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Leśnictwo a rekreacja w Norwegii 

Лесное хозяйство и рекреация в Норвегии 

Forestry and recreation in Norway 

P zakończeniu XVI Światowego Konkursu Międzynarodowej Unii Leś- 

O tych Organizacji Badawczych — IUFRO (Oslo, 21—26 czerwca 

1976 r.) organizatorzy zaproponowali uczestnikom objazdy poznawcze 

w kilkunastu wariantach. Jeden z nich, pn. „Leśnictwo a rekreacja”, 

dotyczył zagospodarowania terenów leśnych o zróżnicowanych funk- 

cjach, jak: produkcja drewna, rekreacja, ochrona zasobów wodnych, za- 

pewnienie środowiska różnym gatunkom zwierzyny, wypas zwierząt 

domowych, ochrona wartości biologicznych i estetycznych itd. Uczestni- 

czyłem w tym objeździe i chciałbym podzielić się wrażeniami z Czy- 

telnikami „Sylwana ”. 

Trasa objazdu wiodła przez 15 obiektów leśnych, przyrodniczych, re- 

kreacyjnych, łowieckich i kulturalnych. Pokazano przykłady lasów 

o różnej strukturze własnościowej i rozmaitych warunkach naturalnych. 

Zaznajomiono uczestników z gospodarką łowiecką, rybacką, parkami na- 

rodowymi i krajobrazowymi o dużych wartościach rekreacyjnych. 

Spośród zwiedzanych obiektów za najciekawsze należy uznać: 

1. Lasy okolic Oslo. Około 170 tys. ha zróżnicowanego terenu leśnego 

w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy Norwegii stwarza niezwykle ko- 

rzystną sytuację w zakresie rekreacji. Aż 6 09/0 całkowitej powierzchni 

miasta Oslo stanowią lasy. Są one wykorzystywane do produkcji drew- 

na, spełniają funikcje wodochronne, są terenami łowieckimi, wędkar- 

Skimi, służą do uprawiania sportów (narciarstwo, biegi terenowe) oraz 

są wykorzystywane do celów szkoleniowych. 

Dla tego obszaru, zwanego „Oslomarka”, Ministerstwo Ochrony Śro- 

dowiska przygotowało w 1971 r. plan wszechstronnego użytkowania. Sy- 

 tuację komplikował zróżnicowany stan posiadania i podział administra- 

cyjny. Norweski Uniwersytet Rolmiczy został powołany do przeprowa- 

dzenia ekspertyz w kwestiach powstających przy opracowywaniu sko- 

ordynowanego planu gospodarstwa leśnego, rekreacji i ochrony przy- 

rody, łącznie z ewentualnymi gospodarstwami i produkcyjnymi kon- 

sekwencjami ograniczeń nakładanych na gospodarkę leśną. Badania te, 

wraz z innymi raportami w kwestiach naukowych, kulturalnych i spo- 

łecznych, dostarczyły podwalin dla pro jektu planu wszechstronnego 
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użytkowania, który ukazał się jesienią 1975 r. i został rozesłany zain- 
teresowanym do dyskusji. 

Ludność zamieszkująca obszar Oslomarka liczy 800 tys., co stanow! 
ok. 20%0 ludności Norwegii. Ostatnio zakończone badania wykazują, że 
80%0 ludności Oslo użytkuje obszar Oslomarka w celach rekreacyjnych 
i w dniach weekendowych jest on odwiedzany przez ok. 100 tys. osób. 

W ostatnich latach występowały ostre konflikty między interesami 
rekreacji a nowoczesnymi pracami leśnymi, jak budowa dróg dla cięż- 
kiego sprzętu, duże zręby zupełne, osuszanie bagien i stosowanie pre- 
paratów chemicznych do zwalczania chwastów. Badania przeprowadzone 
przez Instytut Badań Urbanistycznych i Regionalnych wykazały, że 
najsilniejsze opory ze strony społeczeństwa wzbudzają drogi leśne dla 
ciężkich pojazdów oraz duże zręby zupełne na terenach rekreacyj- 
nych. 

