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W pięćdziesiątą rocznicę działalności naukowej 
profesora Władysława Szafera 

(Głos leśnika) 

Голос лесовода в пятидесятую годовщину научной деятельности 

проф. Владыслава Шафера 

Utterance of a Forester in Honour of the Fiitieth Anniversary of the 
Scientific Activity of Professor Władysław Szaier 

Pp rofesor dr Władysław Szafer biorąc rzecz formalnie jest 
Е botanikiem. Jednakże nie ma chyba w Polsce wykształconego leś- 

nika, a szczególnie hodowcy lasu, któremu by postać Profesora nie tylko 

była doskonale znana, ale i wyjątkowo bliska i to bliska tak, jak bliscy 

mogą być sobie tylko ludzie związani więzią jednego zawodu. Co jest 

tego przyczyną? Czy tylko olbrzymi Jego dorobek naukowy w różnych 

gałęziach botaniki? Czy może niestrudzona praca na niwie ochrony przy- 
rody? Oczywiście zapewne i jedno i drugie odgrywa tutaj swoją rolę. 

Ale chyba najważniejszym momentem decydującym o tak dużej popu- 

larności i uznaniu profesora Szafera wśród leśników jest szczere 

umiłowanie przez Niego lasu, poparte głęboką i wnikliwą znajomością 

jego istoty. | 
Las, to najwyżej uorganizowane i niezwykle skomplikowane zbioro- 

wisko roślinności. Tysiączne zależności pomiędzy poszczególnymi jego 

składnikami jak i otaczającym je środowiskiem, zróżnicowanie i ciągła 

zmiana zarówno w przestrzeni jak i czasie jest przyczyną, że dogłębne 

jego poznanie i zrozumienie dynamiki procesów życiowych w nim zacho- 

dzących jest rzeczą bardzo trudną. Do niedawna nawet sami leśnicy nie 

zawsze dawali sobie z tym zagadnieniem radę. Dopiero bowiem zaledwie 

pół wieku temu wykrystalizowała się właściwa definicja lasu jako zja- 

wiska geograficznego i socjologicznego. A więc stosunkowo niedawno 

zaczęto pojmować las jako zbiorowisko roślin drzewiastych, zmienio- 
nych zarówno w swojej formie zewnętrznej jak i budowie wewnętrznej 

pod wpływem wzajemnego ich oddziaływania na siebie oraz na zajmo- 

wang glebe i atmosferę. Takie pojmowanie lasu przed pięćdziesięciu laty 

było bardzo nowe i bardzo nowoczesne, a co najważniejsze, jak wyka- 

zały późniejsze badania, jedynie słuszne i we właściwy sposób stawia- 

jące zagadnienie lasu jako zjawiska przyrodniczego. Toteż chyba z naci- 

skiem trzeba podkreślić, że w tym samym czasie profesor Sza fer, 

będąc zaledwie na progu swojej kariery naukowej, w taki właśnie spo- 

sób pojmował istotę lasu. Już z pierwszych Jego prac, np. z artykułu 
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pt. „Pamiątka pieniacka* zamieszczonego na łamach „Sylwana w roku 
1912, z całą wyrazistością przebija ekologiczne, jakbyśmy dzisiaj powie- 

dzieli, ustosunkowanie się profesora Szafera do zagadnienia lasu. 

Wynika to całkiem wyraźnie ze słów dotyczących potrzeby i ważności 

badań nad zależnością typów lasu od warunków glebowych, a tych 

z kolei od poszczególnych czynników ekologicznych i szaty roślinnej. 
Powyższy pogląd profesora Szafera powtarzany przez niego wielo- 
krotnie zarówno w druku jak i w licznych wystąpieniach bezpośrednich, 
z całą pewnością odegrał doniosłą rolę w kształtowaniu się prawidłowego 

poglądu na istotę lasu wśród dzisiejszego pokolenia leśników polskich. 

