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ZENON CAPECKI 

Klęski żywiołowe w lesie 

Стихийные бедствия в лесу 

Natural calamities in forest 

O juszność dwu na pozór przeciwstawnych definicji określających „ży- 

wioł” jako twórczą bądź niszczącą siłę przyrody, uwydatnia się szcze- 

gólnie wyraziście w lasach stanowiących specyficzny, długowieczny zespół 

roślinny. Las jako całkowicie uzależniony od twórczego działania czterech 

żywiołów: ziemi, powietrza, ognia i wody, których potężne przejawy, dzia- 

łając indywidualnie, bądź częściej w ścisłym związku ze sobą, stanowią 

równocześnie największe przeszkody w jego rozwoju. 

Żywioły mają atrybut niepokonalności. Zdarzają się bowiem okoliczno- 

ści, w których ich siły przekroczywszy bardzo znacznie przeciętne parame- 

try, działają w sposób przekreślający wszelkie możliwości przeciwstawienia 

się. Nie oznacza to absolutnie bezsilności człowieka, który umiejętnym dzia- 

łaniem korzysta z żywiołów bądź też tak dostosowuje do nich swoje postę- 

powanie by wyrządzały mu najmniejsze szkody. Nie mogąc zatem wpływać 

na zahamowanie powstawania klęsk żywiołowych, człowiek wpływa na ich 

rozmiary i częstotliwość. Czasem jednak na odwrót, gospodarka ludzka sta- 

je się katalizatorem wywołującym klęski żywiołowe lub potęgującym po- 

wodowane przez nie szkody. 

Spośród wymienionych żywiołów, w naszych warunkach trzy: powie- 
trze, ogień i woda sprowadzają na las klęskowe szkody. Dwa z nich w po- 
Staci huraganów oraz opadów mogące wywoływać niezależnie od działal- 
ności człowieka tzw. szkody atmosferyczne będą przedmiotem dalszych roz- 

n. 
Ogień w naszych warunkach jest najczęściej wynikiem bezpośredniej 
aa NOŚCi ludzkiej. Zaliczyć go więc można do tej samej grupy czynników 

ęskowych co zatruwające powietrze i glebę dymy i pyły emitowane przez 
przemysł, który w dobie obecnej nabiera wyraźnie charakteru nowego ni- 
szczącego żywiołu. 

аа ева, opierająca się na eksploatowaniu zasobów gleby i po- 
zykiem. Jest to Jących w tworzeniu drewna, cechuje się ogromnym ry- 

niosacym b związane z długim, średnio stuletnim okresem produkcji 
acym z sobą pewność powstawania sytuacji klęskowych, z drugiej zaś 

rony uniemożliwiający szybkie zdobywanie i wykorzystywanie doświad- 
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czeń. Na okres życia drzewa składa się bowiem praca trzech pokoleń ludz- 
kich. Stąd też duże jest prawdopodobieństwo popełniania w leśnictwie 
omyłek gospodarczych i powtarzania ich przez wiele lat, zwłaszcza w przy- 
padku nadrzędnego traktowania dążenia do zwiększenia dochodów finanso- 
wych z pominięciem skomplikowanych i nieustannie zmiennych procesów 
biologicznych, charakteryzujących niezmiernie złożony zespół życiowy ja- 
kim jest las. Taki właśnie zasadniczy błąd popełniony został w ciągu 
XIX wieku. W wielu okolicach kraju usunięto naturalne drzewostany mie- 
szane, wprowadzając na ich miejsce lite uprawy sosnowe na nizinach lub 
świerkowe w górach i w północnej części kraju. 

