kolejowych i drobnych przedmiotów gospodar- 
stwa domowego. Drewno dla budownictwa, produkcji mebli itp. sprowa- 
dzano z zagranicy. Ze względu na rozpowszechnianie się paliw płynnych 
i gazu, a w konsekwencji — brak zbytu na drewno opałowe, zachodzi pilna 
potrzeba racjonalnego przerobu surowca niższej jakości. 

Administracyjnie leśnictwo w LRA podlega resortowi Rolnictwa i Re- 
form Rolnych, w którym lasami zarządza Departament Leśnictwa, Tere- 
nów i Zasobów Naturalnych. W skład tego departamentu wchodzi m. in. 
Wydział Leśnictwa, składający się z 4 sekcji: Szkółkarstwa, Zalesień, 
Ochrony Lasu oraz Użytkowania Lasu. W urzędach dystryktów są odpo- 
wiednie komórki leśnictwa. Personel terenowy stanowią pracownicy odpo- 
wiadający według naszej nomenklatury — leśniczym i gajowym (straż- 
nikom). Organizują oni i nadzorują produkcję szkółkarską, zalesienia, za- 
biegi pielęgnacyjne i ochronne oraz częściowo — użytkowanie lasu. Po- 
zyskanie drewna odbywa się bowiem przeważnie na zasadzie umowy na 
kupno — sprzedaż drzewostanu „na pniu”. Personel terenowy spełnia więc 
funkcję kontroli przestrzegania przez nabywcę warunków umowy. 

W Libii nie ma dotychczas żadnej leśnej placówki badawczej, ani szkoły 
kształcącej leśników. Proste „doświadczenia i obserwacje prowadzą pra- 
cownicy poszczególnych sekcji Wydziału Leśnictwa. Szkolenie leśnych 
strażników prowadzi się na 12-miesięcznych kursach, na których otrzy- 
mują oni niezbędne przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu 
leśnictwa, przepisów prawnych oraz przeszkolenie wojskowe itp. 

Oprócz kierowania zalesieniami i gospodarką w lasach państwowych 
Departament Leśnictwa sprawuje również nadzór nad lasami prywatnymi, 
zaopatruje rolników w sadzonki i udziela im pomocy technicznej oraz 
realizuje program zadrzewień ochronnych. 

3. PRODUKCJA SZKÓŁKARSKA 

Poważny rozmiar zalesień wykonywanych w bardzo trudnych warun- 
kach siedliskowych wymaga zapewnienia znacznej ilości dobrego jako- 
Ściowo materiału sadzeniowego. Z tego względu produkcja szkółkarska 
w LRA została w ostatnich latach bardzo rozwinięta i w następnych latach 
przewiduje się dalsze jej powiększanie. W okresie 20-lecia wzrosła ona 
z 1 mln sadzonek produkowanych w 1952 r. do 25 mln w 1973 r., w tym 
13,3 mln sadzonek z bryłką. Należy podkreślić, iż w rejonach o niewielkiej 
ilości opadów do zalesień używa się przeważnie sadzonek z bryłką hodo- 
wanych w woreczkach z folii, w puszkach lub innych pojemnikach, co 
wymaga znacznie większego nakładu pracy i kosztów na produkcję niż 
przy metodach konwencjonalnych. 

Wymienione pojemniki wypełnia się miejscową glebą, czasem z do- 
mieszką obornika lub kompostu z odpadów komunalnych. W napełnionych 
glebą bójemnikach wysiewa się w grudniu lub w styczniu nasiona, z któ- 
rych do września wyrastają siewki o wysokości od 20 cm (sosna) do 80 cm 
(eukaliptus). Woreczki lub puszki ustawia się ściśle obok siebie na grzę- 
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Ryc. 1. Fragment szkółki w El-Giudaida o pow. 24 ha. Na grzędach siewki hodowane 

w blaszanych puszkach po oleju. W głębi — ochronne zadrzewienie z Cupressus sem- 

pervirens var. piramidalis wysokości ok. 20m 

me 
А 

  
Ryc. 2. Napełnianie woreczków polietylenowych glebą próchniczną it przygotowanie 
do wysiewu nasion w szkółce Hashan (Libia)



dach oddzielonych ścieżkami szerokości ok. 60 cm. Ścieżki te służą m. in. 

