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Cele i założenia polityki leśnej 
w latach 1990—2050 

Цели и принципы лесной политики в 1990—2050 годах. 

Goals and assumptions of the forest policy in the years 1990—2050 

1. PRZESŁANKI OGÓLNE 

Jedaym ze sprawdzianów trafności i dalekowzroczności polityki gos- 
podarczej państwa jest jego stosunek do lasów i leśnictwa, znaj- 

dujący wyraz w realizowanej przez rząd polityce leśnej. Przez politykę 
leśną możemy rozumieć naukę normatywną i działalność praktyczną, 
określającą cele, zadania i środki ich realizacji. 

Postulat opracowania celów i założeń polityki leśnej w aspekcie dłu- 
goialowym wynika ze szczególnej roli lasu jako czynnika równowagi 
ekologicznej środowiska, źródła surowca drzewnego i innych płodów la- 
su oraz elementu piękna krajobrazu. . 

Dobro lasów i ich przyszłość wiążą się Ściśle ze stanem środowiska 
przyrodniczego, którego lasy są jednym z ważniejszych składników. Sto- 
pień zagrożenia środowiska w kraju powoduje, że polityka leśna w swych 
założeniach powinna być składową polityki gospodarczej państwa, a w 
niektórych aspektach mieć charakter międzynarodowy. 

Potrzebę opracowania zasad polityki leśnej poszczególnych krajów 
i ich zintegrowania w układzie regionalnym, a nawet globalnym, postu- 
lowały światowe kongresy leśne (1972 Buenos Aires, 1978 Dżakarta). 
W odniesieniu do naszego kraju 82 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskie- 
go Towarzystwa Leśnego skierował w 1982 r. memoriał do władz naj- 
wyższych PRL w sprawie aktualnego stanu lasów polskich oraz założeń 
polityki leśnej. 

2. PRZEKRÓJ CZASOWY 

Ze względu na długi okres produkcyjny w leśnictwie konieczne wy- 
daje się sformułowanie założeń polityki leśnej na okres możliwie odległy. 
Gwałtowne zmiany, jakie mogą wówczas zachodzić w otoczeniu na sku- 
tek postępu społecznego, rozwoju technicznego, biologii zmian w ukła- 
dach demograficznych, rozbudowy infrastruktury technicznej i społecz- 
nej itp. powodują, że niezbędna jest znajomość pośrednich celów. Wiąże 
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się to z możliwościami rozszerzenia leśnej bazy wytwórczej, wprowadze- 
nia nowych technologii, organizacji i wydajności pracy oraz ochrony śro- 
dowiska. Na tym tle wyłaniają się problemy, które wymagałyby rozpa- 
trywania w zróżnicowanych przekrojach czasowych, tzn. 1) w ciągu naj- 
bliższych 30—40 lat, w horyzoncie rozwoju kompleksowych przedsięwzięć 
w dziedzinie energii, paliw i surowców podstawowych oraz 2) w aspekcie 
długofalowym, obejmującym pełny cykl rozwoju podstawowych gatun- 
ków drzew leśnych (60—120 lat). 

3. CELE POLITYKI LEŚNEJ 

Cele polityki leśnej powinny wynikać z analizy stanu wyjściowego, 
z uwzględnieniem: uwarunkowań historycznych, niewłaściwości gospo- 
darki leśnej, stopnia zagrożenia środowiska przyrodniczego oraz potrzeby 
ochrony zasobów naturalnych. Biorąc to pod uwagę należy przyznać prio- 
rytet następującym problemom. 

a. Dążenie do maksymalnego oddziaływania lasu na środowisko czło- 
wieka oraz zachowania cennych przyrodniczo zespołów leśnych w ich 
naturalmym stanie. Tylko w urozmaiconym krajobrazie, zrównoważonym 
biocenotycznie, można uzyskiwać jednocześnie ekonomicznie uzasadnione 
efekty produkcyjne oraz wysoką wydajność procesów samooczyszczania 
się środowiska i neutralizację związków szkodliwych dla otoczenia. 