Hensiruk (7) podaje, że wskutek wyrębów w XIX wieku w obec- 
nych Karpatach radzieckich powierzchnia lasów bukowych zmniejszyła się 
o 40, a jodłowych o 30% na korzyść świerka. Podobnie było w Sudetach 
gdzie udział świerka w niektórych drzewostanach w ciągu lat 1847—1925 
wzrósł z 60 do 80” a buka i jodły spadł prawie do zera — oraz zwłaszcza 
w zachodniej części Karpat (Beskid Żywiecki i Śląski), gdzie obecnie na 
siedliskach górskich lasów liściastych i mieszanych jest 91% drzewosta- 
nów świerkowych. Ponieważ dążenia i cele przyrody są bezkompromisowe, 
tego rodzaju zaburzenie naturalnej sukcesji, jaka w każdym zespole się 
odbywa, spotkało się z natychmiastową niemal reakcją w postaci wystą- 
pienia klęskowych szkód atmosferycznych. 

Szkody atmosieryczne można podzielić na dwie grupy: o typowo żywio- 
łowym, nagłym powstawaniu, jak śniegołomy, wiatrołomy, następstwa gra- 
dobicia, czy oberwania chmury oraz powstające w wyniku długotrwałego 
działania nietypowych warunków atmosferycznych, jak ciągłe, silne ulewy 
bądź odwrotnie, długie okresy suszy. Szkody te powstające szczególnie czę- 
sto i w dużym rozmiarze w lasach górskich stanowią czynnik decydujący 
o ogólnym stanie i gospodarce tych lasów oraz o krajobrazie. 

Nieraz zachwycamy się bajkowym widokiem drzew pokrytych szadzią 
lub oblodzonych, albo świerków i sosen udekorowanych malowniczymi cza- 
pami śniegu. W pięknie tym kryje się realna groźba, bowiem opad 1 mm3 
deszczu odpowiada 13 mm? śniegu, który zatrzymując się w koronach daje 
obciążenie 1 kg/m*. Przy śniegu mokrym obciążenie to wzrasta do 3,3 kg/m, 
zaś wg badań Haakha (6) łamanie się drzew iglastych następuje już przy 
obciążeniu 50 kg a liściastych 25 kg/m2?. 

W szczególnie narażonych drzewostanach młodych, 15—50 letnich za- 
trzymujących w koronach do 70'/v opadu śnieżnego, okiść odłamuje korony 
lub wprost wygniata las na dużych powierzchniach, w takim okresie jego 
życia, w którym wartość drewna nie pokrywa kosztów jego wyróbki, zaś 
wydatki na założenie i pielęgnację drzewostanów oraz wartość produkcji 
w okresie równym wiekowi zniszczonego lasu, stanowią zupełną stratę. 

Szkody te występują w górach, rzadziej na nizinach, powstają zwykle 
w okresach jesiennym i wiosennym a ofiarą ich padają najczęściej drzewo- 
stany świerkowe i sosnowe. W Karpatach i Sudetach najbardziej narażone 
są drzewostany na wysokości 500—800 m npm, w Tatrach nawet do 1200 m 
npm na nizinach zaś rosnące w terenach pagórkowatych. Szkody powsta- 
ją, gdy: drzewostany położone są w miejscach zacisznych, w zagłębieniach 
terenu, po zawietrznych stronach drzewostanów starszych, stanowiących 
zasłonę przed wiatrem, złożone są z drzew tego samego gatunku i wieku 
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rosnących w dużym zwarciu oraz gdy opady mokrego śniegu wystąpią 

w okresie bezwietrznym. 