Zasada planowania wielostronnego użytkowania lasu została w Nor- 
wegli przyjęta za obowiązującą przy godzeniu sprzecznych interesów. 
Plan podaje ogólne zasady prowadzenia prac leśnych i zagospodarowa- 
nia. Ileren został podzielony na dwie strefy o różnym znaczeniu dla 
rekreacji i produkcji leśnej i o nieco odmiennych ograniczeniach dla 
działalności gospodarczej. Zakłada się zakaz budowy dróg leśnych oraz 
ustala przepisy dotyczące wielkości, położenia i kształtu zrębów zupeł- 
nych. Nowe zręby nie mogą być zakładane zanim roślinność drzewna 
na terenach bezpośrednio sąsiadujących nie osiągnie wysokości 2 m. 
W celu zapewnienia zróżnicowania szaty roślinnej należy chronić do- 
mieszki liściaste w drzewostanach iglastych. Zabrania się osuszania 
terenów podmokłych i stosowania preparatów chemicznych па terenach 
rekreacyjnych. Zabroniono ponadto budowania nowych domków letni- 
skowych na terenie Oslomarka i przekształcania domków letniskowych 
w domy o całorocznym użytkowaniu. 

Polowanie jest dozwolone jedynie w okresach poza szczytem aktyw- 
ności rekreacyjnej, a w pobliżu miasta jest zabronione całkowicie. 

Ustawa o ochronie przyrody wydzieliła 36 rezerwatów przyrody do 
celów naukowych i szkoleniowych na terenie Oslomarka. 

Projekt zagospodarowania obszaru leśnego Oslomarka znajduje się 
obecnie w stadium konsultacji międzyresortowych. Ministerstwo Ochro- 
ny Środowiska zamierza przedłożyć go parlamentowi norweskiemu na 
sesji wiosennej w 1977 r. 

2. Lasy miejskie Oslo. Stanowią one 10% kompleksu Oslomarka. Początek 
swćj wywodzą od darowizny z 1886 r. Obecnie obejmują 17 tys. ha, 
z czego 2/3 leży w obrębie granic miasta. Na tereny rolne, bagna i je- 
ziora przypada 3,0 tys. ha, reszta to produktywne lasy o składzie: 
świerk, sosna i brzoza omszona. Największe wzniesienie osiąga 533 m 
n.p.m. Suma opadów wynosi 1200 mm rocznie. 

Celem zagospodarowania lasów miejskich Oslo (według rezolucji Ra- 
dy Miejskiej Oslo z 27 stycznia 1972 r.) jest: 

— zapewnienie społeczeństwu odpowiednich warunków do uprawia- 
nia możliwie różnorodnych sportów, w bogatym i zróżnicowanym Śro- 
dowisku naturalnym, 
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— utrzymanie lasu w stanie zgodnym z założeniami aktywnej ochro- 
ny przyrody przy pomocy środków biologicznych, technicznych i eko- 
nomicznych, 

— dostosowanie zagospodarowania lasów do spełnienia przez nie wy- 
mogów władz gospodarki wodnej i zdrowia oraz ochrona zasobów wody 
pitnej dla miasta, 

— zapewnienie dobrych warunków środowiskowych zwierzynie, a lu- 
dziom możliwości uprawiania wędkarstwa. 

Rezolucja Rady Miejskiej z 30 września 1974 r. stwierdza, że w 
przypadku konfliktu interesy ochrony przyrody, rekreacji, zaopatrzenia 
w wodę, łowiectwa i rybactwa powinny być brane pod uwagę przed 
maksymilizacją dochodów z użytkowania lasu. 

Roczny przyrost masy w lasach miejskich Oslo wynosi 32 tys. m 
drewna, a roczne pozyskanie — ok. 27 tys. m». 

Administracja lasów miejskich zajmuje się budową i utrzymaniem 
dróg, ścieżek, szlaków turystycznych, zboczy do jazdy na nartach i urzą- 
dzeń narciarskich (skocznie, stoki slalomowe i 70 km oświetlonych tras 
narciarskich). Jest również odpowiedzialna za spław drewna i regula- 
cję strumieni w obrębie zlewni Nordmarka. Projektuje i buduje schro- 
niska turystyczne oraz zajmuje się budowlami historycznymi, chronio- 
nymi ze względów ikrajobrazowych. 

W celu ułatwienia dostępu do lasu buduje się parkinki samocho- 
dowe w miejscach stanowiących początek tras pieszych i narciarskich. 
W sumie zbudowano 52 parkingi o pojemności 10 tys. samochodów. 