b. Wzmożenie produkcji leśnej, a więc uzyskiwanie możliwie wysokiej 
wydajności z jednostki powierzchni, przez wykorzystanie ekologicznych 
wiaściwości środowiska (podłoża geologicznego, pokrywy glebowej, 
ukształtowania terenu i czynników fitogeograficznych), bądź sztuczne od- 
działywanie na przebieg procesu produkcyjnego (intensywne przygotowa- 
nie gleby połączone z zabiegami agromelioracyjnymi, stosowanie ekoty- 
pów) w celu odpowiedniego kształtowania zespołów leśnych (naturalnych, 
upraw plantacyjnych i zbiorowisk zastępczych). 

c. Racjonalne wykorzystanie leśnych zasobów surowcowych, tym cen- 
niejszych, że odnawialnych, mało energochłonnych i nie stwarzających 
w czasie procesu produkcji zagrożenia dla środowiska. Sterowanie za- 
tem rozwojem technologii pod kątem optymalnego wykorzystania zaso- 
bów drzewnych i innych płodów lasu: powinno być istotnym celem po- 
lityki leśnej. 

4. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 

IE 
Na tle przedstawionych celów sformułowano tezy kierunkowe, sta- 

nowiące rozwinięcie i sprecyzowanie zadań oraz umożliwiające realizację 
założeń polityki leśnej. | . | ł 

a. Doprowadzenie do międzynarodowych porozumień dotyczących och- 
rony środowiska przyrodniczego przed szkodliwym działaniem przemysłu, 
ze szczególnym uwzględnieniem lasów w strefach przygranicznych. Wy- 
nikiem tych porozumień powinny być szczegółowe programy współdzia- 
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łania w rozpatrywaniu i ograniczaniu skażeń Środowiska leśnego oraz 
w zagospodarowaniu lasów na obszarach zagrożonych. 

Należy żądać od przemysłu krajowego zmniejszenia do minimum nie- 
korzystnego oddziaływania na lasy, ponieważ problem ten jest technicz- 
nie rozwiązywalny, ekologicznie niezbędny i ekonomicznie pożądany. 
Zmiszczenie kompleksów leśnych na obszarach górskich, woądodziałach 
rzek, terenach deficytu wodnego itp. może doprowadzić do silnej erozji 
gleb, zwiększenia się deficytu wodnego, obniżenia produkcji rolnej oraz 
trudności technicznych i biologicznych w odnawianiu lasu na tych tere- 
nach. Należy przy tym zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo powodzi 
i im odpowiednio przeciwdziałać. 

b. Włączenie gospodarki leśnej do strategicznych zadań rozwoju kra- 
ju w powiązaniu z gospodarką żywnościową i wodną oraz ochroną Śro- 
dowiska, ze względu na rolę, jaką las odgrywa w: gospodarce surowcowej 
kraju. | 

Zakłada się, że na przełomie XX i XXI w. zużycie drewna na jednego 
mieszkańca będzie wynosić ok. 0,80 m$, co przy prognozowanej liczbie 
ludności (42 mln) będzie stanowić 33,6 mln m?* drewna. Przewiduje się, 
że realne możliwości produkcyjne w tym okresie wyniosą od 25,2 do 
28,4 mln m*%, w związku z czym deficyt drewna będzie się wahać w gra- 
nicach od 5,2 do 8,4 mln m3. 

W roku 2050 zużycie drewna określa się na 38 mln m3, a na 1 miesz- 
kańca 0,72 m?. W związku z tym deficyt drewna ocenia się od 9,4 do 12,6 
mln m3, który można pokryć przez: 1) racjonalizację zużycia drewna 
oraz szersze zastosowanie substytutów drewnopochodnych i innych, 2) 
zwiększenie wydajności materiałowej w wyniku zastosowania komplek- 
sowych metod przerobu drewna, 3) postęp w zwiększaniu trwałości i po- 
lepszaniu jakości oraz funkcjonalności wyrobów drzewnych, jak również 
4) obrót wymienny z zagranicą. 

c. Utrzymanie tendencji wzrostu lesistości kraju przy założeniu, że 
do końca bieżącego stulecia osiągnie ona około 29%, a w perspektywie 
połowy XXI w. wzrośnie do 33%. Zakładane zwiększenie lesistości po- 
winno się osiągnąć przez: 1) zalesianie najsłabszych gruntów rolnych 
i nieużytków oraz 2) zakładanie plantacji drzew szybko rosnących na 
gruntach nieleśnych (topole, wierzby i in.). Rozwijać również należy 
zadrzewienie, z zachowaniem właściwych proporcji, pod kątem potrzeb 
surowcowych oraz ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu. 