Szkody od okiści były pierwszym objawem reakcji przyrody na usunię- 
cie naturalnych drzewostanów. W Karpatach rozpoczęły sie one w 1875 r., 
gdy założone po wielkopowierzchniowych wyrębach lite uprawy świerkowe 
osiągnęły silne zwarcie, i znaczny przyrost wysokości. Później stawały się 
coraz częstsze, w samych Karpatach do czasów obecnych powtórzyły się 
17 razy. W niektórych latach szkody przybierały rozmiary katastrofy, któ- 
rej wykładnikiem były masy wyłamanego, cienkiego drewna. Tak np. 
Schwerdtfeger (12) podaje, że w 1903 r. okiść wyłamała na Śląsku 
Opolskim prawie 5 mln m3 zaś w r. 1926 w Beskidzie Śląskim 350 tys. m* 
drewna. Również w okresie powojennym nasza gospodarka leśna poniosła 
wielokrotnie poważne straty; w zimie 1952/53 r. w województwie olsztyń- 
skim — 200 tys. m3 drewna, w jesieni 1953 r. na Górnym Śląsku prawie 
150 tys. m3, w zimie 1962/63 r. w zachodniej części Karpat 120 tys. m* 
a w końcu maja 1966 r. ponownie około 200 tys. m* (w tym tylko w Tatrzań- 
skim Parku Narodowym ok. 20 tys. m”), w jesieni 1964 w płn.-wsch. części 
województwa rzeszowskiego ok. 100 tys. m* wreszcie w zimie 1967 r. w Su- 
detach środkowych ok. 150 tys. m3. 

Wiatr który często utrudnia tworzenie się okiści na koronach drzew, po- 
większa szkody, gdy śnieg przymarza i dobrze trzyma się na gałęziach. Na- 
bierając okresowo mocy huraganu, samodzielnie niszczy częstokroć las na 
dużych powierzchniach lub, jako trąba powietrzna całkowicie na mniej- 
szych pasach czy w gniazdach. Jest on największą klęską żywiołową, jaka 
w naszych warunkach spotyka lasy. Szkody od huraganów są jakby uzupeł- 
nieniem a czasem i następstwem szkód od okiści. Ofiarą ich padają przede 
wszystkim drzewostany starsze a luki powstałe w młodszym wieku, wsku- 
tek śniegołomów, stają się później często początkiem rozległych wiatroło- 
misk. Szkody urastają do przerażających rozmiarów. W naszej części Sude- 
tów w 1930 r. wyłamanych zostało ponad 1,5 mln m* drewna a w 1955 r. 
przeszło 0,5 mln m”. Od 1958 r. wysokość szkód od wiatrów w tym regionie 
wahała się corocznie od 120 do 220 tys. m? a w zimie 1966/67 osiągnęła pra- 
wie I mln m”, by w roku następnym znów spaść do 140 tys. m”. Niewiele 
odbiegają od tego szkody w lasach karpackich zwłaszcza w częściach za- 
chodnich, gdzie dominuje świerk. Szkody nasiliły się tu szczególnie w ostat- 
nim okresie osiągając w czterech latach 1964/65—1967/68 łączną masę ok. 
2,0 mln m” drewna. - 

| Szczególnie ciężkie straty dotknęły drzewostany dwu największych gór- 
skich Parków Narodowych: Tatrzańskiego i Karkonoskiego. Inne regiony 
kraju rownież, choć z mniejszą regularnością padają ofiarą huraganów. 
W styczniu 1955 r. w województwie olsztyńskim wyłamane zostało 
1,5 mln m* a w rok później 500 tys. m3 zaś па Górnym Śląsku w 1964 r. 
1 w województwie rzeszowskim w r. 1965/66 po ok. 250 tys. m*. 

Klęski od huraganów w innych krajach są jeszcze większe. W Sudetach 
czeskich szkody w 1930 r. wyniosły 5 mln m3 a w 1955 r. 1 mln m3. W la- 
tach 1947—1948 w Rumunii szkody wyraziły się masą 5 mln m3, w Cze- 
chosłowacji w 1964 r. — 4,5 mln m3. W 1967 r., określanym w Niemczech 
jako „rok burz” szkody w NRF wyniosły blisko 10 mln m3 (11). Wreszcie 
Hensiruk (7) podaje, że w latach 1957—1964 huragany i ich następ- 
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stwa spowodowały w Karpatach Radzieckich zniszczenie lub uszkodzenie 
520 tys. ha lasów z masą 21 mln m3. 

Obiektywny charakter szkód od wiatrów jest znacznie wyraźniejszy niż 
przy śniegołomach. 

