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Wielofunkcyjny las w badaniach hodowli lasu 
WSTĘP 
Hodowla lasu jako działalność praktyczna, jak również dyscyplina naukowa, działa w niezwykle skomplikowanym systemie ekologicznym. którego najważniejsza część - drzewostan, odznacza się przede wszystkim długowiecznością. Człowiek gospodarujący w tym ekosystemie musi w swoich koncepcjach, a następnie w praktycznej działalności tę cechę uwzględniać z pełną świadomością jej wagi. W ciągu ponad 200-letniej historii hodowli lasu mogły powstać zaledwie dwa pokolenia drzewostanów, które tworzyło kiłkakrotnie więcej pokoleń leśników, a koncepcje hodowlane podejmowane przy kształtowaniu dzisiejszych dojrzałych drzewostanów odpowiadały ówczesnemu poziomowi wiedzy, nie tylko przyrodniczej. Powstawały one również w określonej sytuacji ekonomicznej leśnictwa oraz zgodnie z ówczesnymi poglądami na świadczenia lasu, nie tylko ekonomiczne. 
Działające dzisiaj pokolenie leśników zbiera plon będący owocem działalności licznych poprzedników, określanej często jako "błędy ". W ciągu życia jednego pokolenia drzewostanu zmieniał się stan wiedzy o lesie, zapotrzebowanie na świadczenia lasu, warunki siedliskowe, wpływ działań człowieka podejmowanych poza lasem (np. melioracje wodne, różnego rodzaju imisje). Podejmując rozważania na temat dzisiejszych koncepcji hodowli lasu, warto nieco uwagi poświęcić przeszłości, by w miarę możliwości uniknąć popełniania prawdziwych błędów, ale również nie "odkrywać" na nowo dawnych, dobrych rozwiązań, tylko je w rozsądny sposób wbudować w dzisiejszą rzeczywistość. 
NIECO O HISTORII HODOWLI LASU 
Hodowla lasu ma na celu kształtowanie lasu w taki sposób, by uzyskać określone jego świadczenia, nie tylko ekonomiczne. Potrzeba podejmowania takich działań wyłoniła się wtedy, gdy lasy w danym regionie czy też kraju, wskutek nadmiernej eksploatacji nie były już w stanie dostarczyć pożądanych świadczeń. W środkowej Europie nastąpiło to na przełomie XVIII i XIX stulecia, w okresie największego wyniszczenia dostępnych lasów i dużego zapotrzebowania na określone sortymenty drewna. Działania zmierzające do odtwarzania lasów podejmowano lokalnie już wcześniej, np. w pobliżu miast dla zapewnienia dostaw dużych ilości opału. 
Celem podejmowanych działań było uzyskanie w jak najprosts/y sposóh S/.tucznych drzewostanów zapewniających uzyskanie możliwie wysokiego i trwałego dochodu z lasu. Zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy warunek ten najlepiej spełniały duże powierzchnie jednowiekO\vych drzewostanów iglastych, łatwe Vi upraw'ie. Heinrich Colta, współtwórca nauk leśnych, w 1817 r. przypisał tworzącej się dyscyplinie hodowli lasu tylko "uprawę lasu ", Była to zatem "uprawa drzew leśnych ", która od upraw rolniczych różniła sil( w zasadzie tylko pod względem długości okresu produkcji. Jeszcze w latach 1860··1880 wybitni niemieccy leśnicy - Wilhelm Pfeil i Bernard Borgreve, przypisywali hodowli lasu "możliwie najlepszą uprawę; drewna" (Holzzucht, Leibundgut 1988). 
W stosunkowo krótkim czasie ujawniły się główne wady "uprawy lasu" obniżona - stabilność ekologiczna i mechaniczna. Należy jednak podkreślić, że na niektórych siedliskach ujawniały się one wyraźnie dopiero w drugim pokoleniu monokultury założonej po zbiorowisku naturalnym. 
Przełom w koncepcjach hodowli lasu zapoczątkował Karl Gayer (1880), profesor hodowli lasu na Uniwersytecie w Monachium. Traktował on las nie jako jedną z form uprawy roślin, lecz jako strukturę w dużym stopniu naturalną, która służy nie tylko do produkcji drewna, ale spełnia również inne ważne funkcje. „Las ma zarówno właścicielom, jak i całemu społeczeństwu, dostarczyć nie tylko możliwie największych korzyści, lecz powinien również wywierać korzystny wpływ na fizyczny stan kraju". Zbudował on podstawy półnaturalnej hodowli w lesie wielofunkcyjnym: kształtowanie drzewostanów mieszanych, preferowanie odnowień naturalnych, pielęgnowanie siedliska i zapasu, zabezpieczenie trwałości produkcji, uwzględnianie różnorodności funkcji lasu, a przede wszystkim jego funkcji ochronnych. 
Koncepcja Gayera powstała w kraju o dużym udziale lasów górskich (Bawaria), których funkcje ochronne były łatwo rozpoznawalne, z racji chociażby powtarzających się katastrof powodowanych przez czynniki naturalne: lawiny, powodzie, usuwiska, gwałtowne wiatry typu foehn, których skutki były szczególnie dotkliwe wtedy, gdy gleba była świeżo rozmarznięta, lub też silnie nasiąknięta wodą opadową. 
Półnaturalna hodowla lasu zaproponowana przez Gayera bardzo powoli wkraczała do gospodarki leśnej, przede wszystkim w regionach górskich. Była niechętnie przyjmowana w lasach dużej własności prywatnej. gdzie od lasu oczekiwano przede wszystkim możliwie dużych dochodów. Jeszcze dzisiaj można się w Niemczech spotkać z poglądem, że utrzymanie wysokiego udziału świerka w niektórych gospodarstwach jest "ekonomiczną koniecznością ". 