Lasy miejskie Oslo dysponują obecnie 138 km dróg leśnych, 540 km 
szlaków pieszych i 490 km tras narciarskich. Ruch samochodowy na 
drogach leśnych jest ograniczony w godzinach od 10 do 17 w soboty, 
niedziele i święta. Dopuszcza się jedynie niezbędne przejazdy miejsco- 
wych mieszkańców oraz pojazdy służbowe. Całkowicie zabronione jest 
organizowanie crossów motocyklowych, używanie sań motorowych, ło- 
dzi motorowych, lądowanie samolotów i helikopterów. 

W skład lasów miejskich Oslo wchodzą ponadto: 1) 76 jezior do węd- 
kowania (o łącznej powierzchni 575 ha); 2) 24 kąpieliska (100 ha); 3) 35 
jezior dostarczających wody pitnej (786 ha); 4) grunty rolne (400 ha). 

Teren Frognerseter, o powierzchni 2,7 tys. ha, posłużył do szczegó- 
łowych badań nad użytkowaniem rekreacyjnym. W badaniach stosowa- 
no metodę ankietową oraz liczenia samochodów na parkingach. Naj- 
większą liczbę niedzielnych odwiedzin stwierdzono w marcu i sierpniu 
(15—20 tys. odwiedzających dziennie), najmniejszą — w maju, listopa- 
dzie i grudniu (2—5 tys.). W sumie teren ten dostarcza 600 tys. osobodni 
rekreacji rocznie. 

Badania dotyczyły również sposobu komunikacji z domu do lasu. 
Dały one następujące wyniki: 

lato zima 

autobusem 12% 11°/o 

kolejką podmiejską 12/0 14°/o 

własnym samochodem lub motocyklem 50% 44°/o 

rowerem 40/0 19/0 
pieszo lub na nartach 22/0 30%/ 
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Interesującą jest rzeczą, że zimą nie mniej niż 30% osób dostaje się 
do lasu pieszo lub na nartach. Niemal każdy z mieszkańców Oslo mo- 
że dostać się do lasu w ciągu pół godziny. Świadczy to o łatwym do- 
stępie do lasów miejskich. 

Najczęstszymi formami rekreacji w terenie Frognerseter są: wę- 

drówki piesze, jazda na nartach, pływanie, jazda na rowerze, zbieranie 
jagód i grzybobranie. Średnie długości spaceru leśnego w tym tere- 
nie wynoszą: 8 km dla spaceru pieszego i 18 km — dla jazdy па паг- 
tach. 

Badania nad stosunkiem ludzi odwiedzających las do metod zago- 
spodarowania lasu dały następujące wyniki: 

Stosunek: 9/0 odpowiedzi: 

negatywny 15 
obojętny 20 
pozytywny 60 

Najczęstszymi powodami niezadowolenia rekreacjonistów były sze- 
rokie zręby zupełne i gęsta sieć dróg leśnych. Wiele było również za- 
strzezen do tzw. leśnictwa parkowego. Ludzie reagują najbardziej na 
radykalne zmiany w krajobrazie leśnym. 

Ogólnie akceptowane przez społeczeństwo są następujące cechy lasu: 
1. zróżnicowanie i złożoność (a nie jednorodność i monotonia), 
2. jednolitość i zwartość, 
3. naturalny charakter. 

Tworzenie takiego krajobrazu leśnego wymaga stosowania określo- 
nych metod hodowlano-leśnych, zwłaszcza w zakresie odnowienia. 
3. Lasy prywatne dużej własności. Zwiedzono lasy (45 tys. ha) należące 
do rodziny Lovenskiold. Zarząd tych lasów przygotował własną propo- 
zycję planu wielostronnego użytkowania. Plan ten różni się od pro- 
pozycji ministerstwa tym, że przeznacza mniejszą powierzchnię na cele 
rekreacyjne i ochrony przyrody. 

Odwiedzano również lasy innego majątku (Kroken, Storelvdal), 
w którym gospodarstwo łowieckie, a zwłaszcza pozyskanie łosi, zajmu- 
je ważne miejsce w planach gospodarczych. 
4. Lasy spółki chłopskiej Pihlske. Całkowita powierzchnia lasu i pastwisk 
ponad górną granicą lasu pozostająca w posiadaniu spółki chłopskiej 
Pihlske wynosi 25 tys. ha (w tym 6,5 tys. ha produktywnego lasu). 
Teren jest wykorzystywany do wypasu owiec (ok. 5 tys.) i bydła (1 tys. 
sztuk). 