Również mówienie przez profesora Szafera w latach dziesiątych 
bieżącego stulecia o biologii gleby, czy też o konieczności badań nad rolą 
organizmów żywych w jej kształtowaniu się, to przecież całkiem nowo- 
czesne, a na owe czasy awangardowe ujęcie zagadnień gleboznawstwa 
leśnego, to traktowanie gleby jako ciała żywego, podlegającego ewolu- 
cji, którego proces powstawania związany jest z działalnością żywych 

organizmów roślinnych i zwierzęcych. Jak ważne są to zagadnienia, mo- 
żemy przekonać się obecnie z literatury gleboznawczej ostatnich lat, 
z której wynika, że rola różnych organizmów żywych w glebie jest nie- 
zwykle doniosła, że od nich w dużym stopniu zależny jest kierunek pro- 
cesów glebotwórczych, a więc i jej przydatność do celów hodowlanych. 
Totoż chyba dlatego już w zaraniu swej pracy badawczej profesor 
Szafer tak doskonale i głęboko wniknał i zrozumiał sens i istotę lasu, 
że ta forma zbiorowiska roślinnego, jako najbardziej skomplikowana, 
nasuwająca setki niewyjaśnionych problemów zachwyciła Jego głęboki 
i dociekliwy umysł badacza przeolbrzymimi możliwościami twórczej pra- 
cy. stała się dla niego specjalnie bliska i ukochana w ciągu całej dalszej 
działalności naukowej. Z ogromnej ilości Jego publikacji znaczna część 
dotyczy lasu lub odnosi się do zagadnień z nim związanych. 

Nie jestem w stanie należycie ocenić twórczości naukowej profesora 
Szafera dotyczącej lasu, jak również podać korzyści wypływające 
z niej zarówno dla nauki jak i praktyki leśnictwa, a szczególnie hodowli 
lasu. Jest to zadanie zbyt trudne i przerastające moje możliwości. Wspom- 
nę wiec tylko o tych najważniejszych aspektach Jego pracv. które naj- 
bardziej rzucają się w oczy, o tych, z którymi przeciętny leśnik styka się 
w swojej codziennej działalności niemal na każdym kroku, które stano- 

wią nieodłączny atrybut dzisiejszej hodowli lasu. 
Na pierwszy plan wysuwa się tutaj zagadnienie zasięgów występowa- 

nia poszczególnych gatunków drzew na obszarze naszego kraju. Dziś nie 
do pomyślenia jest, aby można było podjąć jakikolwiek wniosek co do 
składu gatunkowego drzewostanu i nie uwzględniać przy tym areałów 
wystepowania wchodzących w jego skład drzew. Ale jeszcze kilkadzie- 
siąt lat temu zagadnienie to nie było tak oczywiste i proste. Wielu rze- 
czy nie znaliśmy jeszcze wtedy, a nawet idea hodowania drzew iedynie 
na obszarach ich naturalnego wystepowania nie zawsze znaidowała peł- 
ne zrozumienie. Dlatego też każdy leśnik musi dzisiaj pamiętać iak duże 

są zasługi profesora Szafera w wytyczaniu linii zasięgów drzew leś- 
nych, w opracowywaniu map ich występowania w Polsce, jak również 
w naukowym uzasadnianiu oraz propagowaniu tezy o tworzeniu w lesie 
drzewostanów składających się tylko z gatunków rodzimych dla mieisca 
ich zakładania. Wyniki obserwacji i prac badawczych nad granicami wy- 
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stępowania buka, świerka, modrzewia i sosny, jak również mapy zasię- 
gów także innych gatunków drzew w Polsce, weszły trwale do praktyki 
gospodarstwa leśnego w naszym kraju. 

Drugim zagadnieniem, w którym zasługi profesora Szafera dla 
leśnictwa należy podkreślić, są sprawy związane z badaniami różnorod- 
nych typów lasu i ich sukcesji. 

