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Sprawozdanie z działalności Komisji Przyrodniczych 
Podstaw Leśnictwa i Zagospodarowania Lasu PTL 

w okresie od 26 IX 1974 do 29 1I 1976 r. 

F unkcję przewodniczącego Komisji powierzono autorowi sprawozdania 
na posiedzeniu Zarządu Głównego PTL w dniu 26.IX.1974 r. w War- 

szawie. Przejmując tę komórkę ZG PTL po znakomitym hodowcy prof. 
drze Eugeniuszu IlImurzyńskim autor zdawał sobie sprawę z poważ- 
nego zobowiązania, jakie bierze na siebie z uwagi na szeroki zakres dzia- 
lania Komisji w przeszłości, jak i ze względu na potrzebę rozwinięcia jego 
jeszcze szerzej. Głównym gwarantem powodzenia w pracy społeczno- 
gospodarczej i naukowej jest dobór odpowiedniego zespołu współpracow- 
ników oraz organizacja działania na co dzień, przy rozsądnie zaplanowa- 
nej do rozwiązania na dłuższą metę problematyce naukowej. 

Pragnąc spełnić te warunki» autor przystąpił do kooptacji członków 
Komisji. Jej pierwszy etap został zakończony w lutym 1975 r., a którego 
efektem było wyrażenie zgody na współpracę 22 osób z różnych środo- 
wisk naukowych i gospodarczych w kraju. Akcja angażowania nowych 
członków Komisji trwać będzie nadal. Przy aktywnym udziale ze strony 
wszystkich członków ustalono do chwili obecnej około 100 tematów nau- 
kowych, którymi Komisja będzie się zajmować w najbliższych latach. 

W jesieni 1975 r. rozpoczęto realizację planu pracy Komisji. W dniach 
2—5 września 1975 r. zorganizowano w Lasach Doświadczalnych AR 
w Poznaniu pierwsze terenowe posiedzenie Komisji, na którym przewod- 
niczący Komisji wygłosił referat pt.: „O niektórych zagadnieniach z dzie- 
dziny planowania wzrostu produkcji dużych kompleksów leśnych oraz 
kontroli zmian zachodzących w produkcji”. 

Zasadnicze tezy referatu autor ujął w 6 punktach dotyczących plano- 
wania w leśnictwie. 

1. Planowanie powinno obejmować pełny cykl produkcji leśnej, a więc 
pełną kolej rębności. 

_' 2. Planowanie powinno obejmować w socjalistycznym państwie wszyst- 
kie powierzchnie leśne bez wyjątku, z podzieleniem obszarów leśnych ze 
względu na ich przynależność do różnych rodzajów właścicieli oraz 
z punktu widzenia większych zwartych kompleksów leśnych, zwanych 
dawniej puszczami, a obejmujących mniejsze jednostki administracyjno- 
gospodarcze, tj. nadleśnictwa. s | 

3. Podstawowymi jednostkami planowania powinny byc jednostki, dla 
których sporządza się operaty urządzeniowe i w ramach których mogą być 
dokonywane kolejne rewizje stanu zasobów leśnych, szczególnie w za- 
kresie ich przyrastania, bowiem od przyrostu zależy wielkość zapasu, a od 
wielkości zapasu z kolei zwiększenie produkcji. 
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4. Diugofalowe planowanie w lesnictwie musi mieé do dyspozycji me- _ 
tody częstej kontroli przyrostu bieżącego miąższości, jako elementu wska- 
zującego bezpośrednio na zmienne w czasie zdolności produkcyjne zapasu 
drzewnego w państwie. Najlepszym środkiem byłyby dla takiej kontroli 
specjalne tablice przyrostowe, które mogłyby być wykorzystane przez tak- 
satorów przy sporządzaniu planów urządzeniowych dla nadleśnictw. Kon- 
strukcja tablic przyrostowych, możliwie najprostsza, powinna być dosto- 
sowana do określenia przyrostu miąższości w drzewostanach litych i mie- 
szanych, o różnej budowie i strukturze i to przy uwzględnieniu wszyst- 
kich bonitacji siedliska, w ramach klas i stopni wieku. Tablice takie, 
skonstruowane przez siebie, zaprezentował zebranym, jako projekt, autor 
referatu. 