do układania przenośnych rurociągów deszczowni, które pracują przez 

cały okres wegetacyjny. 
Napełnianie woreczków glebą i wysiew nasion odbywa się ręcznie, sy- 

stemem akordowym. W ciągu 6 godzin pracy 1 robotnik napełnia glebą 

i ustawia na grzędzie 600 woreczków. Na podstawie doświadczeń stwier- 

dzono, że najlepsze wyniki uzyskuje się przy hodowli siewek w worecz- 

kach z czarnej folii. Woreczki innych kolorów dają gorsze efekty, z po- 

wodu rozwijania się w nich glonów. Największą szkółką leśną jest szkółka 

w El Giudaida, o pow. 24 ha, w której hoduje się rocznie ok. 8 min sa- 

dzonek z bryłką. 
Produkcja szkółek państwowych pokrywa zapotrzebowanie na mate- 

riał sadzeniowy do zalesień w lasach państwowych oraz na gruntach 

chłopskich. 

4, OGÓLNE DANE O WYDMACH W LRA 

Wydmy piaszczyste zajmują w Libii olbrzymie powierzchnie. Główny 

ich obszar znajduje się w strefie pustynnej, jednak również rozległe tereny 

wydmowe występują w rejonach gęsto zaludnionych, zagospodarowanych 

rolniczo, w pasie o szerokości ok. 50 km wzdłuż wybrzeża morza Sródziem- 

nego. Piaski lotne wyrządzają tam olbrzymie szkody wskutek zasypywa- 

nia dróg, sadów oliwkowych i cytrusowych a nawet osiedli. Na tych obsza- 

rach wyróżnia się dwa rodzaje wydm: nadmorskie i śródlądowe. 

Wydmy nadmorskie położone są bezpośrednio wzdłuż linii brzegowej 

  
Ryc. 3. Tereny oazy zasypywane przez lotne piaski. Na pierwszym planie grupy palm 

daktylowych (Libia) 
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1 sięgają najwyżej do kilku km w głąb lądu. Zbudowane są z luźnego. 
średnioziarnistego piasku białej barwy, wyrzucanego na brzeg przez mor- 
skie fale i przewiewanego następnie dalej przez wiatry. Piaski te są ubo- 
gle w związki pokarmowe, przede wszystkim w azot, brak w nich sub- 
stancji organicznej i części spławialnych, natomiast często odznaczają się 
silnym zasoleniem. 

Wydmy śródlądowe mają znacznie większe znaczenie gospodarcze ze 
względu na fakt występowania na dużych obszarach w rejonach rolniczych. 
Zbudowane są z piasków przewiewanych przez wiatry z głębi kraju lub 
z piasków nanoszonych przez wody z terenów wyżynnych. Piaski śród- 
lądowe są przeważnie drobnoziarniste, często zawierają dużą domieszkę 
części pylastych, zabarwienie ich jest czerwonawe. Wilgoć utrzymują dłu- 
żej niż piaski nadmorskie. 

Ruchome wydmy obu wymienionych kategorii są całkowicie pozba- 
wione naturalnej roślinności. Jedynie w dolinach międzywydmowych 
i w miejscach bardziej zacisznych spotyka się kilka gatunków krzewinek 
i bylin, jak Aristida pungens, Imperata cylindrica, Retama raetam i Arthe- 
misia herba-alba. Maja one donioste znaczenie dla zmniejszania dynamiki 
ruchu piasków, jak również ich gałązki po ścięciu służą do wykonywania 
płotków ochronnych na wydmach sztucznie utrwalanych. 

55 SPOSOBY UTRWALANIA RUCHOMYCH WYDM 

Najczęściej stosowanym sposobem utrwalania lotnych piasków jest po- 
krywanie powierzchni wydm siecią płotków ochronnych z martwego ma- 
teriału roślinnego. W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie znajdują 
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Ryc. 4. Fragment wydm utrwalonych siatką płotków ochronnych i zalesionych euka- 
liptusem, wzdłuż autostrady Trypolis — Międzynarodowy Port Lotniczy 
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chemiczne sposoby utrwalania wydm, polegające na wiązaniu luźnych zia- 
ren piasku za pomocą środków chemicznych. 

Chłopi libijscy stosują ponadto groble usypane z piasku i obsadzane na 
szczycie kaktusem z rodzaju Opuntia, albo też osłony o wysokości ok. 1,5 m 
z gałęzi palm daktylowych, trzciny lub innych materiałów roślinnych wią- 
zanych drutem i zakopywanych w ziemię. 

