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TEKST ZYWEJ PAGINY
Od
Autora

Hodowla lasu należy do podstawowych dyscyplin nauk leśnych i głównych
gałęzi działalności gospodarczej w lesie. Problematyka hodowli lasu (techniki hodowli lasu) jest bardzo rozległa. Wychodząc z założenia, że hodowla lasu stanowi przykład ekologii stosowanej, a współcześnie określa się ją jako bliską naturze,
zwrócono uwagę na szereg zagadnień wchodzących w zakres ekologicznych podstaw hodowli lasu i ﬁzjologii.
W podręczniku omówiono m.in. funkcje lasu, na których realizację w praktyce
największy wpływ wywiera hodowla lasu. Opisano poszczególne kategorie lasu,
w tym dość obszernie lasy pierwotne i naturalne, których budowa i dynamika
w wielu wypadkach może być wykorzystana w hodowli lasu bliskiej naturze.
Znaczną część podręcznika poświęcono charakterystyce wybranych cech drzewostanu, w tym m.in. okresom i fazom rozwojowym, dynamice rozwoju drzewostanów i procesom w nich zachodzącym oraz stabilności ekosystemów leśnych.
Przedstawienie podstawowych zagadnień jest, zdaniem autora, konieczne do dobrego zrozumienia treści kolejnych rozdziałów prezentujących wiedzę praktyczną (stosowaną).
Jeden z obszerniejszych rozdziałów dotyczy sposobów zagospodarowania lasu
i rębni. Charakterystykę rębni oparto na klasyﬁkacji Prof. E. Chodzickiego, opublikowanej w „Sylwanie” w 1960 r. W podręczniku zamieszczono wyjaśnienia umożliwiające łatwe przejście od tej klasyﬁkacji do przyjętej w „Zasadach hodowli lasu”
(2003 r.) i w zasadach nowo przygotowywanych.
W ramach rębni, obok znanych powszechnie jej form, przedstawiono nowe, np.
rębnię przerębową górską i rębnię stopniową cięciami grupowymi zalecanymi do
stosowania w świerkowych borach górnoreglowych.
Rozdział na temat zagospodarowania lasu zawiera też charakterystykę gospodarstwa przestojowego, przebudowy i przemiany drzewostanów oraz lasu niskopiennego i połączonego.
Kolejny, najobszerniejszy rozdział dotyczy odnawiania lasu; przedstawiono
w nim m.in. planowanie składu gatunkowego, prace przygotowawcze do odnowień
i zalesień, naturalne i sztuczne odnawianie lasów, ocenę udatności upraw i odnowień naturalnych, poprawki, uzupełnienia i dolesienia oraz strukturę genetyczną
drzewostanów ukształtowaną w wyniku odnawiania sztucznego i naturalnego.
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OD AUTORA

Tom I podręcznika uzupełnia 10 aneksów oraz załącznik „Zarys historii hodowli
lasu”, w którym zaprezentowano pokrótce rozwój hodowli lasu, kształtowanie metod trzebieży oraz sylwetki wybitnych osobowości z dziedziny leśnictwa i hodowli lasu wraz z ich głównymi dokonaniami.
Podręcznik powstał przy znacznej pomocy pracowników Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu UR w Krakowie: Pani mgr inż. Eriki Stachnik w zakresie prac
redakcyjnych oraz Pani mgr Michaliny Szlachty i Pana Tadeusza Machety przy
sporządzaniu rycin. Znaczny wkład w ostateczną wersję podręcznika w zakresie
redakcyjnym i językowym wniósł Pan mgr Wojciech Adamski. Za współpracę
i wieloletni trud serdecznie dziękuję.