W hodowli lasu nie możemy ograniczyć się do hodowania poszczegól- 
nych gatunków drzew na modłę stosowaną np. w rolnictwie dla zbóż, 
a więc w formie plantacji czy też łanów tworzących monokultury. Las 
to zespół składający się zarówno z drzew, jak i wszelkich innych jedno- 
stek flory i fauny, występujących na danym terenie, wzajemnie na sie- 
bie wpływających, zależny od gleby i klimatu, miejsca występowania 
i jednocześnie na nie wpływający. Budowa zespołów leśnych charakte- 
ryzuje się pewnymi specyficznymi cechami, a życie ich i rozwój podlega 
pewnym określonym prawom. Chcąc hodować las, a więc świadomie kie- 
rować jego dynamiką, musimy znać charakterystyczne elementy jego 
budowy, musimy znać występujące w nim prawidłowości. I tu właśnie 
z dużą pomocą przychodzi leśnikom fitosocjologia i związana z nią już 
specjalność leśna tej dyscypliny — typologia lasu. I dlatego leśnicy nie 
mogą zapominać, że profesor Szafer poświęcił badaniu zespołów 
roślinnych, szczególnie leśnych, wiele uwagi i dużo pracy. On pierwszy 
przeszczepił na teren Polski nowe metody J. Braun-Blanqueta 
badania asocjacji roślinnych i twórczo je rozwinął. Z Jego inicjatywy 
zapoczątkowane zostały międzynarodowe badania zespołów bukowych. 
Sam osobiście, jak również przy pomocy swoich uczniów, opracował wiele 
zespołów leśnych występujących w Tatrach, jak i w wielu. innych oko- 
licach naszego kraju. Tak więc dzięki inicjatywie i pracy profesora 
Szafera jak i Jego szkoły, leśnictwo zdobyło liczne bardzo cenne 
materiały dotyczące zróżnicowania i budowy poszczególnych typów lasu. 
Szczególnie duże osiągnięcia należy zanotować w badaniach zespołów 
bukowych naszego kraju. Wyniki tych wszystkich prac z zakresu socjo- 
logii roślin w coraz większym stopniu znajdują praktyczne wykorzysta- 
nie przy klasyfikowaniu i określaniu typów siedliska leśnego dla celów 
hodowli i urządzania lasu zarówno u nas w Polsce, jak i np. w Czecho- 
słowacji (wykorzystano tam ostatnio prace dotyczące obszaru Tatr). 

Trzeba także zwrócić uwagę, że w badaniach fitosocjologicznych, 
z punktu widzenia hodowli lasu, szczególnie ważna jest sprawa sukcesji. 

Wszelkie zespoły roślinne, a więc i zespoły leśne, nie są tworami trwa- 

łymi. Podlegają one stale przeobrażeniom, znajdują się w ciągłej ewo- 

lucji. Jedne zespoły leśne ustępują, a na ich miejsce pojawiają się nowe. 

Zjawisko to zwane, jak pisze profesor Szaier, przez Wincentego 
Pola płodozmianem leśnym, a w nauce o zespołach sukcesją, jest bio- 
rąc je od strony praktyki hodowli lasu niezmiernie ważne. Trzeba bo- 
wiem wziąć pod uwagę, że obiekt, którym leśnik gospodaruje, użytko- 

wany jest w stuletnich odstępach czasu i podlega naturalnym, pierwot- 

nym prawom natury. Ingerencja człowieka w lesie będzie przynosiła 
rezultaty tylko wtedy, jeśli kierowana będzie w tym samym kierunku, 
w którym postępuje nurt sukcesji. Człowiek powinien tylko stosu. 1xsowo 
nieznacznie korygować, w zależności od swoich potrzeb, wytyczony przez 
ewolucję kierunek rozwoju zespołu leśnego. Nie powinien natomiast dzia- 
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łać nigdy przeciwko temu prądowi, gdyż wtedy jego poczynania z góry 
skazane będą na niepowodzenie. Umiejętność włączenia swoich zabiegów 
gospodarczych w nurt sukcesji zagospodarowanego obiektu leśnego decy- 
duje zatem o praktycznych efektach działalności człowieka w zespole 
leśnym. Dlatego też szczególne znaczenie dla praktycznego leśnictwa 
posiadają prace profesora Szafera omawiające poszczególne typy lasu 
i ich kierunki sukcesji. Trzeba także tutaj dodać, że profesor Szafer 
w pracach tych rozpatruje zagadnienia sukcesji właśnie pod kątem wi- 
dzenia potrzeb gospodarstwa leśnego. Mało tego, niejednokrotnie, jak 
np. przy omawianiu typów lasu Puszczy Augustowskiej, daje konkretne 
wskazówki dalszego postępowania gospodarczego w odpowiednich obiek- 
tach leśnych. Wskazuje skład „docelowy'* przyszłych drzewostanów, po- 
daje gatunki drzew, które specjalnie należy popierać i zwracać na nie 
szczególną uwagę, a nawet proponuje rodzaje rębni, jakie w danym typie 
lasu powinny być stosowane. Naprawdę rzadko spotyka się prace bota- 
ników, w których byłaby równie głęboko i wnikliwie ujęta istota przy- 
rodnicza zespołów leśnych, a jednocześnie wskazana realna droga dla 
techniki wykonania zadań gospodarstwa leśnego. Cóż więc dziwnego, że 
prace profesora Szafera znajdują tak żywy oddźwięk wśród szero- 
kich rzesz leśników? 