5. Długofalowe planowanie w leśnictwie wymaga ustalenia kilku in-. 
nych jeszcze parametrów, poza przyrostem bieżącym, przy pomocy któ- 
rych można będzie kontrolować stan zaawansowania obiektów leśnych 
w ich rozwoju i stopniu zbliżania się do zamierzonego poziomu produk- 
cyjnego. Do parametrów tych należą: 

a) przeciętny wiek drzewostanów jednostki, 
b) przeciętna zasobność drzewostanów na 1 ha, 
c) roczny etat umiąższościowy na 1 ha, 
d) wielkość zapasu produkcyjnego na pniu oraz wymieniony już 
e) roczny przyrost bieżący miąższości na 1 ha. 

6. Planowanie wzrostu produkcji w leśnictwie wymaga wreszcie usta- 
wicznych badań i prób nad formami przebudowy poszczególnych drze- 
wostanów i większych kompleksów leśnych, mających na celu włączenie 
do akcji w praktyce dwóch dyscyplin naukowych: ekologii roślin i gene- 
tyki. Ekologia ma duże znaczeńie przy formowaniu odpowiednich nowych, 
w danych warunkach, rębni, zaś genetyka wiąże się z wyborem i wpro- 
wadzaniem na dużą skalę gatunków drzew szybko rosnących w formie 
plantacji, które również przy wzmożeniu produkcji leśnej mogą odegrać 

ważną rolę. Autor referatu proponuje objąć doświadczalnictwem większe 
obszary lasów państwowych, sugerując przywrócenie do życia koncepcji 

tzw. nadleśnictw wzorcowych, które powołano 9 grudnia 1950 r. zarzą- 
dzeniem Ministra Leśnictwa (Nr IV-281/1) w liczbie 10; a które po roku 

egzystencji, jako koncepcja, przestały istnieć. | 

Dyskusja po referacie objęła wiele poruszanych zagadnień, a poszcze- 

gólni mówcy wypowiadali swe poglądy, nie zawsze zgadzając się z tezami 

referatu. . | | 

W dniach 3 i 4 września 1975 r. zebrani obejrzeli w Nadleśnictwie 

Doświadczalnym Laski wieloletnie już doświadczenia b. Katedry Ogólnej 

Hodowli Lasu, Szczegółowej Hodowli Lasu oraz Urządzania Lasu, prowa- 

dzone w większości od lat pięćdziesiątych. Prof. dr hab. K. Urbański 
demonstrował próby genetyczne z pozyskaniem zrazów do szczepień oraz | 

nasion z egzemplarzy drzew dorodnych i negatywnych sosny pospolitej. 

Dr R. Sorokowski, nadleśniczy.nadl. Laski zaprezentował hodowlę 

sadzonek sosny, świerka, buka i modrzewia pod folią. Doc. dr hab. 
S. Szymański wyjaśnił na swoich powierzchniach doświadczalnych 
zagadnienie zróżnicowania tempa wzrostu poszczególnych gatunków 
drzew, a także wybrane sposoby odnowienia w zakresie zmieszania 
i więźby. Ponadto przedstawił historię rozwoju dębu w zmieszaniu z in- 
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nymi gatunkami w roznych ukladach, przy czym dab by! wprowadzony 
na placowkach Ogijewskiego w 1951 r. Przedstawiciele b. Katedry Urza- 
dzania Lasu — prof. B. Zabielski i doc. dr hab. K. Magnuski 
informowali z kolei zebranych o wynikach doświadczeń na swoich po- 
wierzchniach, dotyczących różnych form i rodzajów przebudowy drze- 
wostanów, z zastosowaniem różnych rębni (gniazda, cięcia częściowe, 
odnawianie pod okapem drzewostanów negatywnych itp.). Tematyką obję- 
to również przyrost z prześwietlenia stwierdzony w drzewostanie sosno- 
wym VI klasy wieku, sposoby wprowadzania jodły pod osłoną drzewo- 
stanów starszych, a także plan przebudowy 40-letnich drągowin sosno- 
wych na dobrym siedlisku, które zostaną przerzedzone i podsadzone bu- 
kiem w celu uzyskania dwupiętrowego drzewostanu bukowo-sosnowego 
o wydłużonym do 80 lat okresie kulminacji przyrostu bieżącego. Do- 
świadczenie ostatnie obejmie obszarowo około 130 ha. Ogólnie zwiedza- 
jący obejrzeli wyniki prac doświadczalnych na 18 punktach obserwa- 
cyjnych, przy czym nie wykluczano z lustracji doświadczeń nie w pełni 
udanych. W Tartaku Doświadczalnym Laski zademonstrowano ważniejsze 
etapy procesu produkcyjnego przetarcia surowca drzewnego, a także 
udzielono objaśnień dotyczących budowy nowego obiektu przemysłowo- 
doświadczalnego, przeznaczonego do kształtowania lepszych właściwości 
technicznych drewna przez nasycanie pod ciśnieniem substancjami che- 
micznymi surowca drzewnego. 

