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Prace badawcze prowadzone są w 51 instytutach i stacjach badawczych różnej rangi, państwowych i prywatnych, oraz na 26 wydziałach
leśnych i technologii drewna uniwersytetów.
Centralną państwową placówką badawczą Japonii w tym zakresie

jest Instytut Badawczy Leśnictwa i Produktów Drzewnych zlokalizowany w miasteczku naukowym Tsukuba w prefekturze Ibaraki, ok .100 km

od Tokyo. Początki tego instytutu sięgają г. 1879, kiedy to w Nishiganara k. Tokyo powstało arboretum przeniesione później do Cheguro
i przekształcone w Leśną Stację Doświadczalną. Zwiększono jednocześnie zakres problematyki badawczej i stworzono liczne terenowe ośrodki

doświadczalne. Rekonstruowany po zniszczeniach wojehnych Instytut Badawczy Leśnictwa i Produktów Drzewnych przeniesiony został w r. 1978
do nowo wybudowanego supernowoczesnego obiektu w miasteczku naukowym Tsukuba. Pomieszczenia Instytutu składają się ż 26 budynków.

Obszerny

pawilon

główny

mieści

dyrekcję,

administrację,

laboratoria

i pomieszczenią kameralne oraz część socjalną. Pozostałe pawilony
znaczone są na pracownie specjalistyczne: technologii chemicznej,

przetech-

nologii mechanicznej, klejenia, suszenia, konserwacji drewa, badań materiałów drzewnych, badań strukturalnych, laboratorium izotypowe, badań pestycydów, hodowli grzybów jadalnych, maszyn leśnych, tartaku,

stolarni, 2 fitotronów i wielu innych. Laboratoria są bogato wyposażone
w najnowocześniejszą aparaturę, szczególnie elektroniczną i izotopową.
Organizacyjnie Instytut dzieli się na 9 zakładów: Urządzania lasu,
Mechanizacji leśnej, Hodowli lasu, Gleboznawstwa leśnego, Ochrony lasu,
Melioracji leśnych, Chemicznej technologii drewna, Technologii drewna, Użytkowania drewna, a te z kolei na 18 sekcji i 71 laboratoriów. Ро-
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siada on także 5 filii w różnych częściach Japonii również podzielonych
na zakłady i laboratoria, arboretum, leśnictwo doświadczalne w Askana
i 9 powierzchni doświadczalnych rozmieszczonych na terenie całego kra-ju. Instytut zatrudnia ogółem 783 pracowników, w tym w centrali w Tsukuba 451 i w stacjach terenowych 332. Liczba pracowników naukowych
wynosi 504 (297 w centrali i 207 w terenie).
Zakład urządzania lasu składa się z sekcji zarządzania i ekonomiki
z trzema laboratoriami oraz urządzania lasu, także z trzema laboratoprzedmiotem działalności naukowej jest zarządzanie,
Głównym
riami.

ekonomika leśna, urządzanie lasu i planowanie,
stanów, zagospodarowanie pastwisk leśnych.

pomiar

drzew

i drzewo-.'

Zakład mechanizacji leśnej ma 2 sekcje: maszynoznawstwo leśne z 3
laboratoriami i technologia leśna z 2 laboratoriami. Badania prowadzone
są w zakresie konstrukcji urządzeń załadowczych, maszyn hodowlanych,
maszyn drogowych, a także ergonometrii, technologii pracy i wydajności.

Zakład

1 genetyki

hodowli

leśnej

lasu dzieli się na 2 sekcje: hodowli z 6 laboratoriami

z 5 laboratoriami. Przedmiotem

badań są:

nasiennictwo,

odnawianie lasu, pielęgnacja lasu, wpływ zanieczyszczeń przemysłowych
i miejskich, fizjologia roślin drzewiastych, roślinność leśna, zwalczanie
chwastów, genetyka populacyjna, dziedziczność, selekcja, hybrydyzacja
oraz hodowla tkankowa roślin.
Zakład

gleboznawstwa

leśnego

składa

się

z 2 sekcji:

glebóznawstwa

z 4 laboratoriami i biclogii gleb z 3 laboratoriami. Ich tematyka badawcza to geologia, geneza, klasyfikacja i geografia gleb leśnych, problemy |
nawożenia mikrobiologii i zoologia gleby.
Zakład ochrony lasu dzieli się na 4 sekcje: fitopatologii

leśnej

dowlą grzybów jadalnych i gospodarką zwierząt leśnych.
_ Zakład melioracji leśnych składa się z 2 sekcji: ochrony

gleby i wody

z 4 la-

boratoriami, entomologii leśnej z 3 labóratoriami, pestycydów z 2 laboratoriami i zoologii leśnej z 2 laboratoriami. Badania obejmują problemy
ochrony szkółek, upraw i drzewostanów przed owadami, chorobami powodowanymi przez grzyby i nicienie, wirusy, organizmy mikoplazmopodobne (MLO) i riketsjopodobne (RLO), opracowywanie metod biologicznych i chemicznych. Prowadzi się również badania podstawowe z dziedziny taksonomii, biologii, fizjologii i ekologii organizmów chorobotwórczych. W zakres działania oddziału wchodzą również badania nad hoz 5 laboratoriami oraz ochrony przed szkodami z 3 laboratoriami. Tema-.
tyka badawcza 'obejmuje prace nad erozją gleb w regionach górskich,
ochroną wód i terenów leśnych przed ruchami tektonicznymi i powodziami, a także klimatologię leśną.
`