Już te dwa zagadnienia powyżej omówione, a więc problemy zasięgów 
drzew w naszym kraju oraz typów leśnych i ich sukcesji, do rozwiązania 
których prace profesora Szafera w dużym stopniu się przyczyniły, 
byłyby wystarczającym powodem, aby nazwisko Jego znalazło trwałe 
miejsce na kartach historii leśnictwa polskiego. Jednakże zasługi profe- 
sora Szafera dla lasu i leśnictwa na tym się nie wyczerpują. Umiło- 
wanie i dogłębna znajomość tej formy zespołów roślinnych powodują, 
że las staje na poczesnym miejscu we wszystkich gałęziach zarówno nau- 
kowej, jak i patriotyczno-społecznej pracy Profesora. Toteż jeśli weż- 
miemy pod uwagę twórczość naukową, to i w innych, prócz poprzednio 
wspomnianych dziedzinach działalności profesora Szafera, a więe 
paleobotanice, systematyce, jak i innych działach geografii roślin (o za- 
sięgach drzew wchodzących w zakres tej dyscypliny wspomniano już 
poprzednio), znajdzie leśnik w osiągnięciach Profeso1ia sporo materiału, 
który rozszerzy horyzonty jego myśli zawodowych, przyczyni się do lep- 
szego i wszechstronniejszego poznania jego warsztatu pracy, a tym sa- 
mym i osiągnięcia lepszych efektów gospodarczych w swym postępowa- 
niu praktycznym. 

_ Drzewa to twory długowieczne i taki też jest las, którego są one głów- 
nym elementem. W odczuciu człowieka patrzącego na las z perspektywy 
okresu własnego życia, wydaje się on zatem utworem trwałym, podlega- 
jącym niezbyt wielkim zmianom w czasie. Tak jednak nie jest. Las jest 
w ciągłej ewolucji i w okresie swych dziejów ulegał bardzo poważnym 
zmianom. Leśnik w nim pracujący musi znać te przemiany, musi widzieć 
drogi rozwojowe lasu. Leśnik, jak mówi poeta „nie sobie sieje, lecz in- 
nym i dlatego też rzadko ogląda pełne rezultaty swej pracy. Chcąc jed- 
nak, aby wysiłki i trud jego przyniosły pożytek przyszłym pokoleniom 
powinien pamiętać, że osiagnąć to może tylko wtedy, gdy jego starania 
pójdą w tym samym kierunku, w którym pchają las przepotężne prawa 
natury. Aby poznać te prawa, nie wystarczy nawet najdokładniejsza 
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analiza dzisiejszych form lasu. Trzeba znać jeszcze wszystkie dawne 
jego przemiany, tj. całą jego historię. Toteż prace profesora Szafera 
nad rodowodami naszych drzew i nad historią polodowcową lasów maja 
dla leśnictwa bardzo poważne znaczenie. Utylitarność ich leży przede 
wszystkim w tym, że pozwalają nam na głębsze, na bardziej wszech- 
strunne i wnikliwe traktowanie lasu, jako zjawiska przyrodniczego. Przy- 
czyniają się one do odkrywania prawidłowości występujących w ewo- 
lucji lasu, dzięki znajomości których możemy coraz lepiej przewidywać 
rozwój i przyszłe losy naszych poczynań gospodarczych w lesie. 