W drugiej połowie XX stulecia nasiliła się presja na las - coraz bardziej doceniano rozliczne funkcje lasu. Tworzyła się nauka o funkcjach lasu (Dieterich 1953), dająca podstawy do rozwinięcia teorii lasu wielofunkcyjnego. Równocześnie w lasach ujawniały się z dużym nasileniem różnego rodzaju zjawiska klęskowe. Klęski zawsze dotykały lasy, również lasy naturalne, ale w sytuacji, gdy szerokie kręgi społeczeństwa w coraz większym stopniu interesowały się lasami i zaczęto doceniać ich walory ochronne i społeczne, zagrożenie lasów stało się ważnym tematem medialnym. Można tu przytoczyć zainteresowanie zjawiskiem obumierania lasów w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. W dyskusjach naukowych wymieniano kilkadziesiąt przyczyn tego zjawiska. Znalazły się środki na prowadzenie szeroko zakrojonych badań nad stabilnością ekologiczną lasów. Wyraźnie wzrosło zainteresowanie hodowlą lasu bliską naturze, opartą na rozpoznaniu i wykorzystywaniu prawidłowości rządzących ekosystemem leśnym. 
W przeciwieństwie do postępowania całkowicie zgodnego z procesami zachodzącymi w lesie naturalnym (naturalna czy też naturalistyczna hodowla lasu) sformułowano pojęcie "hodowli lasu bliskiej naturze ", przez co Leibundgut (1988) rozumiał w różnym stopniu ograniczony sposób zagospodarowania, uwzględniający prawidłowości rządzące ekosystemem leśnym, jednak zmieniający charakter lasu naturalnego pod względem struktury oraz form i stopni zmieszania składu gatunkowego drzewostanu. Dopuszczał nawet wzbogacanie w gatunki niewystępujące w dzisiejszych zbiorowiskach naturalnych na danym siedlisku, jednak tylko w stopniu nienaruszającym naturalnych zależności, a przede wszystkim pozwalającym na trwałe utrzymanie żyzności gleby i stabilności lasu. 
Odstępowanie od „całkowitej naturalności" wynikało z konieczności zachowania równowagi między szeroko rozumianym użytkowaniem lasu a jego innymi funkcjami. Granice tych odstępstw określała zdolność ekosystemu do samoregulacji. Las półnaturalny mógł zapewnić wszystkie świadczenia, a działania hodowlane miały na celu utrzymanie i poprawę stabilności lasu, jak też trwałe utuymanie wartości produkcji. 
Vv' dyskusji Ilad kształtowanicm lasu półnaturalnego podnoszono również kwestię zmieniającego się w czasie i przestrzeni zapotrzebowania na świadczenia lasu, jak też konieczności uwzględniania naturalnych faz rozwojowych drzewostanów: młodości -dojrzałości - starzenia się i - rozpadu (śmierci). 
Do najważniejszych tez, na których opiera się współczesna hodowla lasu należą: 
> procesy zachodzące w naturalnych ekosystemach leśnych stanowią punkt odniesienia dla hodowli lasu; 
> każdy współczesny drzewostan jest niepowtarzalnym zjawiskiem powstałym wskutek działania sił przyrody i działalności człowieka i wymaga stosowania odrębnych rozwiązań hodowlanych (Leibundgut).
Czerpanie wzorów z procesów zachodzących w lesie wzrastającym bez bezpośredniej ingerencji człowieka zostało zaakceptowane przez najwybitniejszych hodowców lasu. Potrzebę tę widział u nas prof. T. Włoczewski, w swoim czasie kierownik Katedry Hodowli Lasu SGGW, zakładając w 1936 r. w drzewostanach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego powierzchnie doświadczalne służące do śledzenia rozwoju tych drzewostanów. Zebrany unikatowy materiał pozwala na stwierdzenie zaskakujqco szybkiego tempa zachodzących tam zmian (Bernadzki i in. 1998). Pięćdziesiąt lat później prof. H. Leibundgut, kierownik Instytutu Hodowli Lasu w Zurychu, podkreślał: "W lesie pierwotnym (naturalnym) nauczyłem się więcej, niż we wszystkich podręcznikach!" Warto jeszcze przytoczyć rozważania b. prezydenta IUFRO. wybitnego hodowcy lasu ze Słowenii. prof D. Mlinska: "W działaniach prowadzonych w lesie zagospodarowanym brak jest dostosowania do istoty lasu. której często nie chcą dostrzegać nowoczesne technologie. Musimy rolniczemu sposobowi myślenia oraz technologiom biorącym początek z tego myślenia powiedzieć definitywnie „adieu” i poszukiwać dróg między przyrodą a ludzką ekonomiką w prawidłowościach rządzących lasem naturalnym ". Należy jednak podkreślić. że dzisiejszy obraz naturalnego drzewostanu kształtowany był pod wpływem czynników działających w przeszłości. Natomiast obraz drzewostanu (lasu) w przyszłości, będący celem hodowlanym. będą kształtowały czynniki. których rodzaju. nasilenia i współdziałania nie jesteśmy w stanie określić. 
Traktowanie każdego drzewostanu jako niepowtarzalnego zjawiska oznacza konieczność indywidualizacji decyzji hodowlanych i unikania schematów. Jest to bardzo istotna w hodowli lasu zasada, umożliwiająca pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego siedlisk (również mikrosiedlisk), jak też możliwości produkcyjnych drzewostanu. Odchodzenie od schematyzmu w hodowli lasu jest ważnym elementem tzw. swobodnego stylu hodowli lasu, pozwalającego hodowcy na dobre dostosowanie ogólnych zasad do lokalnych sytuacji, pełne wykorzystanie własnej wiedzy i doświadczenia. 