W związku z długim okresem bezdeszczowym (przeważnie od kwiet- 
nia do października) i bardzo silnym wysychaniem piasków, przystępowa-. 

nie do ich utrwalania za pomocą płotków możliwe jest dopiero po deszczu 

co najmniej 20 mm, gdyż w przeciwnym razie kopane w piasku szczeliny 

zasypują się. 
Również utrwalanie za pomocą oprysku powierzchni piasku emulsją 

olejową możliwe jest dopiero późną jesienią, kiedy niższe temperatury 

powietrza i piasku umożliwiają pracę ludzi i maszyn. Prace utrwaleniowe 

muszą być przerywane w okresie wiatru, gdyż unoszone masy piasku unie- 

możliwiają przebywanie na wydmach ludzi, a piaski zasypują i niszczą 

wykonywane utrwalenie. Utrwalanie wydm powinno być zakończone 
przed okresem większych opadów, w ciągu którego trzeba przeprowadzić 

zalesianie utrwalonych wydm, aby sadzonki mogły wykorzystać przej- 

ściowe lepsze warunki wilgotnościowe i odpowiednio się zakorzenić. 

Na podstawie wyników licznych prób, które łącznie objęły powierzchnię 

kilku tys. ha wydm śródlądowych w strefie o opadach 250—300 mm, opra- 

cowano wieloletni program utrwalania, który przewiduje stosowanie 

utrwalania płotkami 1000—1500 ha oraz oprysku olejami na pow. ok. 

2000 tys. ha rocznie. 

Utrwalanie za pomocą płotków 

Jest to metoda najpowszechniej stosowana dotychczas w LRA. Płotki 

o wysokości 35 cm nad powierzchnią piasku wykonuje się z pionowo usta- 

wionego w rowkach o głęb. ok. 15 cm ciętego materiału roślinnego, na- 

stępnie zasypywanych i udeptanych. Używa się do tego łodyg i gałęzi 

wymienionej poprzednio roślinności wydmowej. Płotki buduje się w for- 

mie siatki kwadratów, prostokątów i trójkątów o wielkości „oczek” od 5 m, 

w miejscach bardziej eksponowanych na wiatry, do 16 m* na terenach 

mniej narażonych na rozwiewanie. Materiał w rowku ustawia się pionowo 

cienką, ażurową warstewką, dzięki czemu za płotkiem nie tworzą się na- 

sypy piasku. 

Przy omówionym sposobie utrwalania piasku poważnym problemem 

staje się obecnie niedobór materiału roślinnego na płotki — w związku 

z coraz większym rozmiarem prac utrwaleniowych i wyeksploatowaniem 

już materiału na terenach, na których było to możliwe. W związku z tą 

sytuacją poszukuje się nowych baz materiału na ten cel, a z drugiej strony 

robi się próby i rozpowszechnia sposoby chemicznego utrwalania piasku. 

Utrwalanie za pomocą olejów naftowych 

Pierwsze próby utrwalania piasków za pomocą opryskiwania po- 

wierzchni emulsją surowych olejów naftowych podjęto w Libii w latach 

1961—1962. Najlepsze wyniki uzyskano przy stosowaniu emulsji olejów 

bitumicznych. 

6 — Sylwan nr 7 
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Ро licznych próbach, doskonaleniu sprzętu i technologii obecnie sto- 

sowany w praktyce proces technologiczny przedstawia się następująco: 

a. Cysterny samochodowe dowożą olej do miejsca pracy, gdzie znaj- 

dują się stacjonarne zbiorniki, zaopatrujące agregaty stosowane do 

oprysku. 