Zwiększony areał leśny wpłynie na wzbogacenie walorów środowiska 
przyrodniczego człowieka przez rozszerzenie powierzchni lasów wokół 
aglomeracji, na obszarach retencji wód i rekreacyjno-wypoczynkowych, 
wokół miejscowości klimatyczno-uzdrowiskowych oraz silnie urzeźbio- 
nych, erodowanych lub podatnych na erozję. Umożliwi to zwiększenie 
w przyszłości powierzchni parków narodowych i rezerwatów oraz ich 

otulin, a także obszarów chronionego krajobrazu. 

Założony wzrost lesistości (do 33% powierzchni kraju) oraz po- 
większenie obszarów zurbanizowanych wraz z infrastrukturą spowoduje 

zmniejszenie powierzchni użytków rolnych przypadających na 1 miesz- 

kańca z 0,53 ha w 1980 r. do 0,32 ha w 2050 r. Przed rolnictwem stanie 

zadanie rezygnacji z użytkowania gruntów najsłabszych o niskiej pro- 
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dukcyjności. Wymagać to będzie koncentracji produkcji rolnej na gle- 
bach bardziej urodzajnych oraz jej intensyfikacji. Taki kierunek postę- 
powania wydaje się słuszny, zwłaszcza gdy porówna się udział użytków 
rolnych przypadających obecnie na 1 mieszkańca w rozwiniętych krajach 
Europy i na świecie, np. RFN — 0,13 ha, Włochy — 0,22, NRD — 0,30, 
CSRS — 0,34, Francja — 0,35 i świat 0,33. 

d. Różnicowanie struktury przestrzennej lasów przez racjonalne pla- 
nowanie z uwzględnieniem różnorodnych ich funkcji (produkcyjnych, 
ochronnych i społecznych). Z punktu widzenia gospodarki leśnej najko- 
rzystniejszy jest model lasu spełniającego wszystkie jego funkcje. 

Uwarunkowania przyrodnicze i gospodarcze będą jednak zmuszały do 
stosowania odmiennych sposoków gospodarowania, ze szczególnym uw- 
zględnieniem lasów ochronnych lub spełniających funkcje społeczne. Za- 
gadnienia te powinny znaleźć wyraz w bieżących i perspektywicznych 
planach ogólnopaństwowych i regionalnych, w powiązaniu z ochroną 
przyrody. Należy także uznać za konieczne zwiększenie liczby i po- 
wierzchni parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobra- 
zowych i obszarów chronionego krajobrazu. | 

e. Wyodrębnienie trzech kierunków gospodarowania lasu: 1) natural- 
nego, którego celem będzie kształtowanie zbiorowisk leśnych wpółnatu- 
ralnych, wielofunkcyjnych, 2) upraw plantacyjnych, którego celem bę- 
dzie kształtowanie na glebach zdegradowanych i zniekształconych sztu- 
cznych zbiorowisk leśnych spełniających funkcje produkcyjne i mają- 
cych równocześnie zadanie przygotowania warunków dla przyszłych leś- 
nych zbiorowisk wpółnaturalnych oraz 3) kształtowania zbiorowisk za- 
stępczych na obszarach, na których czynnikiem ograniczającym jest szko- 
dliwe oddziaływanie przemysłu; przeważać tu będą przede wszystkim 
funkcje ochronne, a w ograniczonym zakresie — funkcje produkcyjne. 

Na znacznej powierzchni naszego kraju (ok. 25%), obejmującej lasy 
na siedliskach silnie zdegradowanych i na gruntach porolaych z drze- 
wostanami negatywnymi niszczonymi przez grzyby korzeniowe oraz lasy 
uszkodzone przez przemysł, należy się liczyć z potrzebą prowadzenia 
gospodarki leśnej o charakterze plantacyjnym. W celu zrekultywowania 
gleb zdegradowanych oraz uzyskania efektów produkcyjnych konieczne 
jest zastosowanie na tych terenach intensywnej agrotechniki i agrome- 
lioracji oraz uprawy drzew szybko rosnących lub odpornych na szkodliwe 
czynniki. Te sztuczne zbiorowiska poza produkcją surowca, głównie na 
potrzeby przemysłu celulozowo-papierniczego, powinny — przez biolo- 
giczne przekształcenie siedlisk — przygotować warunki dla przyszłych 
wpółnaturalnych zbiorowisk. 

f. Do podstawowych kierunków intensyfikacji, które należy prefero- 
wać, zalicza się ulepszanie genetycznych właściwości drzew leśnych i ba- 
zy nasiennej, doskonalenie materiału sadzeniowego, odpowiednie przy- 
gotowanie gleb, stosownie do ich właściwości (biologicznych, fizykoche- 
micznych itp.), zakładanie upraw o składzie gatunkowym właściwym dla 
siedliska, pielęgnowanie i przebudowę drzewostanów, melioracje wodne 
i agrotechniczne (z uwzględnieniem nawożenia upraw i drzewostanów). 

