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Lasy Iraku* 

Леса Ирака 

Forest of Iraq 

POŁOŻENIE GFOGRAFICZNE 

| так leży w południowo-zachodniej Azji i obejmuje Mezopotamię oraz 
otaczające ją od północy i południa górzyste lub wyżynne tereny. 

Kraj rozciąga się od 29°5' do 37°15’ szerokości północnej i od 
38° 45' do 48? 45' długości geograficznej. Powierzchnia kraju wynosi 
444 442 km*. Irak graniczy na wschodzie z Iranem, na zachodzie z Syrią 
i Jordanią, na północy z Turcją, a na południu z Arabią Saudyjską, Ku- 
wejtem i dochodzi do Zatoki Perskiej. Ludność kraju, wynosząca 7,3 mln, 
w 80/0 zajmuje się głównie rolnictwem. Stolicą kraju jest Bagdad. 

Centralną część kraju tworzy nizina Mezopotamii w dorzeczu Tygry- 
Su 1 Eufratu i tylko tu są odpowiednie warunki dla gospodarki rolnej. 
Większą część kraju zajmują pustynie. Na północy i północo-wschodzie 
na granicy z Turcją i Iranem znajdują się Góry Zagros. 

KLIMAT 

Obszary północne, centralne i południowe Iraku różnią się dość 
znacznie pod względem klimatycznym. Północna część kraju ma klimat 
śródziemnomorski typu kontynentalnego. Lato jest tu upalne i suche, 
a zima dość ciepła z rzadkimi mrozami i obfitymi opadami. Średnia tem- 
peratura roczna wynosi tu 19,4?C (Mosul), średnie maksymalne — 
28,2 C. Najwyższe dochodzą do 51,1'C, a najniższe do minus 9,4 C. 

W środkowej części kraju (Bagdad) roczna średnia temperatura wy- 
nosi 22,0?C, a najniższa — minus 89C. | 

Irak południowy (Basra)) ma klimat tropikalny. Średnia roczna tem- 
peratura wynosi tu 23,0?C, a minimalna — minus 4,4°C. | 

Przez większą część roku w Iraku wieją suche, bezdeszczowe wiatry 

*) Autor tego opracowania, inż. Fadhil Al-Shahine, jest absolwentem Wydziału Leś- 
nego Uniwersytetu w Bagdadzie, w Iraku i przebywa na studiach doktorskich na Wy- 
dziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia dokto- 
ranckie w katedrze Hodowli Lasu pod kierunkiem doc. dra W Żelawskiego. 
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Ryc. 1. Irak — podział geograficzny 

północne lub północnozachodnie. Ilość opadów jest raczej niewielka, 

poniżej 400 mm. Na północy w okolicy Mosulu opady wynoszą 389,5 mm, 
a w Kirkuku 380,5 mm. W środkowym i południowym Iraku opadów 

jest jeszcze mniej: w Bagdadzie — 150,8 mm, w Basrze — 1625 mm 
rocznie. Opady koncentrują się przeważnie w zimie; przynoszą je cyklo- 

ny od strony Morza Śródziemnego. 

PODZIAŁ GEOGRAFICZNY 

Irak dzieli się na pięć dzielnic. 
1. Góry Zagros. Zajmują one północno-wschodnią część kraju i 8 

zbudowane ze skał wylewowych i osadowych. Na skutek erozji wyższ” 
partie są skaliste i pozbawione gleb. Zmywany materiał skalny utwo 
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Ryc. 2. Lasy sosnowe zniszczone przez erozję i człowieka 

rzył w dolinach i u podnóża gór ławice żwirów i kamieni, formujących 
niekiedy nowe pasma wzgórz. Wyróżnia się tu: góry niskie 500—2000, 
góry średnie 2000—3000 i góry wysokie, o charakterze alpejskim, po- 
wyżej 3000 m n.p.m. 

2. Pogórze (Iracki Kurdystan). Naprzeciw gór Zagros, po stronie za- 
chodniej rozciąga się wyżynne wzniesienie zbudowane ze żwirów i pia- 
sków, zmytych z gór w ciągu długich okresów geologicznych. Opady 
wynoszą tutaj 800—900 mm. W okresie wiosny i zimy region ten po- 
kryty jest bujną roślinnością, natomiast latem jest tu sucho, wegetacja 
ustaje i cały obszar przybiera żółty kolor nagich piasków i żwirów. 

3. Al-dziedzira. Jest to wyżynny, pustynny obszar na północo-zacho- 
dzie kraju obejmujący Górną Mezopotamię; jest on pozostałością daw- 
nego morza i zbudowany jest z utworów wapiennych. Część północno- 
"zachodnia jest zupełną pustynią pozbawioną prawie wszelkiej roślin- 
ności. W wyższych partiach wzgórz na gipsowym podłożu wytworzyły 
się gleby brunatne, na których powstały trawiaste zespoły roślinne 
w rodzaju łąk górskich, na których wypasa się bydło. Północno-wschod- 
nia część Al-dziedzira (okolice Syndziar) ma gleby dosyć bogate, sprzy- 
jające hodowli bydła. Opady wynoszą tu tylko około 225 mm. 