HODOWLA LASU A SYTUACJA EKONOMICZNA GOSPODARKI LEŚNEJ 
Hodowla lasu zawsze działa w określonych warunkach gospodarczych, narzucających wiele ograniczeń, jak również na obszarze występowania wielu konfliktów, wynikających z różnego punktu widzenia na rodzaj i skalę świadczeń lasu dla jego właściciela, dla społeczeństwa, dla całego kraju. 
Zapotrzebowanie na funkcje społeczne i ochronne lasu stale wzrasta, ale rosnące koszta tych świadczeń pokrywane są w głównej mierze z dochodów uzyskiwanych z produkcji drewna. Stagnacja cen drewna powoduje, że sytuacja ekonomiczna leśnictwa staje się coraz trudniejsza, a w zachodniej Europie duża część gospodarstw leśnych przestała przynosić dochody (Schlitz 1999. Oesten 2(05). Dochody z produkcji drewna coraz częściej nie wystarczają na utrzymanie lasu wielofunkcyjnego (Klocek 2003). Funkcje ochronne i społeczne lasu zostały wprawdzie w różnych krajach w różny sposób wycenione, jednak nic mają jeszcze wartości rynkowej. Powinny być zatem dotowane ze środków publicznych. Próby rozwiązania tej sytuacji były czynione w bogatych krajach Europy (Francja, Niemcy), jednak obecny kryzys i bardzo pesymistyczne prognozy rozwoju gospodarczego wskazują, że oczekiwania leśnictwa na dotacje ze środków publicznych nie będą spełnione, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Hodowla lasu stanęła wobec konieczności racjonalizacji zabiegów hodowlanych niezbędnych dla utrzymania półnaturalnego, wielofunkcyjnego lasu. Równocześnie wzrosło zainteresowanie produkcją dużych ilości drewna z upraw (plantacji), pełniących tylko funkcje surowcowe. 
UPRAWA LASU, A ŚCIŚLEJ - UPRAWA DRZEW LEŚNYCH 
Poszukiwanie rozwiązań sprzyjających poprawie sytuacji ekonomicznej gospodarki leśnej spowodowało również zainteresowanie dawnym "surowcowym" modelem leśnictwa, uprawą drzew lesnych, a nawet uprawą plantacyjną wyselekcjonowanych klonów. Rozważania te powinny być prowadzone z dwóch punktów widzenia: przestrzennego zagospodarowania kraju oraz aspektów ekonomicznych. W pierwszym przypadku należy odpowiedzieć na pytanie, jaką część powierzchni kraju można poświęcić tylko na produkcję drewna, rezygnując z pozostałych świadczeń lasu. Wymaga to rozpatrzenia wielu aspektów, takich jak: ochrona krajobrazu, ochrona środowiska, ochrona przyrody, dzisiejsze i spodziewane zapotrzebowanie na funkcje społeczne itd. Równie skomplikowane bydą rozważania ekonomiczne, poczynając od określania celów produkcji (jakie będzie zapotrzebowanie na określone sortymenty w perspektywie co najmniej 20-40 lat), przez wysokie koszta ochrony tej produkcji (zwalczanie chorób i szkodników) itp. 
Pozostawiając sprawę uprawy drzew leśnych, jako odbiegającą od głównego nurtu rozważań o lesie wielofunkcyjnym, warto jedynie przypomnieć propozycję traktowania plantacji drzew leśnych jako zbiorowiska przejściowego, przynoszącego określony dochód i równocześnie ułatwiającego kształtowanie następnej generacji lasu półnaturalnego. 
PODSTAWOWE ZASADY PÓŁNATURALNEJ HODOWLI LASU 
Nasilenie się różnego rodzaju klęsk, które nękają lasy (zjawisko "obumierania lasów''', huragany, śniegołomy, zagrożenie niektórych gatunków drzew np. obumieranie jodły, obumieranie jesionów i dębów, zagrożenie świerczyn w górach itp.), jak też trudna sytuacja leśnictwa, były przesłanką sformułowania podstawowych zasad półnaturalnej hodowli lasu dostosowanej do dzisiejszych warunków i dzisiejszej wiedzy o lesie: 
> Zasada pełnego wykorzystania naturalnych procesów zachodzących w ekosystemie leśnym - m.in. naturalnej sukcesji zbiorowisk leśnych, szczególnie na dużych powierzchniach po różnego rodzaju klęskach, jak również przy powstawaniu drzewostanów wielogeneracyjnych, konkurencji międzygatunkowcj i wewnątrzgatunkowej jako istotnego wskaźnika przy kształtowaniu form zmieszania we wczesnych fazach rozwojowych drzewostanu, możliwości kooperacji międzygatunkowej (np. gatunki pionierskie, takie jak sosna, brzoza czy osika, z reguły dobrze kooperują z gatunkami późniejszych stadiów sukcesji - bukiem i jodłą), możliwości rekompensowania niedoboru czynników siedliska, np. większej tolerancji na ocienienie odnowień gatunków światłożądnych w korzystnych warunkach wilgotnościowych. 
> Zasada zmniejszenia ryzyka hodowlanego - każda działalność gospodarcza jest obciążona ryzykiem. W gospodarce leśnej, w której operujemy bardzo długim cyklem produkcyjnym, ryzyko to jest wyjątkowo duże, ponieważ mogą się ujawnić niemożliwe do przewidzenia czynniki, np. zmiana warunków pogodowych, wielkoobszarowe klęski. Możemy to ryzyko tylko zmniejszyć, np. zachowując pełne bogactwo genetyczne drzew dostosowanych do lokalnych warunków siedliskowych, zwiększając stabilność ekologiczną i mechaniczną drzewostanów, dobierając skład gatunkowy i formy zmieszania drzewostanów zgodnie z warunkami siedliska, pielęgnując drzevvostan i siedlisko. 
