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th. areas under strict protection principally — as so far — no ireatménts are 
performed. In areas under partial protection, silvicultural measures should' be 
applied in a way ensuring the achievement of planned goals, such like e.g.: trans- 
formation or preservation of the present state. At transformation, the application 
of improved forms of cutting or of sensibly changed simple forms of cutting is 
recommended. In the second case.a „free way of protective forest exploitation”, 
adapted to the goal of protection, is proposed. | 

In geological, faunistical and other reservations, if there are forest stands, the 
‘main task of their management will be to preserve or increase the value of given 
objects. It is recommended to create around the reservations of nature a protective 

_ belt, at least 100 metres wide. | | 
In landscape parks and territories of protected landscape, one recommends ma- 

nagement ways provided in instructions for forests of protective character and 

application, as wide as possible, of principles of natural silviculture. At tending, 

it is recommended to preserve a great variety of tree forms, taking into account 

the respects of beauty and recreation. The felling volume should be determined 

on the base of silvicultural needs. One postulates a radical reduction of game 

population, especially of deer, damaging regenerations. 

Uhonorowanie prof. Władysława Płońskiego 
przez władze kanadyjskie 

Чествование проф. Владислава Плонского канадскими. властями 

| - Tribute payed to Professor Władysław Płoński 

~ | by the Canadian authorities 

8 lutego 1986 r. na dorocznym zjezdzie Ontaryjskiego Stowarzysze- 
nia Leśnego w Toronto został w szczególny sposób uhonorowany przez 
"władze kanadyjskie prof. dr Władysław Płoński. 

W. Płoński jest absolwentem Wydziału Rolniczo-Lasowego Politech- 
niki Lwowskiej, gdzie doktoryzował się w 1929 r., a następnie habilitował 
w 1935 r. z siedliskowych podstaw urządzania lasu. W 1933 r. zaczął pra- 

'cować w Zakładzie Doświadczalnym Lasów Państwowych w Warszawie, 
'a po jego przeistoczeniu w Instytut Badawczy Lasów Państwowych był 
kierownikiem Oddziału Urządzania. W latach trzydziestych należał do 
czołowych autorów współpracujących z redakcją „Sylwana”. Ogłosił dru- 

kiem kilkanaście prac. Opracował: m.in. tablice zasobności i przyrostu 
drzewostanów dla sosny. W latach 1938—1939 prowadził redakcję „Lasu 
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Polskiego” ©. Po II wojnie światowej W. Płoński znalazł się w Kanadzie, 
gdzie w latach 1948—1970 pracował w Ministerstwie Leśnictwa prowincji 
Ontario. 

Podczas uroczystości zorganizowanej w celu wyróżnienia prof. W. 
Płońskiego przez władze kanadyjskie minister zasobów naturalnych On- 
tario Vincent G. Kerrio powiedział m.in.: ,(...) Wróćmy pamięcią do lat 
czterdziestych, kiedy w Ontario po raz pierwszy zwrócono uwagę na 
potrzebę planowego zagospodarowania lasów. Wówczas zatrudniono - gru- 
pę fachowców w celu zainicjowania prac w tym kierunku. Dzisiaj mam 
zaszczyt złożyć wyrazy uznania jednemu z tych pierwszych planistów, 
a mianowicie dr. Władysławowi Płońskiemu, leśnikowi, który włożył 
znaczny wkład w rozwój kanadyjskiego leśnictwa. Nic dziwnego, że jest 
On dzisiaj uważany za ojca planowego urządzania lasu w Ontario. Cho- 
ciaż minęło już 15 lat od chwili Jego przejścia na emeryturę, metody . 
przez Niego wypracowane są nadal w użyciu. Zaraz po nominacji na mi- 
nistra zasobów naturalnych usłyszałem o dr. Płońskim, o Jego metodach 
planowania leśnego, o Jego tablicach zasobności i o Jego śmiałym spo- 
sobie myślenia. Jego prace teoretyczne i badania prowadzone w lasach 
nadleśnictwa Englehart, jak również w innych regionach Ontario, były 
podstawą stworzenia obecnie obowiązujących zasad urządzania lasu. Jes- 
tem dumny z tego, że mogę być dzisiaj razem z przyjaciółmi, współpra- 
cownikami i wychowankami dr. Płońskiego zgromadzonymi tutaj aby 
oddać cześć człowiekowi, który jest wzorem prawdziwego leśnika. W uzna- 
niu Jego zasług Koronne Nadleśnictwo Englehart o pbwierzchni 120 tys. 
ha będzie się od dzisiaj nazywało Lasem im. W. L. Płońskiego (Walter 
L. Plonski Forest). Doktorze Płoński, nie poprzestaniemy tylko na naz- 
waniu lasu Pańskim imieniem. W imieniu Rady Dyrektorów i członków 
Ontaryjskiego Stowarzyszenia Leśnego przyznaję Panu Ontaryjską Na- 
grodę Leśną. Nagroda ta przyznawana jest wyłącznie tym, którzy do- 
konali trwałego i znaczącego wkładu w rozwój leśnictwa Ontario, innymi 
słowy ludziom, którzy wpłynęli na bieg historii. Panie i Panowie, mam 
przyjemność poprosić Władysława Płońskiego o przyjęcie nagrody, abyśmy 
wszyscy wspólnie mogli wziąć udział w uhonorowaniu jednego z onta-' 
ryjskich i kanadyjskich pionierów leśnictwa (...)”. 

Maciej Witrylak 

1) „Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju”. Praca zbiorowa, 
Warszawa 1974. / 
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