Najważniejszą formą działalności gospodarczej, o znaczeniu więk- 
szym od produkcji leśnej, jest niezwykle intensywna rozbudowa dom- 
ków letniskowych (ok. 2,5 tys.) i hoteli turystycznych. Ważną dziedziną 
rekreacji jest polowanie i łowienie ryb. Rocznie pozyskuje się 15—20 
łosi, 5—6 dzikich reniferów, wydaje się ok. 700—900 licencji na polo- 
wanie na drobną zwierzynę oraz ok. 5 tys. licencji na sportowe łowie- 
nie ryb. Poza hodowlą ryb w naturalnych ciekach i zbiormikach wodnych 
buduje się sztuczne stawy i spiętrzenia wód. 

W miejscowości Sjusjoen powstało w latach ubiegłych największe 
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skupisko (ponad 1 tys.) domków letniskowych w Norwegii. Pierwsze 

domki powstały jeszcze w latach dwudziestych bieżącego stulecia. Że- 

zwolenia na ich budowę były wydawane w sposób zupełnie nie kontro- 

lowany. Nikt wówczas nie przewidywał szybkiego rozwoju tego bu- 

dowictwa w okresie powojennym. A wzrost liczby działek wydzierża- 

wionych pod budowę domków letniskowych był następujący: w 1931 r. — 

30 działek, w 1954 r. — 392, w 1962 r. — 823, w 1970 r. — 993. 

Począwszy od 1954 r. wydzierżawianie działek następowało według 

planu zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzono analizy wody 

i okazało się, że wody wszystkich strumieni przepływających przez 

teren rekreacyjny zawierają duże ilości bakterii kałowych. Zanieczy- 

szczenie to występowało jednak w tym samym stopniu powyżej terenów 

rekreacyjnych i pochodziło od zwierząt wypasanych na halach. W związ- 

ku z tym wybudowano szereg studni pobierających wodę do picia ze 

żródeł. Ten system zaopatrywania w wodę działa dobrze. Prawo budo- 

wlane zabrania doprowadzania wody do domków letniskowych, co ha- 

muje nadmierne zużycie wody i wzrost zanieczyszczenia. Prawo to 

również zabrania instalowania kanalizacji w domkach letniskowych po- 

cząwszy od 1967 r. Stosuje się zatem ubikacje o dwóch betonowych 

zbiornikach i wentylacji ponad dachem lub chemiczne ubikacje opróż- 

niane okresowo przez wozy asenizacy пе. 
Rzeka Sjusjo została poważnie zanieczyszczona, a badania przepro- 

wadzone w 1969 r. wykazały, że głównymi sprawcami zanieczyszczenia 

były hotele i restauracje, a zatem miejsca o dużym zużyciu wody. 

Przykładem nowszej, metodycznie zaplanowanej zabudowy dom- 

ków letniskowych jest teren Skvaldra w dolinie Asta. leren ten wyty- 

czono w 1966 r. jako odpowiedni pod zabudowę domków letniskowych. 

Jest on usytuowany poniżej górnej granicy lasu w obrębie pasa lasu 

ochronnego, na zachodnich zboczach i stwarza dobre możliwości za- 

równo letniej jak i zimowej rekreacji. 
Plan zagospodarowania tego terenu został opracowany przez archi- 

tekta i zatwierdzony przez władze administracyjne w 1973 r. Oparto 

się na mapach geologicznych czwartorzędu, opracowanych przez Insty- 

tut Geologii Uniwersytetu Rolniczego. Plan objął teren o powierzchni 

ok. 100 ha, na którym znajduje się 127 działek budowlanych, roz- 

mieszczonych w 13 grupach. Każda grupa ma wspólny parking i stu- 

dnię na wodę. Woda jest doprowadzona rurami z eskera ponad terenem 

rekreacyjnym do zbiornika magazynującego o pojemności 15 m, a stam- 

tąd sieć rozprowadza ją do poszczególnych grup domków letniskowych. 