` 

ABW 77 p” Rum дих: 
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Ryc. 5. Urządzenia stosowane przy utrwalaniu piasków za pomocą emulsji bitumicz- 

nej w Libii. W głębi widoczne 2-letnie uprawy na wydmach utrwalonych tym spo- 

sobem 
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Ryc. 6. Na pierwszym planie zbocze wydmy utrwalonej emulsją bitumiczną. Widoczne 

zbrylenie wierzchniej warstwy piasku wskutek wiążącego działania oleju. W głębi — 

wydmy utrwalone emulsją bitumiczną i zalesione 
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b. Agregaty opryskujące składają się z ciągnika gąsienicowego ciąg- 
nącego na linie zbiornik o pojemności 12 m3 z urządzeniem opryskującym, 
zbudowany na stalowych płozach umożliwiających przesuwanie się po 
nierównościach wydm. 

c. Podgrzewanie oleju do 45?C odbywa się w trakcie opryskiwania, 
dzięki wbudowaniu pod zbiornikiem pieca opalanego naftą. 

d. W zbiorniku wbudowana jest pompa wytwarzająca ciśnienie 
ok. 10 atm., które zapewnia równomierne pokrycie emulsją powierzchni 
wydm. 

e. Rozprysk emulsji odbywa się za pomocą rur metalowych zamon- 
towanych ok. 3 m nad zbiornikiem, w postaci 2 przegubowo zamocowa- 
nych ramion o zasięgu 10 m na obie strony zbiornika. Rury te zaopatrzone 
są w 9 dysz opryskujących. 

Opisany powyżej sposób utrwalania piasków daje dobre wyniki. Jesz- 
cze po upływie 2 lat emulsja tworzy na powierzchni ciemną warstewkę 
zlepionego piasku grubości kilku milimetrów, zabezpieczając go przed roz- 
wiewaniem. Udatność upraw na tak utrwalonych wydmach jest dobra. Po- 
mimo pewnej elastyczności, warstewka ochronna przerywa się jednak pod 
wpływem chodzenia lub przejazdu, co zagraża powstawaniem ognisk roz- 
wiewania. Uruchomione w jednym miejscu masy piasku przesuwaja się 
bez przeszkód po stosunkowo gładkiej powierzchni utrwalonych w ten spo- 
sób wydm i mogą powodować szkody na innych terenach. Z tego względu 
sposób ten nie może być stosowany przy utrwalaniu wydm nadmorskich, 
gdzie istnieje stały dopływ nowych mas piasku z dna morskiego. 

Na marginesie należy zauważyć, że utrwalanie piasku za pomocą pro- 
duktów naftowych nie jest metodą nową. Sposób ten stosowano w Związku 
Radzieckim już w latach pięćdziesiątych; stosuje się go również w nie- 
wielkim zakresie w niektórych krajach Afryki i Azji. Z punktu widzenia 
ochrony środowiska nasuwa on jednak poważne zastrzeżenia. 

6. ZALESIANIE UTRWALONYCH WYDM 

Dobór gatunków drzew do zalesień 

Po mechanicznym lub chemicznym utrwaleniu lotnego piasku, bez- 
zwłocznie przystępuje się do zalesienia powierzchni. 

Dość dobra zasobność piasków śródlądowych umożliwia wprowadzanie 
szybko rosnących gatunków liściastych: Acacia cyanophylla, Eucalyptus 
camaldulensis i E. gomphocephala, a w korzystniejszych warunkach wil- 
gotnościowych również sosnę — Pinus halepensis. 

Na dość ubogich i silnie zasolonych piaskach nadmorskich, w warun- 
kach dodatkowego oddziaływania słonych mgieł ciągnących od morza, 

sadzi się głównie gatunki: Acacia cyanophylla i A. cyclops oraz Tamarix 

articulata. 
A. cyanophylla uznawana jest za najlepszy gatunek na wydmy śród- 

lądowe. Pomimo zbieżności nazwy, nie ma ona nic wspólnego z naszą 

„akacją” (robinią akacjową). Z wyglądu długich, wąskich, ostro zakończo- 

nych liści przypomina raczej nasze wierzby. Rośnie szybko w formie wielo- 
piennej, krzewiastej, osiągając wysokość do 8 m. Dzięki długim rozłoży- 

stym gałęziom oraz silnie rozwiniętemu systemowi korzeniowemu dobrze 
chroni powierzchnię piasku przed rozwiewaniem. W latach nieurodzaju 

liście akacji bywają używane na paszę dla bydła. A. cyclops, bardzo po- 
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Ryc. 7. Kępa 3-letniej akacji (Acacia cyanophylla) na wydmie, obok strażnik leśny 

dobna do wyżej opisanej, odznacza się dużą odpornością na zasolenie gleby 
i powietrza. 