> Zasada rozproszenia ryzyka hodowlanego stosujemy ją operując możliwie bogatym składem gatunkowym, zróżnicowanymi formami zmieszania i budowy przestrzennej drzewostanu. Zasada rozproszenia ryzyka hodowlanego odnosi się również do określania celów gospodarczych, a więc do realizacji produkcyjnej funkcji lasów. Jak wykazało doświadczenie gospodarki leśnej, ocena zapotrzebowania na określone sortymenty drewna w perspektywie cyklu produkcyjnego jest obciążona tak dużym błędem, że po prostu nie ma sensu. Stąd też aktualna jest stara zasada: należy produkować możliwie dużo, możliwie dobrego drewna, co zapewniają zdrowe i stabilne lasy. 
Te najogólniej sformułowane zasady znalazły akceptację w hodowli lasu również w naszym leśnictwie. Nabierają one szczególnego znaczenia w obecnej, trudnej sytuacji gospodarstwa leśnego, jak też coraz większego zagrożenia lasów. Powinny one być uwzględniane przy podejmowaniu wszystkich ważniejszych decyzji półnaturalnej hodowli lasu. 
USTALANIE CELÓW HODOWLANYCH 
W planowaniu hodowlanym operujemy dwoma rodzajami celów: finalnym i średniookresowym. 
Celem finalnym (długookresowym) jest wizja dojrzałego drzewostanu, jaki zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy o lesie, powstałby w warunkach naturalnych lub bliskich naturalnym, w określonych warunkach siedliska. Cel ten określony mianem "gospodarczego typu drzewostanu” opiera się na koncepcji potencjalnej roślinności naturalnej, a wzorców poszukujemy w drzewostanach uznawanych za "współcześnie naturalne ". Należy jednak podkreślić, że "wzorce" te powstawały warunkach siedliskowych, jak też w środowisku, które istniało w przeszłości, a jakie warunki będą kształtowały drzewostan w przyszłości - nie jesteśmy w stanie określić. Koncepcji potencjalnej roślinności naturalnej zarzuca się pomijanie sukcesji, przez którą mogły przechodzić zbiorowiska przed osiągnięciem stadium klimaksu. O zawodności przyjętego w naszym leśnictwie pojęcia "gospodarczego typu drzewostanu” (GTD) wypowiadał się obszernie Rykowski (2006). 
Przy formułowaniu celu finalnego pożądane jest uwzględnianie gatunków nieobecnych w dzisiejszych "wzorcach". Dotyczy to m.in. wprowadzania gatunków spoza obszaru dzisiejszego naturalnego zasięgu, np. buka i jodły na odpowiednich siedliskach i w ograniczonym zakresie. Bardzo niechętnie operujemy jodłą, nawet w granicach jej naturalnego zasięgu, w przyrodniczo-leśnej krainie Śląskiej. Wzbogacenie naszych drzewostanów o te trudne w hodowli gatunki drzew jest uzasadnione i przyrodniczo i gospodarczo. Finalny cel hodowlany powinien być traktowany jako jeden z modeli możliwych do uwzględnienia w lokalnych warunkach. Ważnym elementem w rozważaniach o finalnym celu hodowlanym jest uwzględnianie stanu wyjściowego drzewostanu, czy też roślinności - gdy mamy do czynienia z powierzchnią otwartą, np. wskutek katastrofy. Często osiągnięcie klimaksu będzie możliwe tylko po przejściu przez fazę zbiorowiska przejściowego, pozwalającego na stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gatunków późniejszych stadiów sukcesyjnych. Dobrym przykładem mogą być ogromne, łączne powierzchnie drzewostanów świerkowych w Karpatach zniszczonych przez kornika. Prowadzone z ogromnym trudem prace zalesieniowe stanowią tylko punkt wyjścia do permanentnej przebudowy tych drzewostanów na zbiorowiska półnaturalne. Niezbędne będzie określanie celów przejściowych, z uwzględnieniem elementów ładu przestrzennego, a osiągnięcie celu finalnego moje być możliwe w perspektywie życia dwóch, a nawet więcej generacji drzewostanów. 
Cele średniookresowe (cele pielęgnowania) określane są jako wizja następnej fazy rozwojowej drzewostanu. uwzględniającej z jednej strony stan drzewostanu, z drugiej zaś cel finalny możliwy do osiągnięcia w danych warunkach. Cel pielęgnowania może się łączyć z celem odnowienia. np. przygotowanie drzewostanu do odnowienia dokonywane w fazie trzebieży późnych czy też cięć przygotowawczych. 
Przy ustalaniu celów hodowlanych należy zawsze mieć na uwadze, że budowa lasu zmienia się również bez wpływu człowieka, a nierzadko również wbrew jego interesom i podejmowanym działaniom (Leibundgut 1973). Również zapotrzebowanie społeczeństwa na świadczenia lasu zmienia się w czasie i w przestrzeni. Wynika stąd logiczny wniosek, że cele hodowli lasu nie mogą być traktowane statycznie. 
ODNAWIANIE LASU 
Jednym z podstawowych kanonów półnaturalnej hodowli lasu jest możliwie pełne wykorzystywanie naturalnego odnowienia lasu pełnowartościowych drzewostanów. Ten sposób odnowienia pozwala na utrzymanie całej różnorodności genetycznej, nie narusza naturalnych procesów zachodzących w glebie leśnej. Kształtowanie drzewostanów o możliwie bogatym składzie gatunkowym i zróżnicowanej strukturze, przy pełnym wykorzystaniu możliwości naturalnego odnowienia, wymaga wręcz perfekcyjnej znajomości odnawianych drzewostanów i dobrej ogólnej wiedzy o lesie, m.in. na temat lat nasiennych odnawianych gatunków drzew, mikrosiedlisk sprzyjających obsiewowi, ewentualnego przygotowania gleby, umiejętnej gospodarki światłem w fazie obsiewu i wzrostu nalotu i podrostu, starannego rozplanowania i wykonania niezbędnych uzupełniających odnowień sztucznych. Odnowienie naturalne jest zawsze związane ze znacznym ryzykiem hodowlanym. Na dobrą udatność składa się bowiem szereg warunków niezależnych od gospodarującego człowieka, jak: obecność dużej ilości nasion, gleba sprzyjająca kiełkowaniu, dobre warunki pogodowe w czasie kiełkowania i młodocianego wzrostu nalotów itd. Nie można również zapomnieć o czynniku decydującym o sukcesie odnowieniowym, jakim są duże zwierzęta roślinożerne. Na ten temat prowadzone są długie debaty, organizowane konferencje, uchwalane są wnioski, których jedynym efektem jest wzrost populacji tych zwierząt. Niestety, lobby łowieckie funkcjonuje dobrze w każdym systemie politycznym. 