Nie pozwala się na doprowadzanie wody do domków, lecz dozwala się 
budowę dołów ściekowych. Woda z tych dołów przechodzi do zbiornika 

osadowego zakładanego na każdej działce. Zbudowano je z myślą o przy- 

szłej oczyszczalni ścieków. 
Nie przewiduje się doprowadzenia energii elektrycznej do terenu re- 

kreacyjnego. Dostęp do terenu jest dobry w ciągu całego roku, gdyż 

główna droga dojazdowa jest oczyszczana, natomiast boczne drogi do po- 

szczególnych grup domków nie są oczyszczane zimą. 

Teren rekreacyjny Pihlske oferuje doskonałe możliwości wędkowa- 

nia. Obejmuje on ponad 30 większych i mniejszych jezior o łącznej 

powierzchni ok. 3 tys. ha oraz ok. 40 km rzek i dużych strumieni. 
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Pstrąg występuje we wszystkich jeziorach i rzekach, ponadto płoć, 
szczupak i inne gatunki ryb. Zarząd spółki prowadzi rozległą działalność 
zarybieniową oraz budowę nowych, sztucznych jezior hodowlanych. Je- 
dnocześnie prowadzi się systematyczne i ciągłe pomiary kwasowości 
wody w ciekach i zbiornikach. 

Jedna licencja rybacka jest ważna na cały teren. Sprzedaje się 
licencje na okres jednej doby i na cały sezon. Licencja upoważnia do 
wędkowania i łowienia ryb dwoma sieciami i jednym więcierzem w nie- 
których jeziorach w określonym czasie. Rocznie sprzedaje się 5—6 tys. 
licencji. 

Budowa nowych jezior jest dokonywana w drodze spiętrzania płaskich 
odcinków mniejszych cieków wodnych. Ziemne groble budowane są 
z miejscowego materiału przez koparki i buldożery. Nowe jeziora są 
zasiedlane kilkumiesięcznymi pstrągami z wylęgarni. Ryby te inten- 
sywnie przyrastają w pierwszych latach, osiągając w wieku 4 lat 1 kg. 
Od 1964 r. zbudowano 12 takich jezior o łącznej powierzchni ok. 110 ha. 
ра one szczególnie atrakcyjne dla ptactwa wodnego i brodźców. 
5. Rezerwat leśny Hjerkinnholen. Rezerwaty leśne na gruntach państwo- 
wych rozpoczęto tworzyć w Norwegii w latach sześćdziesiątych masze- 
go wieku. Jest ich obecnie 40, o łącznej powierzchni 4 tys. ha. Rezerwat 
Hjerkinnholen jest szczególnie cenny, gdyż obejmuje najwyżej położone 
w tym kraju (850—963 m n.p.m.) bory sosnowe. 

W starodrzewie sosnowym występuje domieszka brzozy. Odnowie- 
nie naturalne jest zaskakująco liczne, lecz ograniczone do kilku zaledwie 
określonych roczników. Wynika to z rzadkiego występowania lat na- 
siennych u sosny na tej wysokości. 
6. Park Narodowy Dovrefjell. Park Narodowy Dovrefjell założono jako 
dwunasty park narodowy w Norwegii. Obejmuje on obszar 265 km? te- 

'renu górskiego z najwyższym szczytem Snohetta — 2286 m. W pasie 
600—1 100 m n.p.m. występuje subalpejska strefa brzozy karłowatej, 
typowa dla Skandynawii powyżej górnej granicy lasu. 

Park jest znany ze swej reliktowej flory, która przetrwała ostatnią 
epokę lodową na skrawkach wolnych od lodu w pobliżu zachodniego 
wybrzeża. Ze świata zwierząt majwiększą atrakcję stanowi stado wo- 
łów piżmowych, sprowadzonych z Grenlandii po II wojnie światowej. 
Ponadto występują tam dzikie renifery, jak wszędzie w większych gó- 
rach pd. Norwegii. 

Przez teren parku przebiega historyczna „Droga Królewska”, sta- 
nowiąca trakt pieszych pielgrzymek do grobu św Olafa w Nidaros (obec- 
nie Trondheim). Wzdłuż drogi tej wybudowamo w średniowieczu szereg 
zajazdów i schronisk do chwili obecnej. 
1. Łowiecko-Rybacka Stacja Doświadczalna Songli. Dyrekcja Łowiectwa 
i Rybactwa przejęła majątek Somgli w 1952 r. jako teren doświadczal- 
ny dla badań łowieckich. Całkowita powierzchnia liczy 7,5 tys. ha, 
w tym 2,4 tys. ha produktywnego lasu. Jest to typowo górskie łowisko, 
położone na wysokości 300 m n.p.m. Uprawy rolne zajmują 15 ha. Duża 
część powierzchni znajduje się ponad górną granicą lasu, która tu sięga 
350 m n.p.m. 