Badania przeprowadzone w lasach rumuńskich wykazały, że drzewosta- 
ny najodporniejsze (mieszane, z udziałem głównie gatunków głęboko zako- 
rzeniających się jak dąb, buk, jodła) opierają się wiatrom o prędkości 
20 m/sek. (12” w skali Boforta), te same gatunki w drzewostanach litych już 
tylko 23 m/sek., zaś drzewostany lite złożone z płytko zakorzeniającego się 
świerka, zaledwie 17 m/sek. Dla porównania podam, że w czasie pamiętnego 
huraganu w Karpatach, w listopadzie 1964 r. szybkość wiatru w terenach 
szkód (wys. 30—650 m npm) wynosiła ok. 20 m/sek (2) zaś spotęgowany 
prądem strumieniowym halny, który wyrządzał ogromne szkody w Tatrach 
w maju 1968 r. osiągnął w Zakopanem 40 m/sek a podmuch jego doszedł aż 
do Płocka. Również feny, wiatry zbliżone do halnego, wiejące w Sudetach, 
dochodzą do 30 a nawet 50 m/sek. Takiej sile wiatru nie oprą się nawet 
drzewostany rosnące na właściwych siedliskach, dlatego ofiarą szkód pada- 
ją również lasy Beskidu Niskiego i Sądeckiego, znacznie mniej zniekształco- 
ne o stosunkowo niedużym udziale świerka. Przykładem niepowstrzymanej 
siły wiatru mogą być również szkody w naturalnych lasach Karpat połud- 
niowych, czy potężny wiatrołom w 1961 r. w sosnowych lasach górskich 
Bułgarii który wyraził się masą 600 tys. m3 drewna. 

Szczególnie ważną rolę w powstawaniu szkód odgrywa kierunek, z któ- 
rego przychodzi huragan a w górach konfiguracja terenu, która wpływa za- 
równo na zwiększenie siły wiatru jak i na niebezpieczną zmianę kierunku. 
Ze względu na przewagę wiejących u nas wiatrów zachodnich i południo- 
wo-zachodnich, szkody przez nie wyrządzane są najczęstsze. Drzewa jednak 
same przeciwdziałają im rozwijając na stokach południowych silniejszy sy- 
stem korzeniowy. Dlatego największe szkody wydają się wyrządzać wiatry 
uderzające z kierunków nietypowych np. północno-zachodnich, jak wspom- 
niany już jesienny huragan z 1964 r. Ogromne znaczenie ma charakter 
i ilość opadów w okresie poprzedzającym huragan. Na przełomie lipca 
i sierpnia 1925 r. na Śląsku Cieszyńskim przez 3 dni padał silny deszcz, 
2 sierpnia rozpoczęła się burza która tylko w rejonie Istebnej położyła 
56 tys. m” świerka (13). W listopadzie 1964 r. średnia ilość opadów na tere- 
nach działania huraganu przekroczyła średnią wieloletnią prawie dwukrot- 
nie, z tym że deszcz padał nieprzerwanie przez dwa tygodnie przed powsta- 
niem szkód. W rozmiękłej glebie korzenie wszystkich drzew tkwiły słabo. 
Tym można wytłumaczyć, że szkody dotyczyły, poza świerkiem, także moc- 
niej zakorzeniających się gatunków drzew. 

Czynników obiektywnych, regulujących działanie wiatrów i często de- 
cydujących o wystąpieniu szkód jest wiele. Dzięki nim nie każdy wiatr 
o znacznej sile przynosi równie dotkliwe szkody. Dość powiedzieć, że zawsze 
niebezpieczny wiatr halny wieje w Tatrach (i szerokiej okolicy) przeciętnie 
34 razy do roku a klęska o rozmiarach z 1968 r. zdarza się raz na kilkadzie- 
siąt lat. Ale i te mniejsze, ale często powtarzające się szkody stanowią 
w kompleksie czynników antagonistycznych w stosunku do lasy poważną 
pozycję, tym bardziej, że każdy wicher stwarza warunki do powstawania 
następnych szkód. 