Uzyskanie odnowień sztucznych jest wprawdzie znacznie droższe, ale technicznie dobrze opanowane i mniej ryzykowne. Stąd też w polskim gospodarstwie leśnym udział odnowień naturalnych wynosi zaledwie około 5%. Natomiast w Szwajcarii, oczywiście w innych warunkach siedliskowych (lasy górskie), aż 60% młodników i tyczkowin powstało z odnowień naturalnych, 25% z odnowień mieszanych (uzupełniane samosiewy), i tylko 15% z odnowień sztucznych. Wydaje się, że mamy jeszcze dużo do zrobienia! 
Przy naturalnym odnawianiu lasów bardzo ważnym zadaniem jest nie tylko sterowanie całym procesem odnowienia, ale również wykorzystywanie spontanicznie pojawiających się samosiewów dla kształtowania struktury lasu dwugeneracyjnego, oraz wykorzystywania samosiewów gatunków pionierskich,w celu stworzenia warunków korzystnych dla wzrostu i rozwoju gatunków późniejszych stadiów sukcesyjnych. 
Dysponujemy już dużym doświadczeniem przy kształtowaniu drzewostanów dwugeneracyjnych, których piętro górne tworzą gatunki światłożądne (sosna, modrzew, brzoza, osika), a dolne - gatunki cieniowytrzymałe (buk, jodła świerk, grab). Tego rodzaju formy powstają w sposób naturalny, jako ogniwa procesów sukcesyjnych. Można je też kształtować sztucznie, uzyskujemy w ten sposób cenne formy zdrowego lasu wielofunkcyjnego, o dużych walorach produkcyjnych, nie łamiąc jednocześnie prawidłowości rządzących ekosystemem leśnym. 
W lasach zagospodarowanych często nie docenia się możliwości wzrostu pojawiającego się spontanicznie odnowienia podokapowego światłożądnego dębu. Pozytywne wyniki badań prowadzonych m.in. w Polsce (Pigan I., Pigan M. 1999, Gniot 2002) i w Niemczech (Luppke 1995, Schirmer i in. 1999) wskazują, że możliwości te są znaczne. Choć ujawniające się w ostatnim okresie zagrożenie dębów zdaje się wskazywać, że nadmierny optymizm może być przedwczesny, jednak nie można rezygnować z wykorzystywania naturalnych procesów, gdy tylko istnieją szanse uzyskania pozytywnych wyników. Zagrożenie niektórych gatunków, występujące również na dużych obszarach lasów, nie powinno przekreślać działań podejmowanych dla ich utrzymania. 
W ostatnim okresie daje się również zauważyć znaczne zainteresowanie dwugeneracyjnymi drzewostanami sosnowymi. Należy jednak podkreślić, że wykorzystywanie podokapowych samosiewów sosny wiąże się z koniecznością radykalnej redukcji zwarcia drzewostanu macierzystego i stopniowego przechodzenia w kierunku gospodarstwa przestojowego lub też kształtowania "lasu trwałego" (Dauerwald). który w przypadku sosny oznacza konieczność utrzymywania stosunkowo niskiej przeciętnej zasobności drzewostanów. Obie formy lasu sosnowego na ubogich siedliskach borów sprzyjają zwiększaniu różnorodności biologicznej, jak też dobrze pełnią wszystkie funkcje lasu. 
Samosiewy drzew pionierskich - brzozy, osiki, również sosny, stanowiące ważne. a często wręcz niezbędne ogniwo w sukcesji, są w coraz większym stopniu wykorzystywane nie tylko jako typowy przedplony, ale również jako elementy zbiorowisk przejściowych. W ten sposób wykorzystywane są w racjonalny sposób naturalne procesy zachodzące w ekosystemie leśnym. 
W polskim gospodarstwie leśnym osiągnięcie w toku prac odnowieniowych i zalesieniowych dużego udziału odnowień naturalnych wymaga długotrwałych prac przygotowawczych: dostosowania ładu przestrzennego i czasowego, dobrego rozpoznania możliwości naturalnych oraz potrzeby stosowania zabiegów przygotowujących glebę i drzewostan. Wymaga to przede wszystkim stopniowego przekonania części leśników, że dobre efekty daje inicjowanie odnowień naturalnych nie tylko "klasycznych" gatunków -świerka, jodły i buka, a pojawiające się spontanicznie naloty, a póżniej podrosty, powinny być oceniane nie tylko z punktu widzenia zgodności z gospodarczym typem drzewostanu, a następnie z korzyścią wbudowane w następną generację drzewostanu. 
W rozważaniach o odnawianiu lasu należy jednak podkreślić, że sama obecność odnowień w drzewostanie nie stanowi o konieczności rozpoczęcia procesu odnowienia. Ważny jest przede wszystkim stan odnawianego drzewostanu, m.in. jego wiek i zdrowotność oraz ład przestrzenny w całym obiekcie. Celem półnaturalnej hodowli lasu jest kształtowanie całego lasu, całości jego faz rozwojowych. 
