
Z PRASY 

LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 

W MUROWANEJ GOŚLINIE 

Nieco o historii, ale przede wszystkim o roli badawczo-dydaktycznej Leśnego 

Zakładu Doświadczalnego Akademii Rolniczej w Poznaniu pisze S. Chudzik w „Ga- 

zecie Zachodniej” z 23 stycznia br.: 

Nazwa „Leśny Zakład Doświadczalny” w Murowanej Goślinie, po kilkakrotnych 
zmianach, została ustalona w 1958 roku, a funkcję dyrektora powierzono wybitnemu 
specjaliście, pracującemu zawodowo już 30 lat — mgr inż. Józefowi Bykowskiemu. 
Podległymi jednostkami są: nadleśnictwo Zielonka z obszarem 3703 ha lasów, 
tartak, terenowe stacje doświadczalne, stacje Instytutu Zoologii Stosowanej, arbo- 
retum im. 35-lecia PRL, ośrodek naukowo-dydaktyczny i łowiecki. | 

Jeśli chodzi o lasy, to bliskość dużego miasta i wysokie walory krajobrazowe 
terenu, budzą duże zainteresowanie mieszkańców Poznania. Powstały osiedla wy- 
poczynkowe nad jeziorami „Miejskim” i „Kamińsko”, przybywają liczni turyści na 
wypoczynek sobotnio-niedzielny. Toteż w celu złagodzenia skutków niekorzystnego 

wpływu pobytu dużej liczby ludzi, nadleśnictwo wiele uwagi poświęca turystycz- 
nemu zagospodarowaniu terenów leśnych. Nad jeziorami „Czarnym? i „Pławno” 
utworzono rezerwaty przyrody oraz wykonuje się urządzenia rekreacyjno-wypo- 

czynkowe (...). 

Potrzebę posiadania takiego lasu przez uczelnię doceniano już w okresie mię- 

dzywojennym. Oprócz bliskości Poznania przemawiały za tym cechy drzewostanu, 

pożądane dla prowadzenia intensywnych prac naukowo-badawczych i bardzo licz- 

nych zajęć dydaktycznych. Starania w tym kierunku nie zostały jednak uwieńczone 

powodzeniem. Dopiero w Polsce Ludowej zaistniały odpowiednie warunki dla zreali- 
zowania tego zamierzenia i w 1955 roku nasza uczelnia rolnicza została pełno- 
prawnym właścicielem lasów. Drzewostan jest głównie iglasty z domieszką dębu, 
brzozy i grabu, a przeciętny roczny przyrost na hektarze jest wyższy niż średni 
w kraju. s 

Gospodarka leśna jest wzorowa, a w turystyce nadleśnictwo, którym kieruje — 
dr inż. Andrzej Woźniak, otrzymało drugą nagrodę w skali poznańskiego okręgu 
lasów. Liczba stałych obszarów doświadczalnych wynosiła w ubiegłym roku 691 ha, 
a w stacjach terenowych opracowywane są prace badawcze i wdrożeniowe oraz 
odbywają się zajęcia dydaktyczne ze studentami. | 

Bardzo interesującą działalność na areale 12900 ha prowadzi Łowiecki Ośrodek 
Doświadczalny i jako ciekawostkę warto odnotować, że na tym terenie bytuje około 

195 jeleni, 120 danieli, 1000 saren i 200 dzików. Natomiast z zwierzyny drobnej 

występuje zając, lis, dzik, królik, kuna leśna, borsuk, kuropatwa, dzika kaczka 
I bażant. Inna placówka, należąca do Instytutu Zoologii Stosowanej zajmuje się 
introdukcją w warunkach Wielkopolski bobra, głuszcza, cietrzewia i jarząbka. Aktu- 
alnie na wolności żyje 130 bobrów. | 

Pracownicy naukowi i studenci przebywający na terenie lasów doświadczalnych 
znajdują dobre warunki do wykonywania swoich zadań, Ośrodek Zielonka dysponuje 
pokojami dla 90 osób. Posiada stołówkę, salę wykładową i świetlicę (...). Urody tej 
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+ placówcę dodaje urządzane - z inicjatywy rektora AR, — prof. dr „hab. Tadeusza 
Szwojdarka | — arboretum na blisko 79 hektarach... * * . 

Ćwiefć wieku pracy ma za sobą kierownik tartaku — Mieczysław. "Walkowiak, 
Zakłąd *ten, podobnie jak inne obiekty, jest stale unowocześniany i rocznie przeciera . 
12 tys. metrów sześciennych surowca® iglastego, z tego 50 ‘proc. z własnych lasów. 

Przy czym drewrjo_ jest na miejscu suszone (.,). |. ~ «? z 

* "Obecnie dąży się do zmechanizowania prac ciężkich. - w tym cel Kiipiono 
dźwig, ładowarkę ciągnikową 4 suwnicę oraz wykohano sporo prac modernizacyjnych 

we własnym zakregie (...). 
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