Zakład

drewna

technologii chemicznej

z 2 laboratoriami,

drewna

procesów

dzieli się na 3 sekcje: chemii

chemicznych

z 3 laboratoriami.

Ba-

dania prowadzone są w zakresie analizy składników strukturalnych drew-

na,

substancji

ekstraktywnych,

procesów

przerobu

chemicznego

odpa-

dów drewna, przerobu mikrobiologicznego, karbonizacji, technologii celulozy i papieru, płyt pilśniowych i wiórowych oraz kompozytów drzew-

nych.
|
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Zakład technologii drewna składa się z 2 sekcji: materiałów drzewnych z 3 laboratoriami i technologii drewna z 4 laboratoriami. Przed„ miotem badań są problemy fizyki, anatomii itjakości drewna, identyfikacji
28

drewna, technologii produkcji tarcicy, sklejki, procesów suszenia l wykańczania powierzchni, laminowanie drewna, organizacja i zarządzanie

składowisk i zakładów przemysłowych.

|

Zakład użytkowania drewna składa się z 2 sekcji: konstrukcji drzewnych z 4 laboratoriami, ulepszania drewna i wykorzystania odpadów z 4

laboratoriami. Zakład zajmuje się badaniami właściwości konstrukcyjnych drewna, trwałością drewna i konstrukcji, lepkością, klejeniem i łączeniem drewna, opracowywaniem metod wykorzystania odpadów drewna i kory, ochroną i konserwacją drewna przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, szczególnie przed wietrzeniem i ogniem. Do tematyki
tego zakładu należy również technologia płyt cementowo-drzewnych,

a także przemysłowe zastosowanie konstrukcji z drewna w budownictwie,
produkcji mebli itp.
_

w

Obok

Tsukuba

Instytutu
i jego

Badawczego
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Ministerstwu

Rol-

nictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa działa 50 lokalnych leśnych organizacji
doświadczalnych, w tym 37 dużych stacji badawczych. Przedmiotem ich

„naukowych zainteresowań
są regionalne problemy gospodarki leśnej lub
przemysłu drzewnego. Finansowane są one z funduszów rządów prefek-

turalnych lub instytucji prywatnych.

Jak widać ze struktury organizacyjnej instytutu w Tsukuba, przedmiotem badań są szerokie problemy leśnictwa i przemysłu drzewnego.
Prace badawcze prowadzone są wg: wieloletnich planów opracowanych
w

r. 1978

przez

Dyrekcję

Leśnictwa

w

Ministerstwie

twa i Rybołówstwa, zawierających 7 kierunków
ków problemowych. Ważniejsze z nich:
—

problem

zalesiania

(fizjologia

nacji, dziedziczenie i hodowla nowych

.

i ekologia

Rolnictwa,

Leśnic-

technika

pielęg-

głównych

leśna,

odmian),

i 38 kierun-

— gleby leśne (klasyfikacja gleb, nawożenie, mikoryza grzyba Armillaria matsutake, cennego grzyba jadalnego z Pinus densiflora, rozkład
odpadów leśnych, zależność między nawożeniem a organizmami glebo-

wymi),
—

mechanizacja

prac

leśnych

budowa dróg leśnych),
|

urządzanie

|

lasu (zarządzanie,

formatyki), - =
— zabezpieczanie

|
przed

(maszyny
ekonomika,

szkodami

(erozja, trzęsienia ziemi, tajfuny),

|

'zrębowe,

—

szkodników
=.

zwalczanie

produkcja

drzewna

(efektywne

technologia

wprowadzenia

|
tektonicznymi

— ochrona lasu (zwalczanie Monochammuś

nicieni sosny,
rdze sosny),

|

systemów

prac,

|

in-

i atmosferycznymi

alternatus jako wektora.

technicznych,

stosowanie

choroby

drewna

nicieniowe,

jako

materia-

łu konstrukcyjnego, użytkowanie drewna tropikalnego, studia nad jakością drewna, technologia wykorzystania drewna krajowego niskiej jakości,

impregnacja drewna, drewno jako źródło energii).

a.