PIELĘGNOWANIE LASU 
Celem pielęgnowania lasu jest poprawa stabilności ekologicznej i mechanicznej lasu. pielęgnowanie siedliska oraz zwiększenie wartości produkcji drzewostanu. Zabiegi pielęgnacyjne, będące inwestycją w las, nie przynoszą doraźnych dochodów. Stąd też w trudniejszej sytuacji gospodarki leśnej są często ograniczane lub nawet pomijane. Dotyczy to szczególnie zabiegów we wczesnych fazach rozwojowych drzewostanu, gdy na mierzalne efekty wykonanych prac trzeba oczekiwać wiele dziesięcioleci. Równocześnie dobrze wiemy, że zabiegi prowadzone w młodocianych fazach rozwojowych są najbardziej skuteczne. 
W całej historii hodowli lasu poszukiwano rozwiązań racjonalnych, a więc uzyskania jak najlepszych efektów przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy i środków materialnych. Część tych rozwiązań była sprzeczna z podstawowymi kanonami półnaturalnej hodowli lasu i była nastawiona na obniżenie kosztów przez szerokie zastosowanie mechanizacji i schematyzacji zabiegów (np. cięcia liniowe czy też rzędowe). Dążono również do maksymalnego wykorzystania surowca małowymiarowego. Z koncepcji tych stopniowo rezygnowano, a wciąż aktualna metoda selekcji jest dostosowana do różnych form drzewostanów. Sterując procesami selekcji dążymy do uzyskania drzewostanu zgodnego z przyjętym celem, przez eliminację drzew niepożądanych, a przez to popieranie osobników o pożądanych cechach, nie tylko z punktu widzenia produkcji drewna. Klasyczna metoda selekcji, dla której punktem wyjścia są zwarte młodniki, jest bardzo skuteczna, ale równocześnie pracochłonna. Poszukiwanie rozwiązań racjonalnych, umożliwiających uzyskanie pożądanego obrazu drzewostanu przy możliwie małym nakładzie pracy, przyczyniło się do powstania koncepcji "pielęgnacji punktowej ", czy też "koncentracji na najważniejszych dla celu hodowlanego elementach drzewostanu" (Schutz 2000). Oznacza to skoncentrowanie aktywnych działań na małej liczbie wcześnie wybranych drzew. W pozostałej części drzewostanu powinny działać naturalne procesy samoregulacyjne. 
Zaproponowana koncepcja stanowi rozwinięcie propozycji Oelkersa sprzed 80 lat, który zalecał dokonywanie jednorazowego, wczesnego wyboru ograniczonej liczby drzew dorodnych, o zagęszczeniu zbliżonym do liczebności drzewostanu dojrzałego. Pielęgnowanie drzewostanu ograniczać się miało tylko do popierania wybranych drzew. Propozycja Oelkersa nie znalazła wtedy szerszego zastosowania, ponieważ uznawano ją za zbyt ryzykowną za względu na prawdopodobieństwo wypadnięcia części wybranych drzew z drzewostanu. Do koncepcji tej powrócono w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przede wszystkim w Niemczech, gdzie ujawniły się ogromne zaległości w pielęgnacji młodych drzewostanów powstałych na dużych obszarach powojennych zalesień i odnowień. Pogorszająca się sytuacja ekonomiczna gospodarki leśnej przyczynia się do coraz większego zainteresowania przedstawionym rozwiązaniem. Schutz (2003) przedstawia szereg argumentów przemawiających za stosowaniem "metody drzew przyszłościowych" m. in.: 
> wybierane są drzewa o najwyższej żywotności mające szanse przetrwania do fazy dojrzałości; 
> selekcja koncentruje się na nielicznych "nośnikach wartości", nie naruszając stabilności drzewostanu (tzw. szok trzebieżowy), co ma duże znaczenie w drzewostanach narażonych na śniegołomy; 
> nasilenie zabiegu jest małe (mała liczba drzew przyszłościowych oznacza małą liczbę usuwanych konkurentów), co powoduje obniżenie kosztów zabiegu oraz zmniejszenie szkód w pozostającym drzewostanie.
Dążenie do racjonalizacji wczesnych zabiegów pielęgnacyjnych spowodowało wzrost zainteresowania znanymi od dawna w hodowli lasu sposobami eliminacji drzew "szkodliwych" przez ogławianie lub obrączkowanie. Ostatni sposób zalecany jest również przy trzebieżach wczesnych, szczególnie w drzewostanach przegęszczonych, by zapobiec ich destabilizacji, jak też w sytuacji, gdy wartość pozyskiwanego surowca jest znacznie niższa od kosztów pozyskania. 
PRZEBUDOWA DRZEWOSTANÓW 
Przebudowa drzewostanów, które nie spełniły oczekiwań gospodarującego w lesie człowieka, zawsze należała do najważniejszych zadań hodowli lasu. Tak było już w XVIII stuleciu, tak jest dzisiaj i tak będzie w przyszłości. Nie sięgając w odległą przeszłość, leśnictwo w ciągu ubiegłych 60 lat stawało i nadal staje w obliczu konieczności wykonywania ogromnych zadań zalesiania lub odnawiania lasu na dużych obszarach, bądź to gruntów porolnych, bądź też leśnych, na których drzewostany zostały zniszczone przez różnego rodzaju klęski. Można tu przykładowo wymienić: lasy zniszczone przez imisje przemysłowe (Śląsk), klęskę w Sudetach, wielkoobszarowe szkody spowodowane przez huragany, pożary, śniegołomy, rozpad świerczyn w Beskidach. Obszar drzewostanów wymagających przebudowy nie będzie się zatem zmniejszał: jesteśmy daleko od zakończenia przebudowy drzewostanów na gruntach porolnych, a zaczyna się ujawniać problem dalszej przebudowy drzewostanów założonych po zniszczeniu lasów przez przemysł i górnictwo. Są to poważne zadania hodowlano-urządzeniowe, którym poświęcono wiele konferencji naukowych, jak też liczne pozycje literatury naukowej i popularno-naukowej. Bardzo gruntownie przeanalizowano sprawę przebudowy lasów w Polsce na krajowej konferencji naukowej poświęconej tym zagadnieniom, zorganizowanej przez Katedrę Urządzania Lasu AR w Poznaniu w 2006 r .. Przedstawiono tam całość tej ważnej problematyki, a materiały konferencyjne zostały opublikowane w odrębnym wydawnictwie, jak też w kolejnych zeszytach „Sylwana”. 