4. Pustynia Północna i Południowa. Są one częścią Pustyń Syryjskiej 
i Arabskiej i zbudowane są głównie ze skał wapiennych i piasku. KIi- 
mat jest tu suchy i gorący. Występuje tu tylko rzadka roślinność stepo- 
wa. W zależności od ilości opadów wyróżnia się obszary: pustynne — 
ilość opadów do 150 mm, suche — 150—250 mm i stepowe — 250— 
500 mm. 
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5. Nizina Mezopotamii. Obejmuje środkową i południowo-wschodnią 

część Iraku w dorzeczu środkowego i dolnego Eufratu i Tygrysu. Są to 

prastare ziemie dawnego Babilonu. Nizina ta powstała na skutek wie- 

kowej działalności erozyjnej obu tych rzek w dawniej istniejących tu 

górach i pustyniach. 
Gleby w dolnej Mezopotamii są bogate i zbudowane z kilku warstw: 

gliny, mułu i wapieni (CaCO; w ilości do 207/0). Grubość warstwy gleby 

dochodzi do kilku metrów. Ta urodzajna gleba jest użytkowana rolniczo 

już od tysięcy lat. 

Gospodarczy podział areału ziemi jest następujący: 

grunty orne 16,70/о 
łąki i pastwiska 9 1°/o 

lasy 4,0°/o 
tereny nieprodukcyjne 

(pustynie, stepy itp.) 70,2°/o 

razem  100,0'/0 

Jak widać z powyższego, udział gruntów zajętych przez rolnictwo 

jest niewielki. Stan ten powodował, że dla zwiększenia obszarów rol- 

niczych od tysiącleci trzebiono lasy. Wskutek tego lasy zepchnięto na 

gleby najuboższe. 

OBSZAR I STAN LASÓW 

Lasy w Iraku zajmują 1850 tys. ha. Wyróżnia się następujące grupy 

lasow: 

Ryc. 3. Erozja wodna 

  
78



tys. ha 
lasy górskie 260 
lasy dębowe nie urządzone 640 
lasy dębowe urządzone 290 
lasy dębowe ochronne 590 
lasy sosnowe 20 
lasy 1едоме 20 

1 850 

Lasy rosną głównie w północno-wschodniej części kraju, przy gra- 
nicy z Turcją i Iranem, na obszarze między 37?20' a 35? szerokości geo- 
graficznej i 42%25' a 46%20' długości geograficznej. Lasy są własnością 
państwa, które prowadzi na ich terenie gospodarkę planową. Dążąc do 
zaspokojenia potrzeb na drewno i inne produkty leśne państwo prowa- 
dzi szeroką akcję zalesiania nieużytków oraz wprowadza nowoczesne 
metody w zakresie hodowli, ochrony i urządzania lasu. Do 1980 r. 
przewiduje się zalesić 104 tys. ha. 

Lasy Iraku, podobnie jak lasy większości krajów arabskich, są słabo 
zagospodarowane i niskoproduktywne. Z podanej wyżej ilości lasów 
tylko 900 tys. ha są to lasy udostępnione i produkujące. Pozostała część 
to lasy niedostępne i niezagospodarowane. Ilość powierzchni leśnej 
przypadającej na jednego mieszkańca jest bardzo mała, wynosi za- 
ledwie 0,2 ha, licząc wszystkie nawet nieudostępnione i nie zagospo- 
darowane lasy. 

Ryc. 4. Lasy Wydziału Leśnego w Zawita. Odnowienie na tarasach 

PZA 2 KG; + 
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Według danych z 1960 r. w lasach Iraku pozyskano: 
m3 

drewna w dłużycach 
(na przerób tart., podkłady, 
sklejkę itp.) 500 
innego drewna uzytkowego 7 000 
drewna opałowego 20 000 

  

razem około 28000 
W związku z małą produkcją drewna w kraju Irak importuje znacz- 

ne jego ilości (1961 r.): 
m3 

tarcica 100 000 

podkłady kolejowe 14 000 

okleina 3 700 

sklejka | 5 400 
  

razem 123 100 
Wartość importu wynosi około 19,5 mln dolarów. 