E. camaldulensis i E. gomphocephala są szybko rosnącymi gatunkami 
drzew, dającymi wartościowe drewno użytkowe, dzięki czemu opłacalność 
ich uprawy jest znacznie większa niż akacji. W pierwszych latach euka- 
liptusy nie zapewniają jednak należytej ochrony powierzchni wydm, a ich 
korzenie bywają wywiewane z piasku. Z tego względu, aby połączyć 
względy ochronne i ekonomiczne, na wydmach sadzi się z reguły uprawy 
mieszane, złożone z akacji (40%) i eukaliptusów (60%). Oba te gatunki ce- 
chują się zdolnością odnowienia z odrośli. 

T. articulata uważany jest za najbardziej odporny gatunek na zasole- 
nie. Sadzi się go w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej, gdzie po- 
mimo zredukowanego ulistnienia spełnia rolę ochrony bardziej wrażliwych 
gatunków wprowadzanych na jego zapleczu. 

P. halepensis dobrze spełnia rolę ochronną na wydmach, a ponadto 
odznacza się produkcją cennego surowca. Pojedyncze jej okazy w wieku 
37 lat osiągają na wydmach wysokość ok. 15 m i pierśnicę ponad 35 cm. 
Ze względu jednak na niewielkie wymiary i powolny rozwój korzeni 
w pierwszych latach sosna ta może być sadzona tylko w korzystniejszych 
warunkach wilgotności gleb. 

Zasady sadzenia na wydmach 

Do zalesień stosuje się siewki drzew i krzewów w wieku 6—10 mie- 
sięcy, hodowane w woreczkach polietylenowych lub w puszkach. Wyso- 
kość sadzonek gatunków liściastych wynosi 50—80 cm. 
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Ryc. 8. Fragment 37-letniego 

drzewostanu eukaliptusowego 

(E. camaldulensis) na wydmach 
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Ryc. 9. W miejscach niedostatecznie utrwalonych wydm udatność zalesień jest niska 

i wymagają one poprawek Wszystkie zdjęcia autora artykułu



Sadzenie rozpoczyna się przy dostatecznym uwilgotnieniu piasku, po 
opadach co najmniej 40 mm, co zapewnia nawilgocenie gleby do głębokości 
ok. 40 cm. Przypada to zwykle w listopadzie lub grudniu. 

Po dowiezieniu sadzonek ze szkółki na teren zalesiony sadzonki zanu- 
rza się w wodzie w beczkach, aby bryłka gleby na korzeniach dobrze na- 
siąkła wodą. Wtedy rozcina się pojemnik (woreczek lub puszkę) i sadzi się 
sadzonkę dostatecznie głęboko — mniej więcej do połowy wysokości pędu 
sadzonki. Do zasypywania dołka używa się oddzielnie zgarniętej gleby 
z wierzchniej, wilgotnej warstwy. Ma to szczególne znaczenie na zboczach 
wydm, gdzie wskutek spływu wody gleba nasiąka bardzo płytko. 

Na terenach wyjątkowo suchych, o glebach zwięzłych, sadzonki sadzi 
się na dnie dołów lub rowów głębokości ok. 1 m, które zasypuje się 
w 2 lub 3 nawrotach w miarę wzrostu sadzonek. Sporadycznie stosuje się 
jednorazowe podlewanie sadzonek po posadzeniu na uprawie. 

Więżba sadzenia upraw jest stosunkowo luźna, uzależniona od siedliska 
i wprowadzanych gatunków, na ogół jednak waha się w granicach 3X4 m 
do 4X5 m. Na wydmach sadzi się przeciętnie 625 sadzonek na 1 ha. Ubytki 
sadzonek uzupełnia się w poprawkach w następnym sezonie. 

7. ODNAWIANIE LASU 

Drzewostany na wydmach nadmorskich traktuje się jako ochronne 
i nie przewiduje się w nich użytkowania rębnego, natomiast na wydmach 
śródlądowych — jako ochronno-produkcyjne. W pierwszej generacji lasu 
jakość drewna ma drugorzędne znaczenie, w drugiej jednak celem pro- 
dukcji jest obok ilości, również jakość drewna. Z tego względu przy odno- 
wieniu lasu dąży się do utrzymania eukaliptusów oraz wprowadzenia sosny 
różnych gatunków (P. halepensis, P. brutia, P. pinea), szczególnie na tere- 
nach o wyższych opadach deszczu. Dotychczas w lasacn Libii jest bardzo 
niewiele drzewostanów sosnowych. 