Bezpośrednim następstwem szkód atmosferycznych jest zmniejszenie 
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retencyjności lasów, lokalne zmiany czynników mikroklimatycznych, za- 
bagnienie i degradacja gleb, erozja stoków, zaburzenia w planowej gospo- 
darce, zniszczenie dróg, mechaniczne uszkodzenia pozostałych na pniu 
drzew, ogólnie zmniejszenie produktywności i produkcyjności lasów. 

Straty ponoszone przez gospodarstwo leśne są często podwajane konsek- 
wencjami szkód. Wybitnie ciężkie i niebezpieczne warunki pracy i trudno- 
Ści w uzyskaniu robotników uniemożliwiają szybką wyróbkę i transport 
drewna co pociąga za sobą z reguły wzrost aktywności pasożytniczych grzy- 
bów i rozmnożenie się szkodliwych owadów, które niszczą surowiec i ata- 
kują pozostałe drzewostany. Dość powiedzieć, że ilość drewna pochodzącego 
ze złomów i drzew zabitych przez szkodniki, wyrabiana w ostatnim pięcio- 
leciu w Sudetach i zachodniej części Karpat, w niektórych latach przekra- 
czała 50 a nawet dochodziła do 90% rocznego rozmiaru użytkowania (4). 
Tylko w r. 1967/68 ilość drewna zasiedlonego przez szkodniki osiągnęła 
w tych terenach łącznie przeszło 300 tys. m3. 

Aktywność szkodników owadzich wzrasta szczególnie w latach suszy, 
która jest równocześnie czynnikiem bezpośrednio osłabiającym drzewosta- 
ny. O ile przy tym na rozród szkodników wpływa głównie susza letnia, to 
drzewostany cierpią również w przypadku małej ilości opadów zimowych 
stanowiących w glebie niezbędny zapas uzupełniany opadami w okresie 
wegetacyjnym (1). Następstwa suszy (znów najcięższe dla płytko ukorze- 
niającego się świerka) utrzymują się długo w postaci zwiększonej ilości usy- 
chających na pniu drzew. W wyniku silnej suszy z lat 1963 i 1964, gdy obni- 
żenie poziomu wód w jeziorach mazurskich dochodziło do 64 cm (14) masa 
posuszu świerkowego w Polsce osiągnęła w 1964 r. 1,2 mln m? co w stosun- 
ku do 1962 r. oznaczało wzrost prawie czterokrotny. Następstwa suszy 
1969 r. znów uwidocznią się w lasach dopiero w 1970 r. i w latach na- 
stępnych. 

Likwidacja następstw wielu potężnych klęsk atmosferycznych, które 
dotknęły nasze lasy w okresie powojennym udowodniła, że natychmiasto- 
wy, dobrze zorganizowany i pełny energii a najczęściej i poświęcenia wysi- 
łek wszystkich organów administracji leśnej oraz współpraca zaplecza nau- 
kowego resortu leśnictwa umożliwia zarówno uratowanie dla gospodarki 
narodowej maksymalnej ilości surowca jak i duże ograniczenie innych 
strat. Gwałtowny charakter i ogromny, niemożliwy do przewidzenia roz- 
miar szkód przerasta jednak czasem możliwości szybkiego opanowania 
sytuacji przez lokalną a nawet centralną administrację leśną, mobilizującą 
zainteresowanie społeczeństwa i pomoc szerokiego kręgu władz. Tak było 
po huraganie w 1955 r., gdy specjalna uchwała Prezydium Rządu zapewniła 
leśnictwu środki do likwidacji szkód czy w 1968 r., gdy ogłoszono w woje- 
wództwie krakowskim stan klęski żywiołowej a do akcji organizowania po- 
mocy dla Tatrzańskiego Parku Narodowego włączył się najwyższy organ władzy — Sejm PRL. 