Decyzje o rozpoczynaniu przebudowy drzewostanu muszą być podejmowane wielokierunkowo: na poziomie drzewostanu, kompleksu leśnego i całego gospodarstwa (nadleśnictwa), z uwzględnieniem celu, sposobu i stopnia pilności przebudowy. 
Cel przebudowy dla drzewostanu ustalany jest na podstawie stanu siedliska i stanu drzewostanu. Siedlisko określa, jaką wizję finalnego celu hodowlanego można przyjąć. Ocena stanu drzewostanu wymaga rozważenia wielu elementów, m. in.: 
> w jakim stopniu drzewostan realizuje oczekiwane świadczenia produkcyjne, ochronne i społeczne; 
> czy znaczna rozbieżność między stanem drzewostanu a wizją celu finalnego wskazuje na potrzebę przebudowy; 
> czy możliwe jest wykorzystanie całości drzewostanu (dobra zdrowotność, żywotność), a podjęcie przebudowy dopiero w momencie osiągnięcia dojrzałości odnowieniowej, w formie cięć odnowieniowych; 
> czy celowe i możliwe jest wbudowanie części obecnego drzewostanu w następną generację (przebudowa częściowa - trzebieże przekształceniowe, kształtowanie drzewostanów dwugeneracyjnych itp.); 
> czy konieczne jest rozpoczęcie prac odnowieniowych (przebudowa całkowita) ze względu na stan zdrowotny, niską żywotność, brak widoków na spełnianie oczekiwanych świadczeń; 
> czy możliwe jest wykorzystanie naturalnych procesów sukcesyjnych. 

Przedstawione przykładowo rozważania pozwalają na określenie stopnia pilności przebudowy konkretnego drzewostanu: od pilnej przebudowy całkowitej niestabiInego, chorego drzewostanu, niespełniającego pożądanych funkcji, aż po celowość odłożenia przebudowy zdrowego, żywotnego drzewostanu po osiągnięciu przez ten drzewostan dojrzałości odnowieniowej, a wykonywanie przebudowy w formie cięć odnowieniowych dostosowanych do wizji finalnego celu hodowlanego. 
Rozważania o potrzebie, pilności i kierunku przebudowy na poziomie kompleksu leśnego muszą uwzględniać kwestie ładu przestrzennego i czasowego w szerokim ujęciu - od typowo urządzeniowych, po problematykę krajobrazotwórczą, analizę obecnego i przewidywanego zapotrzebowania na świadczenia społeczne i ochronne lasu. 
Ostateczne decyzje o skali przebudowy powinny być podejmowane na poziomic gospodarstwa leśnego (nadleśnictwa) z uwzględnieniem możliwości finansowych, technicznych i kadrowych. Na tym etapie rozważań "chęci" czy też „potrzeby" muszą być sprowadzone do poziomu "realia". Jest to najważniejszy etap rozważań o przebudowie drzewostanów wkraczający w polskim gospodarstwie leśnym na poziom krajowy: gdzie i jakie środki kierować na rozwiązywania zadań najważniejszych. 
WSPOMAGANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ LASU 
W lesie wielofunkcyjnym, półnaturalnym, ważne jest prowadzenie zabiegów sprzyjających utrzymaniu lub zwiększaniu jego różnorodności biologicznej. Bardzo ważnym zadaniem hodovvlanym jest kształtowanie stref ekotonowych, tzn. pasa lasu przylegającego do otwartej powierzchni bezleśnej. Pas ten ma wyjątkowe znaczenie dla utrzymania biologicznej różnorodności roślin i zwierząt jak również dla ochrony wnętrza lasu przed wpływami otwartej przestrzeni, m.in. takich czynników jak wiatr, imisje, silna insolacja pni drzew. Pas ten ma do spełnienia funkcje ochronne, ale również estetyczne i krajobrazotwórcze. W pasie ekotonowym bogactwo flory i fauny jest zawsze większe niż w graniczących ekosystemach. Przy tworzeniu tych stref o szerokości 10-30 m obowiązuje zasada stopniowego nakładania się warstw od roślinności zielnej, przez krzewy i niskie drzewa, po rozluźniony drzewostan główny. Zaleca się operowanie możliwie dużym bogactwem gatunków, przede wszystkim silnie korzeniących się, również o walorach estetycznych (o dekoracyjnych kwiatach, przebarwiających się liściach), stosując rozluźnioną więźbę sadzenia. Strefa ekotonowa powinna być traktowana jako odrębny drzewostan, w którym wszystkie zabiegi hodowlane ukierunkowane są na utrzymanie zróżnicowanej struktury wysokościowej, a potrzeby odnowieniowe powinny być realizowane przez operowanie cięciami jednostkowymi i grupowymi. 