Wiek rębności uzależniony jest od składu gatunkowego drzewostanu. 
W drzewostanach mieszanych akacjowo-eukaliptusowych pierwszej gene- 
racji, odnawianych z odrośli, akację przewiduje się wycinać w rotacji 
10—15-letniej, a eukaliptusa w 15—25-letniej (w co drugim cięciu). 

W celu zapewnienia wartościowych odrośli ścinkę wykonuje się w mie- 
siącach zimowych, za pomocą siekiery. Zdaniem leśników libijskich uzy- 
wanie pił motorowych przy stosunkowo wysokich temperaturach powie- 
trza powoduje silne nagrzewanie się powierzchni pniaka, które prowadzi 
do zamierania miazgi i infekcji przez grzyby pasożytnicze. Warunkiem 
uzyskania dobrych odrośli jest wysokość pniaka 15 cm. Jednoroczne od- 
rośla eukaliptusa dochodzą w pierwszym roku do 5 m wysokości. Po 2—3 
latach usuwa się ich nadmiar, pozostawiając 1 lub 2 najlepsze do następnej 
kolei rębu. 

* 

Na zakończenie wspomnieć trzeba o godnym podziwu entuzjazmie 
i twórczym optymiźmie leśników, którzy przed kilkunastu laty olbrzymim 
wysiłkiem rozpoczęli budowę zrębów libijskiego leśnictwa. 

W niemal beznadziejnych warunkach klimatycznych, bez deszczu przez 
większą część roku, przy zabójczych dla roślin suszach, upałach i burzach 
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piaskowych, wśród bezludnych, półpustynnych bezdroży, przy wielu bra- 
kach i trudnościach technicznych, podjęli oni zadanie powstrzymania i za- 
lesienia ruchomych wydm. 

W wyniku ich pracy zieleń upraw leśnych i zadrzewień ochronnych 
pokryła już tysiące hektarów rudych piasków wydmowych. Pustynia zdaje 
się cofać pod naporem drzew, zmienia się stopniowo krajobraz, świadcząc 
o wielkim sukcesie libijskich leśników. 

Sprostowania 

W artykule H. Ostrowskiego pt. „Jeszcze o potencjalnej produkcyjności lasów 
polskich” („,Sylwan” nr 12, 1973) wkradły się następujące błędy: 

Jest: Powinno być: 

s. 72, tab. 1, w. 2 „82,3 17,7 77,9 22,1” „13,9 26,5 77,5 22,5” 
s. 73, tab. 2, w. 8 4 5.900 
s. 73, tab. 2, w. 10 w rubr. 3 „06 w rubr. 4 ,,590” 
s. 73, tab. 2, w. 1 

pod tabela „GUS” „RSL — 1971” 
s. 74, tab. 4 w nagłówku napis „drzewostan podrzędny” dotyczy 

tylko rubryk 3 i 4 
S. 75, w. 10 pod tabelą — ,.6.594,6 tys. m3 — (8,8 m X 81,7)...” 

„[6.594,6 tys. m*— (8,8 m” X 81,1)]...” 
s. 77, tab. 7, rubr. 1 w poz. 1 po słowie „optymalne” należy dodać „1967 

w poz. 2 i 3 po słowie „optymalne” należy dodać „jw.” 
w poz. 4 po słowie „rzeczywisteśś należy dodać ,,31.XII.1971" 
w poz. 5 po słowie „rzeczywiste” należy dodać „jw. 

s. 77, w. 3 pod tabelą „3,417 „3, 4, 5” s 

s. 77, w. ostatni po słowie „wiek” należy dodać „a mianowicie: 

224 
(5+ 115 -+ 207 Х 46) : 3 = 107” 

5. 18, w. 5 „ОК. 30%” „23%? 

W artykule S. Barańskiego pt. „Nasiennictwo leśne w świętokrzyskich lasach 
rządowych w pierwszej połowie XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem modrze- 
wią („,„Sylwan” nr 3, 1973) opuszczono na s. 12 objaśnienia do ryc. 7. Cyfry oznaczają: 
1 — nazwy leśnictw (urzędów leśnych), 2 — 5 — nazwy leśnictw lub miejscowości, do 
których dostarczano nasiona: 2 — modrzewia, 3 — jodły, 4 — sosny, 5 — buka.