Proces intensyfikacji powinien objąć zwłaszcza lasy niepaństwowe, 
ayo OrYch zdolności produkcyjne siedlisk są wykorzystywane w około 
60 /o. 
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Należy, dążyć do wzrostu produkcji przez rozwijanie badań i zwięk- 
szanie praktycznego stosowania zadań współczesnej genetyki i selekcji, 
a przede wszystkim właściwych zabiegów hodowlanych w celu popra- 
wienia jakości biologiczno-technicznej drzewostanów. 

W produkcji szkółkarskiej powinna dominować tradycyjna metoda 
hodowli sadzonek, z jednoczesnym dalszym rozwijaniem produkcji sa- 
dzonek wieloletnich do odnawiania drzewostanów poklęskowych oraz 
technologii produkcji sadzonek w warunkach kontrolowanych. 

W zabiegach pielęgnacyjnych nadal należy zachować zasadę selekcji 
popierającej najwartościowsze składniki drzewostanów. 

Ogromne znaczenie ma regulacja stosunków wodnych w lasach, roz- 
wiązywana kompleksowo w powiązaniu z ogólną gospodarką wodną kra- 
ju. Nawożenie mineralne powinno stać się narzędziem przede wszystkim 
przywracania zdolności produkcyjnych gruntów leśnych po uprzednim 
sporządzeniu map glebowo-siedliskowych. Na siedliskach zdegradowa- 
nych, na gruntach porolnych i zalesianych nieużytkach niezbędne będzie 
wprowadzanie systemu mineralnego nawożenia lasu, w którym będą 
uwzględnione potrzeby pokarmowe drzewostanów w ich cyklu produk- 
cyjnym. 

g. Przyznanie priorytetu ochronie lasu, a zwłaszcza wczesnemu wy- 
krywaniu potencjalnych zagrożeń przez czynniki biotyczne (szkodliwe 
owady i grzyby) i abiotyczne (trujące gazy i pyły), zapobieganiu im 
i zwalczaniu, doskonaleniu metod ograniczania szkód wyrządzanych przez 
pożary i zwierzynę, sposobom zwiększania biologicznej odporności drze- 
wostanów, a także zabiegom hodowlanym i sanitarnym mającym wpływ 
na stan zdrowotny lasu. 

Lasy polskie należą do najbardziej zagrożonych w Europie przez owa- 
dy, grzyby pasożytnicze i inne czynniki biotyczne, abiotyczne i antro- 
pogeniczne. Należy| się liczyć z tym, że rola tych czynników w długiej 
perspektywie, w jakiej będzie funkcjonować gospodarka leśna, nie bę- 
dzie maleć, lecz raczej wzrastać. 

Niekorzystne zmiany w środowisku leśnym będą się pogłębiały wraz 
z rozwojem cywilizacji. W tej sytuacji procesom destrukcyjnym w la- 
sach należy przeciwdziałać przez zwiększenie liczby odpowiednio wypo- 
sażonych placówek naukowo-badawczych oraz wyspecjalizowanych ekip 
wykonawczych na obszarach zagrożonych. 

h. Dążenie do optymalnej struktury zapasu drzewnego pod względem 
klasy wieku, zasobności i przyrostu, przy pełnym wykorzystaniu możli- 
wości produkcyjnych siedlisk. 

Zadaniem polityki leśnej powinno być przeciwdziałanie spadkowi za- 
pasu drzewnego przewidywanemu po 2020 roku w drodze intensyfikacji 
produkcji. 

Osiągnięcie względnie normalnej struktury klas wieku realne jest 
w perspektyjwie około 2050 roku przez równomierne użytkowanie rębne 
utrzymane w ramach etatu. Jednocześnie niezbędne jest prowadzenie 
użytkowania przedrębnego na poziomie wynikającym z potrzeb hodowla- 
nych drzewostanów. 