5.1X.1975 r. zlustrowano powierzchnie doświadczalne b. Katedry Urzą- 
dzania Lasu w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka — Leśnym Za- 
kładzie Doświadczalnym Murowana Goślina. Informacji udzielał autor 
doświadczeń prof. B. Zabielski. Powierzchnie w Zielonce, zlokalizo- 
wane głównie w uroczysku Maruszka I i II, porośnięte są drzewostanami 
sosnowo-mieszanymi z udziałem dębu, graba, miejscami.olszy i brzozy, 
rzadko buka. W pewnych partiach uroczyska występuje w kilku zgrupo- 
waniach wejmutka. Pod względem typologicznym obszar Maruszki zali- 

czono w większości do siedliskowych typów lasu: BMśw i LM. Zakłada 

się w doświadczeniach, że przy różnych formach rębni (normalne zręby, 

zręby zwężone, gniazda) usuwa się z powierzchni tylko połowę staro- 

drzewu w wieku 81—120 lat, drugą połowę pozostawia się na pniu prze- 

strzegając zasady równomiernego rozmieszczenia poszczególnych drzew 

na powierzchni. Na powierzchni, teoretycznie do drugiej kolei, pozostawia 

się tylko sosnę, pod okapem której przeprowadza się zalesienie zrębu 

dub gniazda mieszaniną wybranych gatunków (sosna, dąb, buk, modrzew, 

daglezja, jawor, lipa). Wprowadzone gatunki lokalizuje się na powierzchni 

w formie kęp o wielkości od 6 do 12 arów przy założeniu, że po 100 latach 

zostanie usunięty w wieku około 200 lat obecny drzewostan osłaniający 

oraz część drzewostanu dolnego piętra, która osiągnie wiek 100 lat. Pozo- 

stała część dolnego piętra, w większości sosna z dodatkiem modrzewia 
i ew. innych gatunków, zostawiona będzie na pniu do drugiej kolei. Po- 
stępowanie takie ma na celu pozyskanie grubych sortymentów drewna 
i wzmożenie przyrostu z prześwietlenia, odkładającego się na drzewach 

starszych górnego piętra, a także wykorzystanie do celów produkcyjnych 

normalnego lub prawie normalnego przyrostu na drzewach młodszych, 

dolnego piętra. Prof. Zabielski wyraził pogląd, że z tej formy rębni, 

nie praktykowanej w Polsce, można uzyskać produkcję roczną w ilości 

około 7 m3/ha. Zwiedzający obejrzeli doświadczenia w Zielonce na lo 
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punktach obserwacyjnych, na których występowały kolejne iazy wieku 
doświadczalnych odnowień głównego problemu badawczego, lub inne 
jeszcze doświadczenia produkcyjne. "= 

Dyskusja toczyła się bezpośrednio na miejscu lustrowanych warian- 
tów doświadczeń oraz podsumowująca w bursie studenckiej w Zielonce. 
Ważniejsze wnioski można ująć w poniższych punktach: 

1. Należy w ramach ZG PTL powielić (w ilości co najmniej 50 egz.) 
relerat wygłoszony przez prof. B. Zabielskiego i rozesłać do wybra- 
nych osób z administracji resortu leśnictwa, a także do wszystkich człon- 
ków Komisji. | 

2. Uważa się ze celowe przygotowanie sprawozdania z posiedzenia 
Komisji w celu wydrukowania tego dokumentu w ,„Sylwanie”. 