,

\

|
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Badania naukowe w zakresie leśnictwa i przemysłu drzewnego ргоwadzone są równięż w 26 uniwersytetach i wyższych 'uczelniach na oddziałach leśnych i technologii drewna, wchodzących w skład wydziałów
agronomicznych. Oddziały te zajmują się jednakże głównie kształceniem
kadry

specjalistów.

System

edukacji

w Japonii jest wzorowany

rykańskim i polega na kształceniu dwustopniowym.

na ame-

Kształcenie na pierwszy stopień (Bachelor of Forestry) trwa 4 lata
i składa się z 2-letnich studiów w zakresie ogólnym, zwykle prowadzonym przez Wydziały Edukacji Ogólnej lub Nauk Wolnych, a następnie
2-letnich studiów zawodowych. Programy oddziałów leśnych oraz technologii drewna są prawie jednakowe na wszystkich uniwersytetach. Programy oddziału leśnego Uniwersytetu w Kyoto przewiduje. następujące

ważniejsze zajęcią i przedmioty: organizacja leśnictwa, pomiar lasu,
struktury leśne, przegląd lasów, ekologia leśna, gleboznawstwo leśne, botanika leśna, fizjologia drzew leśnych, ochrona lasu, hodowla lasu, han-

del drewnem, architektura krajobrazu, historia ogrodów japońskich, estetyka leśna, projektowanie krajobrazu, teoria zwalczania erozji, melioracje

leśne, technologia prac leśnych, maszynoznawstwo leśne, inżynieria leśna, statystyka matematyczna w leśnictwie, praktyki terenowe z wielu
tych przedmiotów oraz seminaria. Absolwenci kursu pierwszego znajdują zatrudnienie w administracji leśnej, państwowej lub prywatnej, w par-

kach przyrodniczych i rekreacji, w przedsiębiorstwach ochrony przed
erozją, w handlu drewnem, w przemyśle drzewnym, papierniczym, w biurach projektów przemysłowych

Zdolniejsi

diach

drugiego

absolwenci
stopnia,

po

i kształtowania krajobrazu.

mają

możność

których

kontynuowania

otrzymują

stopień

nauki

magistra

na

stu-

(Master

of Science). Studia tego typu są znacznie zindywidualizowane, w zależności od zatrudnionych specjalistów i zainteresowań studenta i trwają
dwa lata. Uniwersytet w Kyoto proponuje studia w 5 zakładach: Urzą- `
dzania lasu, Ekologii leśnej. Architektury krajobrazu, Inżynierii zwalczania erozji i Inżynierii leśnej.

Program Oddziału Technologii Drewna Uniwersytetu w Kyoto zawiera następujące zajęcia i przedmioty: chemia organiczna, chemia polimerów, chemia fizyczna, podstawy badań chemicznych, mechanika teoretyczna, struktura drewną, chemia drewna, chemia celulozy, synteza
polimerów, fizyka drewna, mechanika drewna, produkcja papieru, chemiczna technologia, biochemia drewna, patologia i konserwacja drewna,
fizyczny przerób drewna, mechaniczny
przerób drewna, konstrukcje

drewniane, łączenie drewna, maszyny do obróbki drewna, inżynieria środowiska, projektowanie, elektrotechnika, materiały drewnopochodne oraz

ćwiczenia praktyczne i seminaria z wielu tych przedmiotów. Absolwenci
znajdują zatrudnienie w przemyśle drzewnym, w tartakach, zakładach

materiałów płytowych, produkcji mebli, budownictwie, przemyśle celulozowym i papierniczym .Mogą oni również kontynuować studia na kursie
II stopnia prowadzonym w 6 zakładach specjalistycznych: Technologii
drewna,

Struktury

drewna,

Maszynoznawstwa

drzewnego,

Chemicznej

technologii (celuloza i papier), Materiałów do ulepszenia drewna i Procesów chemicznych drewna. Studia magisterskie, ale przede .wszystkim
doktorskie, można odbywać także w Instytucie Badań Drewna. Uniwer-
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a

/

sytetu w Kyotp w jego zakładach: Fizyki drewna, Chemii drewna,
logii

niny.

drewna,

4

Kompozytów

drzewnych,

.

|

Ochrony

drewna

i Chemii

Bio-

lig-

Wydziały leśne i technologii drewna uniwersytetów kształcą ok. 5000
studentów i wypuszczają rocznie ok. 1200 absolwentów, którzy znajdują

zatrudnienie w instytucjach państwowych lub prywatnych. Jednocześnie szkolone są kadry na poziomie średnim i podstawowym. W ponad
80 szkołach średnich kształci się ok. 10 000 uczniów, przy czym liczba

absolwentów opuszczających szkoły wynosi rocznie ok. 3200. Działa również wiele lokalnych szkół leśnych na poziomie podstawowym.
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