Również następna gałąź działalności naukowej profesora Szafera, 
a mianowicie geografia roślin, ma dla nauki o lesie bardzo doniosłe zna- 
czenie. Las jest przecież również zjawiskiem geograficznym. Chcąc zatem 
poznać dokładnie jego istotę, należy zorientować się w jego zróżnicowa- 
niu przestrzennym, w jego pozycji i zależnościach w stosunku do innych 
zbiorowisk roślinnych, jak i poszczególnych czynników ekologicznych. 
Ге wszystkie zagadnienia stanowią podstawy hodowli lasu, a jednocze- 
śnie wchodzą w zakres geografii roślin, szczególnie wtedy, gdy ta ostat- 
nia rozpatrywana jest z punktu widzenia ekologicznego i socjologicznego. 
A tak właśnie ujmuje powyższe problemy profesor Szafer w swoim 
podręczniku pt. „Zarys ogólnej geografii roślin'. Toteż dzieło to jest dla 
leśników niezwykle pożyteczne. Wykładając w nim w oryginalny, sze- 

roki i przystępny sposób problematykę geograficzną świata roślinnego, 
ułatwił profesor Szafer szerokiej rzeszy pracowników związanych 
z lasem zapoznanie się z zagadnieniami, które muszą stanowić nieod- 
łączną część wykształcenia współczesnego leśnika. 
Mówiąc dalej o zasługach profesora Szafera dla leśnictwa nie spo- 

sób pominąć Jego działalności na polu ochrony przyrody. I chociaż nie 

będę tej dziedziny pracy Profesora szerzej omawiał, to przecież trzeba 

powiedzieć, iż każdy leśnik zdaje sobie sprawę, że te przewspaniałe war- 

sztaty badań naukowych, jakimi dla pracowników nauki leśnej są parki 

narodowe, powstały i rozwinęły się z inicjatywy profesora Szafera 

i przy dużym Jego wysiłku organizacyjnym. Białowieski Park Narodo- 

wy jest dzisiaj chlubą nie tylko leśnictwa polskiego, ale i całego leśnic- 

twa europejskiego. 

Zresztą profesor Szafer zabierał głos w obronie lasu nie tylko wte- 

dy, gdy chodziło o zachowanie cennych, niezmienionych fragmentów 

dawnych naszych puszcz, ale zawsze wtedy, gdy działalność człowieka 

w lesie godziła w podstawowe prawa natury, gdy szła ku zagładzie lasów 

ze szkodą całej gospodarki ludzkiej. Dlatego też niejednokrotnie z ust 

profesora Szafera padały słowa oskarżenia, czasem nawet bardzo 

ostre, przeciwko tym wszystkim, którzy w nierozsądny sposób niszczyli 

niewątpliwe dobro narodu, jakie stanowią nasze „lasy. Wystarczy wspom- 

nieć tylko wystąpienia Proiesora w obronie kosówki, wycinanej masowo 

przez krótkowzrocznych a chciwych kupców. Trzeba niestety także po- 

wiedzieć, że i sami leśnicy słyszeli niejednokrotnie z ust Profesora cierp- 
kie słowa. Ale były one zawsze podyktowane troską o las, a poparte 
doskonałą jego znajomością. Bo przecież profesor Szafer był zawsze 
przyjacielem prawdziwych leśników. I to nie tylko tych najwybitniej- 

szych takich, jak profesorowie Adam Schwarz, Władysław 
Jedliński czy Stanisław Sokołowski, z którymi współpra- 
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cował, ale także tych licznych szarych pracowników, jeśli tylko wysiłek 
ich pracy skierowany był rzeczywiście dla dobra naszych lasów. 

Dlatego też w pięćdziesiątą rocznicę twórczości naukowej profesora 
Szafera wszyscy leśnicy chylą czoła w uznaniu Jego zasług dla na- 
szych lasów ojczystych, w podzięce za Jego prace o lesie, za Jego miłość 
dla kniej i puszcz prawiecznych. I wszyscy pracownicy lasu wraz z ży- 
czeniami dalszych długich owocnych lat pracy, ślą Mu swe stare leśne 
pozdrowienie: Darz Bór! 

Stanisław Bałut