2 — Sylwan nr 6/85 
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Powyższe przedsięwzięcia w. połączeniu z prawidłowo prowadzonymi 
zabiegami hodowlano-ochronnymi pozwolą na zbliżenie poziomu zasobów 
do ich stanu potencjalnego. 

i. Racjonalne gospodarowanie leśną bazą surowcową, a więc: 1) prze- 
strzeganie zasady użytkowania zgodnie z etatem, z uwzględnieniem zmian 
wynikających ze stanu sanitarnego lasu, 2) maksymalne wykorzystanie 
drewna z lasów, plantacji i zadrzewień oraz oszczędne jego zużycie, 
3) racjonalna gospodarka łowiecka i leśnymi produktami niedrzewnymi, 
4) popieranie rozwoju zakładów przemysłowych o bezodpadowym prze- 
robie drewna i przystosowanie ich do surowca drzewnego drobno- i śre- 
dniowymiarowego. Zwartościowaniu i zbilansowaniu powinny podlegać 
także pozaprodukcyjne funkcje lasu. 

Konieczne jest przystosowanie gospodarki leśnej i przemysłu drzew- 
nego do pełnego wykorzystania drewna z cięć sanitarnych, w terminach 
dyktowanych biologią owadów, do wzrastającego udziału drewna śred- 
niowymiarowego oraz znacznego pozyskania i przerobu drewna mało- 
wymiarowego. Rozwój bazy przetwórczej musi uwzględniać konieczność 
tworzenia zakładów o wielokierunkowym i bezodpadowym przerobie 
drewna, powiązanych z bazą surowcową, elastycznie reagujących na do- 
stawy drewna z lasu. Optymalizacja wykorzystania produkcji biologicz- 
nej wymaga zachowania ciągłości i rozwoju ubocznego użytkowania la- 
su, którego produkty stale będą zyskiwały na znaczeniu. 

W możliwej do przewidzenia perspektywie nie należy oczekiwać ra- 
dykalnych zmian w kierunkach zużycia drewna. Nadal wzrastać będzie 
wartość wielkowymiarowego surowca i jego walorów naturalnych oraz 
ilościowe zapotrzebowanie na drewno do fizyko-chemicznego przerobu. 

j. Podstawową zasadą postępu technicznego wobec narastającego de- 
ficytu siły roboczej powinna być stopniowa mechanizacja całych pro- 
cesów technologicznych, systematyczne przechodzenie na coraz wyższy 
poziom oraz minimalizowanie negatywnych skutków technizacji w $го- 
dowisku leśnym. 

Celowe staje się wprowadzanie nowych metod, zwłaszcza w zakresie 
monitoringu, okresowego przeprowadzania wielkopowierzchniowych in- 
wentaryzacji lasu oraz stosowania teledetekcyjnej techniki w ocenie 
stanu lasu. 

Tworzenie warunków mechanizacji prac leśnych w zagospodarowaniu 
l pozyskaniu powinno się zapewnić m.in. przez budowę i rozbudowę sieci 
dróg i wyznaczanie szlaków zrywkowych, składnic itp. (zwłaszcza w la- 
sach trudno dostępnych), z tendencją ograniczania do minimum szkód 
wyrządzanych przez maszyny ciężkie oraz przechodzenia na wyższy po- 
ziom mechanizacji całych procesów technologicznych przy użyciu do- 
skonalszego i wydajniejszego sprzętu. 

W związku z tym doskonalenia wymaga organizacja pracy. Należy 
szkolić kadry oraz określić potrzeby kształcenia leśników z podstawo- 
wym, średnim i wyższym wykształceniem, a także możliwości zatrudnie- 
nia ich zgodnie z kwalifikacjami. Wraz ze wzrostem potrzeb konieczne 
jest zapewnienie rozwoju zaplecza technicznego i remontowo-budowla- 
nego. Zamierzenia te powinny być dostosowane do możliwości inwesty- 
cyjnych gospodarki leśnej. 
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k. Należy zapewnić zwiększoną rolę nauki w rekonstrukcji i rozwoju 
zasobów leśnych oraz ich wielorakich funkcji. W tematyce badawczej 
powinny dominować problemy zachowania lasów jako środka produkcji 
i elementu ekologicznego środowiska człowieka. Wszechstronnych badań 
wymaga funkcjonowanie i dynamika zespołów naturalnych, plantacyjna 
uprawa drzew leśnych oraz kształtowanie zbiorowisk zastępczych w re- 
jonach zagrożeń ekologicznych. Zasadniczych rozwiązań systemowych 
wymagają problemy roli lasów w kształtowaniu układów wielkoprze- 
strzennych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji w regionach zur- 
banizowanych, przemysłowych, o przeważających. funkcjach rekreacyj- 
hych oraz na obszarach wymagających fizjotaktycznych działań. 