Drugim ważnym zadaniem jest pozostawianie tzw. "wysp starodrzewu" na powierzchniach odnawianych drzewostanów, jak też starych drzew dziuplastych oraz drewna martwego. Dysponujemy obszerną literaturą o znaczeniu drzew starych i drewna martwego dla świata zwierząt i grzybów. Nie rozwijając tego ciekawego i istotnego dla funkcjonowania ekosystemu problemu, by nie wykraczać poza ramy nakreślone tytułem referatu, ograniczmy się tylko do sprawy "wysp starodrzewu" będącego już problemem ściśle hodowlanym. W praktyce naszego gospodarstwa leśnego stosuje się często pozostawianie na zrębach zupełnych małych grup drzew, często hez jakiejkolwiek warstwy dolnej, mających po prostu charakter grup przestojów. \ch rola w zwiększaniu różnorodności biologicznej ekosystemu leśnego jest oczywiście bardzo ograniczona. O wiele korzystniejsze jest pozostawianie większych kęp drzew, najlepiej o powierzchni około 10 a, gdzie -zachowując dolne warstwy drzewostanu lub też je sztucznie kształtując. uzyskujemy wewnątrz mikroklimat zbli/ony do mikroklimatu starodrzewu. Będą to miejsca przetrwania wielu gatunków flory i fauny związanych z fazą dojrzałości, a w przyszłości rozpadu drzewostanu. 
LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE 
Do nagromadzenia w ciągu ubiegłych 200 lat wiedzy i doświadczeń hodowlano-leśnych w dużym stopniu przyczynili się eksperymentujący na szeroką skalę leśnicy - praktycy. Dotyczy to szczególnie sposobów zagospodarowania lasu, cięć odnowieniowych, sposobów pielęgnowania lasu, sposobów zakładania upraw, prac szkółkarskich itp. W Polsce, leżącej w obszarze klimatu przejściowego, przy dużym zróżnicowaniu siedlisk, nie można stosować schematycznych rozwiązań hodowlanych. Leśnicy polscy prowadzili różnego rodzaju eksperymenty hodowlane. Można tu wymienić chociażby drzewostany bukowe czy też jodłowe, z dobrymi efektami zakładane przed wieloma laty, ale również później, poza linią graniczną naturalnego zasięgu. Wiele udanych, ale również chybionych eksperymentów hodowlanych prowadzono w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w drugiej połowie XX stulecia, również przy przebudowie drzewostanów olszy szarej w Bieszczadach. 
Przedstawiając koncepcje hodowlane w lesie półnaturalnym i propozycje różnych rozwiązań praktycznych, z oczywistych przyczyn ograniczono się tylko do wyboru (być może subiektywnego) spraw najważniejszych w obecnej sytuacji gospodarki leśnej. Nie można wśród nich pominąć kwestii bardzo ważnej: wdrażania do praktyki różnych rozwiązań w formie szeroko rozumianych eksperymentów gospodarczych. W tym m.in. celu powołano leśne kompleksy promocyjne (LKP). Zgodnie z przyjętymi założeniami, na obszarze LKP miały być stosowane różne rozwiązania hodowlane dla oceny możliwości i celowości ich wprowadzania na szeroką skalę. Niestety do wiadomości społeczności leśnej dociera bardzo niewiele informacji o podejmowanych działaniach. Natomiast na znaczną skalę prowadzona jest działalność edukacyjna, której efekty można dostrzec w szerokich kręgach społeczeństwa, szczególnie wśród młodzieży szkolnej. 
Niekonwencjonalne rozwiązania hodowlane powinny być na obszarach LKP w rozsądny sposób preferowane. W zmieniających się warunkach siedliskowych hodowla lasu musi gromadzić stale doświadczenia zbierane w różnych warunkach. Właśnie na terenie LKP powinny być na dużą skalę prowadzone eksperymenty hodowlane związane z kształtowaniem półnaturalnych wielofunkcyjnych lasów. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na wspomniane wyżej pełne wykorzystanie naturalnych procesów zachodzących w lesie spontanicznie pojawiających się samosiewów, tworzenie zbiorowisk przejściowych, inicjowanie odnowień naturalnych itp. 
Drugą ważną grupą zagadnień jest pielęgnowanie lasu, szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych, wczesne rozpoczynanie selekcji pozytywnej, koncentracja zabiegów na ograniczonej liczbie drzewek, na szerszą skalę eliminacja drze\\' szkodliwych, lecz z przejściowym pozostawianiem nienaruszonej struktury drzewostanu, itp. Nie mogą to być tylko narzucone z góry kierunki podejmowanych eksperymentów, ale również wynikające z lokalnych uwarunkowań i doświadczenia działających na danym obszarze leśników. Działalność eksperymentalna prowadzona w LKP powinna być szeroko nagłaśniana. 
PODSUMOWANIE 
Przedstawione wybrane problemy hodowlane w lasach półnaturalnyeh, wielofunkcyjnych wskazują na konieczność odchodzenia od rozwiązań schematycznych, od zbyt sztywnych uogólnień. Jak słusznie podkreślają "klasycy" hodowli lasu, na kształt lasu w dużym wpływają stopniu nieprzewidywalne czynniki naturalne, niezależne od woli gospodarującego człowieka, różnego rodzaju antropogeniczne czynniki zewnętrzne. Wiedza hodowlana zbudowana jest na doświadczeniu zebranym w przeszłości, w warunkach, które nic muszą się powtórzyć. Hodowla lasu musi być zatem oparta na wiedzy, ale również otwarta na przypadki (Thomasius 1997). Wydaje się,  że file_0.jpg
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przyszłość ma tzw. "wolny styl hodowli lasu", lansowany od dawna przez H. Leibundguta, upoważniający leśnika do podejmowania indywidualnych, nieschematycznych działań. wynikających z lokalnej sytuacji drzewostanu i całego obiektu leśnego, opartych na wiedzy i doświadczeniu. nic naruszających możliwości samoregulacyjnych ekosystemu leśnego i równocześnie dostosowanych do wymogów racjonalnej gospodarki leśnej. Decyzje hodowlano-leśne muszą być zatem rozsądnym kompromisem między prawidłowościami rządzącymi lasem a świadczeniami lasu dla człowieka. 