| Brak bezpośrednich, technicznych środków zaradczych powoduje, że 
jedyną i jak wykazują dotychczasowe doświadczenia, skuteczną drogą ogra- 
niczania szkód jest zapobiegawcze uodpornienie drzewostanów. Wstępem 
do zabiegów powinno być ustalenie, na podstawie regionalnych danych 
historycznych, obserwacji meteorologicznych, bezpośredniego przeglądu 
1 zwiadu, terenów szczególnie predystynowanych do występowania szkód. 
Na tych obszarach cała gospodarka leśna musi być podporządkowana sta- 
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łemu podnoszeniu odporności i ochronie drzewostanów. Szczególna rola 
przypada tutaj urządzeniu i hodowli lasu. 

Do tego celu zmierzają następujące środki: 
— wybór właściwego sposobu zagospodarowania lasu, 
— wydzielenie, w szczególnych położeniach, drzewostanów wiatro- 

chronnych i wyłączenie ich z normalnego użytkowania drewna, 
— dostosowany do siedliska skład gatunkowy uwzględniający duży 

udział gatunków silnie ukorzeniających się, lokalnego pochodzenia, w pro- 
porcjach gwarantujących wysoką odporność, 

— utrzymanie od młodości rozrzedzonego zwarcia dla uzyskania nisko 
osadzonych koron i silnego systemu korzeniowego przez wcześnie zaczy- 
nane, intensywne, często i permanentnie prowadzone zabiegi pielęgnacyjne, 

— stopniowe usuwanie zaniedbań w pielęgnacji drzewostanów z za- 
strzeżeniem wykonywania trzebieży częstszych a ostrożnych, 

— szerokie wprowadzanie do drzewostanów sieci pasów zaporowych, 
rozrębów, przerzedzeń, opasek i innych zabiegów zmierzających do utwo- 
rzenia wzmacniającego szkieletu wewnątrz kompleksów leśnych oraz od- 
pornych ścian lasu, 

—- wprowadzenie podszytów poprawiających jakość i strukturę gleby, 
— stałe utrzymywanie na wysokim poziomie higieny lasu i prowadze- 

nie racjonalnej gospodarki łowieckiej, 
— wykluczenie budowania w zagrożonych drzewostanach obiektów lub 

urządzeń wymagających wycinania linii lub zakładania zrębów odsłania- 
jących ściany lasu, 

— budowa racjonalnej sieci urządzeń melioracyjnych oraz sieci dróg 
wywozowych, szlaków zrywkowych i placów składowych. 

Tylko kompleksowe i długoletnie stosowanie wszystkich, nadających 
się w danym terenie zabiegów może przynieść pożądany efekt. Nawet 
jeśli w niektórych wypadkach zmniejszy lub obniży jakościowo produkcję, 
to rekompensatą i to z nawiązką, będzie ograniczenie strat materiałowych 
a zwłaszcza zwiększenie zasadniczej roli lasów jako regulatora bilansu 
wodnego i klimatu. Odnosi się to w szczególniejszy sposób do lasów gór- 
skich, których wartość produkcyjna, przyrodnicza i kulturalna jest spe- 
cjalnie wysoka. Badający zagadnienia gospodarki leśnej Karpat radziec- 
kich Hensiruk (7) stwierdza, że istnienie zapasów drzewnych jest 
mniej istotne aniżeli ochronna hydrologiczna rola tych lasów i dalej, 
że wzmożenie ich właściwości ochronnych, powiększenie odporności 
a w końcu racjonalne wykorzystanie bazy surowcowej jest jednym z naj- 
ważniejszych problemów leśnictwa USRR. Jest to aktualne w całej roz- 
ciągłości i dla naszych lasów górskich. Jeżeli ich wpływ obejmuje prak- 
tycznie cały kraj, to również wszyscy powinniśmy dążyć do wzmagania ich 
produktywności a więc wszechstronnej użyteczności dla społeczeństwa 
i gospodarki narodowej. 
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Краткое содержание 

Стихийные бедствия вызываются в польских лесах главным образом ураганами 

и атмосферными осадками — факторами независимыми от воли человека. Третя сти- 

хия — огонь, приобрела в настоящих условиях характер антропогенетического фактора. 