LAS SOSNOWY 

Obszar rozsiedlania sosny w Iraku obejmuje dwa tereny: jeden Za- 

wita, a drugi Atroś, na północy od Mosulu. Pionowy zasięg gromadny 

sosny dochodzi do wysokości 1000 m nad poziomem morza. Drzewa 

dorastają do wysokości 20—30 metrów. Ich pierśnica dochodzi do 

30—45 cm. W Iraku rośnie sosna Zawita Pinus brutia Ten, która nazywa 

się po arabsku sanołbar, a po kurdyjsku kaś. Zajmuje ona obszar około 

500 km?. Chapman (5) pisze, że Pinus brutia jest gatunkiem, który wy- 
stępuje w lasach pomiędzy Persją a Anatolią.: Dawniej gatunek ten 

brano za odmianę Pinus halepensis, która różni się od Pinus brutia tym, 

że jej szyszki są osadzone na krótkich szypułkach. Pień drzewa Zawita 

jest prostszy od drzewa Pinus halepensis. Korzenie Pinus halepensis 

rosną płycej niż korzenie sosny Zawita. 
Sosna Zawita rośnie w Iraku na glebach z czerwonego marglu i za- 

wsze spotyka się ją w zmieszaniu z różnymi gatunkami jak np. z dę- 
bem Q. inphictoria i Q. aegilops oraz z jałowcem Juniperus oxycedrus. 

Pinus brutia jest gatunkiem rodzimym w Grecji, Libanie, Syrii i Pa- 

lestynie. Rośnie również w Turcji, Persji, na Kaukazie i w Afganistanie, 

gdzie są dwie różne formy: Pinus pithysia i Pinus eldarica. Pinus brulia, 

która rośnie w Persji, różni się od irackiej tym, że ma jasno zielone 

igły i szybciej rośnie. Ta odmiana jest zalecana do uprawy na słabych 

glebach i dobrze rośnie w sztucznych lasach i na plantacjach w suchym 

klimacie. | 
Sosna Zawita rośnie powoli, ale w ciągu 100 lat produkcja drewna 

sięga 200—250 m?%/ha. Najlepsze wyniki daje na glebach wilgotnych 

i przy wilgotnym powietrzu np. na plantacjach w Haniczu w poblizu 

Kirkuku. Sosna Zawita owocuje obficie ale nieregularnie, co 3—4 lata. 

Jeden kilogram nasion sosny Zawita zawiera 18 000—20 000 ziaren: 

Zdolność kiełkowania jest wysoka i wynosi 75—80%0. Sosna w Iraku 

jest pod ochroną. 
  

c 1 : t 
! P. brutia, zwana sosną kalabryjska, obejmuje swym zasięgiem również południową Italie, Kre's 

i Cypr. Przyp. red. 
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LAS DĘBOWY 

Lasy dębowe zajmują niższe partie gór od 1700 do 2000 m n.p.m. 
Wyróżnia się trzy podtypy: 

si I suchy dolny z gatunkami Quercus aegilops L. i Pistacia khinguk 
ock., 

2) wilgotny srodkowy z Q. aegilops L. i Q. inphictoria Oliv., 
3) mokry gorny z Q. libani Oliv. i Q. inphictoria Oliv. 
Dla suchego, dolnego podtypu charakterystyczny jest brak sukcesji 

i procentowy udział gatunków jest stały. W mokrym górnym podtypie 
dąb występuje pojedynczo między innymi gatunkami. Przed wiekami 
były to piękne dąbrowy, lecz zostały wyniszczone. 

W środkowym wilgotnym podtypie Q. inphictoria jest gatunkiem 
dominującym, ponieważ posiada on tu bardzo dobre warunki rozwoju. 
Na północy gatunek ten jest drugorzędny, a gatunkiem dominującym 
jest Quercus libani, który tworzy gęste i zwarte drzewostany. 

Dąb stanowi w tym typie gatunek główny. Rośnie on w górach na 
glebach czerwonych i brunatnych. Quercus aegilops ma dwie odmiany: 
branti i persica. 

Quercus inphictoria ma kilka odmian, lecz jeszcze dokładnie nie 
zbadanych. Rośnie w klimacie o średnich temperaturach i średniej wil- 
gotności. Quercus libani występuje w górnym zasięgu dębów w górach. 
Las dębowy nie wytwarza drzewostanów jednogatunkowych, lecz wy- 
stępuje razem z Acer, Fraxinus, Platanus i Pistacia. Ma on duzo szkod- 
ników fizjologicznych i technicznych ze świata owadziego. 

LAS ŁĘGOWY 

Lasy tego typu zajmują stosunkowo mały obszar. W górach wystę- 

puje w dolinach rzek i potoków, a na nizinach przy ujściu rzek ао Ту- 

grysu. Jest on zróżnicowany pod względem gatunkowym, inny skład 
ma na południu kraju, a inny na północy. Najczęściej reprezentowa- 

nymi gtunkami są: Salix acmophila, Salix alba i Populus. Z rodzaju 

Populus najczęściej występuje Populus eufratica, która produkuje dużą 

masę drzewną, lecz jest ona niezbyt dobra pod względem technicznym. 