Opady w Songli są wysokie. Wynoszą ok. 1 300 mm rocznie. Grunty 
wykazują tendencję do zabagnień. Temperatury lata są niskie a zimy 
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długie. Opady śniegu są bardzo obfite. Gleby są dość żyzne, a warunki 
letniego wypasu wyjątkowo dobre. Natomiast warunki wzrostu drze- 

wostanów są uważane za słabe. 
Rząd norweski nabył majątek Songli aktem parlamentarnym 16 lu- 

tego 1951 r. Utworzona stacja ma na celu: 
1) ochronę przyrody i utrzymanie majątku na zasadach parku, 
2) prowadzenie badań naukowych w zakresie łowiectwa i rybactwa 

słodkowodnego. 
Administracyjnie stacja doświadczalna Songli podlega Dyrekcji Ło- 

wiectwa i Rybactwa Słodkowodnego, która jest agendą Ministerstwa 
Ochrony Środowiska. 

Badania łowieckie dotyczą jednak jelenia szlachetnego, kuraków les- 
nych oraz pardw. Ważną pomocą w pracach badawczych jest posia- 
danie stada oswojonych jeleni przetrzymywanych w obszernej zagro- 
dzie leśnej. Największy nacisk położony jest na rozwiązywanie proble- 
mów dotyczących biologii jelenia, kwestii pozyskiwania łowieckiego oraz 
szkód wyrządzanych przez jelenie w rolnictwie i leśnictwie. Badania 
obejmują zatem wzrost i rozwój zwierząt, ich kondycję fizyczną, cho- 
roby, reprodukcję, Śmiertelność, żywienie, dobór środowiska, szkody 
w lesie, migracje i stosunki społeczne w stadzie. Ponadto prowadzi się 
prace nad metodami znakowania jeleni i inwentaryzacji liczebności po- 
głowia. 

Materiał zebrany w trakcie objazdu poznawczego pn. „Leśnictwo 
a rekreacja” pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Stosowana w Norwegii i w wielu innych krajach zasada plano- 
wania wielostronnego użytkowania lasu uznaje pełnoprawność różnych 
funkcji lasu, jak: produkcja drewna, rekreacja, ochrona zasobów wod- 
nych, ochrona środowiska zwierząt, wypas zwierząt domowych, ochro- 
na wartości biologicznych i estetycznych, przy czym w różnych sytu- 
acjach różne funkcje traktowane są priorytetowo; 

2. Opracowane przez norweskie Ministerstwo Ochrony Środowiska 
pierwsze skoordynowane plany gospodarki leśnej, użytkowania rekrea- 
cyjnego (nozumianego szeroko, łącznie z myślistwem i wędkarstwem) 
oraz ochrony przyrody zasługują na szczegółową analizę ze strony re- 
sortów odpowiedzialnych w Polsce za planowanie przestrzenne kraju; 

3. Ocena gospodarcza programów rekreacyjnego zagospodarowania 
lasów opiera się na analizie kosztów i korzyści, przy czym ze względu 
na trudności ilościowej wyceny korzyści rekreacyjnych stosuje się po- 
równanie strat gospodarczych wynika jących z poszczególnych progra- 
mów w stosunku do gospodarki leśnej nie obarczonej żadnymi ograni- 
czeniami ochronnymi; 

4. Program zagospodarowania lasów miejskich | Oslo zasługuje na wy- 
korzystanie przez Warszawski Zespół Leśny i ewentualnie zarządy la- 
sów innych miast; 

5. Wyniki norweskich badań nad użytkowaniem rekreacyjnym lasów 
powinny być wykorzystane przez Instytut Turystyki, a w swej części do- 
tyczącej łowiectwa zostaną wykorzystane przez zespół opracowujący 
temat węzłowy pt. „Mechanizmy populacyjne w organizacji fizjocenoz” 
koordynowany przez Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym 
k. Warszawy. 
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