Фактором такого же характера, с растущим в последнее время значением, являются 

промышленные эмиссии. 

Однообразие видового состава и структуры лесов в результате рубок ХХ и ХХ ве- 

ков уменьшило сопротивляемость насаждений. Первым выражением этого были потери 

от снеголома, который со второй половины ХХ века до настоящего момента повто- 

рился в больших масштатбах 17 раз, прежде всего в горных районах и младших на- 

саждениях. Повторяющиеся все чаще ураганы, касаются, главным образом, старших 

насаждений и результатом их действия иногда являются миллионы м* массы сломан- 

ных деревьев. Ветру, дующему со скоростью большей, чем 29 м/сек не могут сопро- 

тивляться даже леса в состав которых входят такие сильные породы деревьев как дуб 

и бук, ель едва выдерживает скорость 17 м/сек. Особенное влияние на возникновение 

повреждений имеет также: направление ветра, конфигурация территории, количество 

осадков предшествующих урагану. Многие факторы регулируют естественным образом 

величину причиняемых повреждений; напр. в Татрах ураган бывает в среднем 34 раза 

в течение года, но редко вызывает такие потеры как в 1968 г. (200000 м? вырванных 

и сломанных деревьев). 

Хозяйственные последствия атмосферных повреждений многосторонние и сложные. 

Одним из непосредственных последствий является массовое размножение насекомых, 

уничтожающих насаждения и древесину, особенно в годы засухи, когда потери дости- 

гают размером стихийного бедствия. Особенная роль предупреждения, приходится 

в этом случае лесоустройству и лесоводству. Необходимым является определение райо- 

нов особенно подверженных повреждениям и подчинения в них способов ведения 

хозяйства целиком и полностью целям повышения сопротивлякмости и защите насажде- 

ний. Желаемые результаты может дать только комплексное и долголетнее применение 

средств служащих повышению сопротивляемости леса. 
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Summary 

Natural calamities in Polish forests are caused by hurricanes and atmospheric 
precipitation — factors independent from human will. The third element, fire, 
acquired the nature of anthropogenic factor under present conditions. The same 

character have industrial emissions with recently growing importance. 

Impoverishment of species composition and structure of forests as a consequence 

of cuttings during the XIX and XX century impaired the resistance of stands. The 
first evidence of this provided damage done by snow tufts which beginning with the 
half of XIXth century until recently occurred on 17 occasions to a serious extent, 
mainly in mountain areas and in younger stands. More frequently occurring 
hurricanes affecting mainly older stands result often in millions of cubic metres 
of the volume of broken trees. Even forests composed of so resistant tree species 

as oak and beech cannot withstand the wind moving with the speed exceeding 

29 m/sec.; spruce can withstand only the velocity of 17 m/sec. Wind direction, terrain 

configuration and the amount of precipitation preceding hurricane also exert an 

important influence upon the extent of damage. Numerous factors in a natural way 

control the extent of damage inflicted; e g. in Tatra Mts foehn occurs on average 
on 34 occasions per annum and only rarely causes such a calamity as in 1968 

(200 000 cu. m. of broken wood). 

Economic consequences of damage done by atmospheric factors are multidirectio- 

nal and compound, One of direct consequences is the massy breeding of inscts 
destroying stands and wood, particularly during years of drought causing damage 

with the extent of natural calamity. Forest management and silviculture have peculiar 

tasks of prevention in this respect. It seems indispensable to identify regions 

particularly susceptible to damage and subordinate the whole management in them 

to the goal of improving resistance and protection of stands. Only complex and 
longterm application of means contributing to the improvement of forest resistance 
may give desired results. 
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