W górach występuje Fraxinus rotundifolia, Morus alba i Juglans regia. 

Gatunki te produkują dużą masę drzewną o dobrych właściwościach 

technicznych. Zajmują one tereny o dużej wilgotności gleby. 

W centrum i na południu występują następujące gatunki: Tamarix 

articulata i Tamarix pentandra var. tigrisis. Tamarix articulata wymaga 

do swego wzrostu klimatu o stosunkowo małej ilości opadów, natomiast 

Tamarix pentandra var. tigrisis nie osiąga dużego wzrostu lecz ma 

zdolności występowania w chłodnym i suchym klimacie. Z innych ga- 

tunków występuje Casuarina equisetifolia. Jest to duże drzewo o dobrym 

drewnie, nadające się do zakładania plantacji. 

INNE GATUNKI DRZEW WYSTĘPUJĄCE W IRAKU 

W Iraku najliczniej są reprezentowane różne gatunki dębów, które 

tworzą lasy dębowe lub występują w zmieszaniu z innymi gatunkami. 

Drugim z kolei drzewem, choć występującym w znacznie mniejszej 

mierze, jest sosna Pinus brutia Ten. 
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Z gatunków iglastych występują jeszcze Cupressus sempervirens, 
tworzący dwie odmiany: piramidalis i horizontalis, C. arizonica aklima- 
tyzowany z Arizony i nadający się do zadrzewień parkowych, a nawet 
plantacji, gdyż rośnie nawet przy 200—300 mm opadów rocznie. W środ- 
kowej i wschodniej części kraju występuje Thuja orientalis, nadająca 
się do utrwalania gleb piaszczystych oraz do zadrzewień parkowych, 
może być również uprawiana plantacyjnie. Na północy w górach 
w drzewostanach sosnowych do wysokości 1 500—1 800 m n.p.m. wy- 
stępuje Juniperus oxyderus, który w Iraku spełnia rolę drzewka cho- 
inkowego. 

Z gatunków liściastych spotyka się wierzby: Salix alba, S. nigra, 
S. babilonica, S. acmophilla. Rosną one głównie na terenach wilgotnych, 
szczególnie w dolinach rzek, ale spotyka się je i w miejscach bardziej 
suchych. Drewno ich posiada wartość handlową. S$. babilonica jest sto- 
sowana do zadrzewień przydrożnych i parkowych. 

Z gatunku Populus występuje P. nigra tworząca dwie odmiany, zwa- 
ne po arabsku spendar i chatuni. Pierwsza odmiana wyrasta do wyso- 
kości 25 m, tworzy prosty pień z gałęziami skierowanymi ku górze. 
Druga wytwarza koronę o gałęziach prostopadłych do pnia i dochodzi 
tylko do 20 m wysokości. 

Ponadto w uprawach plantacyjnych hodowane są odmiany impor- 
towane P. nigra var. italica'i P. canadensis. W Iraku rosną one dobrze 

i produkcyjnosc ich jest wysoka. 
Rzadziej spotyka sie rodzimy gatunek Populus eufratica. 
Z gatunków zimozielonych rosnie tu Casuarina equitutifolia, bardzo 

odporna na mróz i suszę i Martus comunis, stosowany do zadrzewień. 

Do utrwalania wydm w środkowej i południowej części kraju sto- 

suje się Tamarix articulata, gatunek występujący w Afryce i innych 

krajach Azji. Znosi on dobrze susze i wytwarza dobre drewno o war- 

tości handlowej. Poza odmianą introdukowaną w Iraku występuje od- 
miana rodzima T. articulata var. tigrisis. 

Na północy, w warunkach bardziej wilgotnych występuje Platanus 

orientalis, drzewo dorastające do 40 m wysokości i 1 m pierśnicy. Rów- 

nież na północy kraju rośnie Acer cineraseae, wytwarzający dobre 

drewno o wartości handlowej. Cennym gatunkiem jest Juglans regid, 
dorastający do znacznych wymiarów i hodowany zarówno dla owoców 

jak i wartościowego drewna. 
W lasach łęgowych występuje Fraxinus rotundifolia, dostarczający 

cennego drewna. 
Z gatunków wprowadzanych na plantacjach uprawiany jest Euca- 

liptus camaldulensis, E. coolabah i E. globulus. Drzewa te dorastają do 
50 m wysokości i produkują szybko i dużo cennego drewna. Poza upra- 
wami plantacyjnymi gatunki te służą do zakładania pasów wiatrochron- 

nych i ustalania piaszczystych gleb. | 
Poza wymienionymi rośnie w Iraku kilka gatunków Pistacia, Rus 

coriara, Callistemon speciosus, Acacia cyanophylla, Bouhimia varigata, 
Robinia pseudoacacia, Morus alba. 
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