Celowi temu powinny służyć wyprzedzające badania podstawowe 
i stosowane, prowadzone kompleksowo, jak również badania historyczne, 
pozwalające na ocenę i wykorzystanie doświadczeń z przeszłości. 

5. WARUNKI REALIZACJI 

W celu osiągnięcia przedstawionych w tezach celów i założeń poli- 
tyki leśnej powinno być spełnionych wiele warunków, wśród których 
za najważniejsze można uważać: 

a. Opracowanie ustawy o lasach oraz nowelizacja innych aktów praw- 
nych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody w celu dostosowania ich 
do nowych zadań i kierunków działania. 

b. Pilne doprowadzenie do ograniczenia emisji przemysłowych w 
związku z postępującą degradacją środowiska leśnego przez wprowadza- 
nie instalacji oczyszczających, zmianę technologii wytwarzania lub struk- 
tury produkcji i zapewnienie kontroli realizacji postanowień i przepisów. 

c. Zmiana strategii gospodarowania pod kątem stworzenia komplek- 
sowego modelu produkcji leśnej, zapewniającego wzrost zasobów drzew- 
nych, polepszenie struktury zapasu drzewostanów, w klasach wieku, przy 
pełnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych siedlisk. 

d. Zapewnienie leśnictwu preferencji inwestycyjnych, które .zagwa- 
rantują wykonanie stale rosnących zadań gospodarczych (budowa osad 
leśnych, urządzeń melioracyjnych, rozbudowa i modernizacja dróg, za- 
plecza technicznego, zakupu sprzętu oraz rozwijanie własnej produkcji. 
maszyn leśnych). | 

e. Stworzenie pracownikom lasów państwowych odpowiednich wa- 
runków płacowych i bytowych. Będzie to miało związek z podnoszeniem 
na wyższy poziom technologii procesów produkcji leśnej z równoczesnym 
wprowadzeniem i doskonaleniem postępu organizacyjnego. Zastosowa- 
nie nowych technologii opartych na coraz doskonalszym sprzęcie wyma- 
ga podnoszenia na coraz wyższy poziom kwalifikacji kadr. Wiąże się 
z tym konieczność modernizacji programów nauczania w szkolnictwie 
zawodowym i zasadniczym. 

f. Większe zaangażowanie nauki w rozwiązywaniu problemów 1е5- 
nictwa. Wymaga to zwiększonych nakładów na badania naukowe i wdra- 
żanie ich wyników, do praktyki. 
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g. Działanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej odniesionej 
do roli i funkcji lasów, ich ochrony przed szkodliwymi wpływami współ- 
czesnej cywilizacji. Celowi temu powinny służyć akcje uświadamiające, 
jak również popieranie działalności organizacji zawodowyich i społecz- 
nyen zajmujących się popularyzacją zagadnień leśnictwa i ochrony przy- 
rody. 

Opracowała Komisja Ekonomiki 
i Polityki Leśnej przy ZG PTL 

pod przewodnictwem 
prof. dr hab. T. Partyki 

Краткое содержание 

Авторы представили общие предпосылки, профиль времени, цели, основные прин- 
ципы, а также условия реализации лесной политики в Польше в период 1990—2050 гг. 

Обращено также внимание на необходимость международных соглашений касаю- 
щихся охраны естственной среды от вредного воздействия промышленности, на необхо- 
димость сохранения тенденции увеличения лесистости ктраны, дифференциации про- 
странственной структуры лесов. 

Summary 

The authors presented the general premises, the time review, the main assump- 

tions and the conditions of realization of the forest policy in Poland in the period 

1990—2050. They emphasized the necessity of international agreements concerning 

the protection of natural environment against harmful influence of industry, the 

necessity of keeping the tendency of increasing proportion of forest area in the 

country, differentiation of the spatial structure of forests etc. 
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