3. Wskazane jest ułożenie planu pracy Komisji na okres najbliższych 
2 lat zarówno w zakresie problematyki dotyczącej gospodarki leśnej 
w Polsce, jak też problematyki naukowej, związanej z tą gospodarką. Na- 
leży zauważyć, że — jak wspomniano — Komisja dysponuje już obecnie 
pokaźną liczbą (około 100) tematów, obejmujących różne dziedziny leśnic- 
twa, szczególnie zaś produkcji i zagospodarowania lasu. Zaproponowano 
organizowanie przez Komisję w wybranych nadleśnictwach doświadczeń 
na skalę praktyczną, prowadzonych przez odpowiednie dobrane osoby, 
w ramach prac gospodarczych jednostki administracyjnej. !- 

Poinformowano, że pewna liczba leśników terenowych prowadzi takie. 
doświadczenia, o czym nie zawsze jest poinformowana opinia publiczna. 
Podkreślono, że wskazane jest uczestnictwo Komisji w różnych akcjach, 
konsultacjach terenowych (np. z racji powstającego Lubelskiego Zagłębia 
Węglowego oraz wpływu rozwoju Zagłębia na środowisko przyrodniczo- 
leśne), komisjach techniczno-gospodarczych (nap. urządzanie Puszczy Biało- 
wieskiej) oraz przy wszelkich okolicznościach związanych z perspektywa- 
mi poprawy warunków życia lasów w kraju, zagrożonych przez rozbudowę 
przemysłu, gradacje szkodników owadzich oraz przez grzyby. 

4. Ustalono schemat planowych zebrań Komisji w ciągu roku. W okre- 
sie zimowym (styczeń — marzec) organizować się będzie w Warszawie 
jedno zebranie referatowe, z dwoma referatami i dyskusją, natomiast 
w okresie letnim lub jesiennym (czerwiec lub wrzesień) — zebranie te- 
renowe trwające 2—4 dni, w wybranym kompleksie leśnym. 

Na zebraniu terenowym oprócz dwóch referatów organizowane będą 
lustracje i dyskusje terenowe, związane z problematyką gospodarczą na- 
tury lokalnej lub z doświadczeniami gospodarczymi prowadzonymi 
w lustrowanym kompleksie. 

Ustalono, że we wrześniu 1976 r. terenowe posiedzenie Komisji zor- 
ganizowane będzie w Puszczy Rominckiej — OZLP Białystok, zas we 
wrześniu 1977 r. Komisja odwiedzi nadl. Bolewice — OZLP Poznan. 
Problematyka referatowa dla obydwóch terenowych zebrań jest Już 
w ogólnym zarysie zaprojektowana. | 

5. Zaproponowano powiększenie liczby członków Komisji, podania 
nazwisk, ze względu na potrzebę wyikorzystania do współpracy doświad- 
czonych terenowców, niekiedy już emerytów, którzy wniosą do pracy 
zespołu wiele inwencji i pomysłowości. Należy stwierdzić, że w tereno- 
wym posiedzeniu w dniach 2—5 września 1975 r. brało udział 15 osób. 
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we p posiedzenia gościliśmy prof. dra F. Krzysika, Prezesa ZG 

27 lutego 1976 r. zorganizowano referatowe posiedzenie Komisji w IBL 
w Warszawie. Wygłoszono dwa referaty: „Drogi prowadzące do powsta- 
nia zwiększonej miąższości drzewostanów na jednostce powierzchni 
leśnej” (prof. dr Tadeusz Włoczewski) oraz „Daglezja zielona jako 
element zwiększenia produkcji leśnej w Polsce” (mgr inż. Karol Eder). 

Obydwa tematy, interesujące zebranych ze względu na związek z pro- 
dukcją leśną, wywołały ożywioną dyskusję. 

W części organizacyjnej posiedzenia Komisja ustosunkowała się do 
propozycji włączenia się do akcji wprowadzenia do składu naszych lasów 
pewnych nowych gatunków drzew, szczególnie zaś Abies grandis, Pinus 
contorta i Abies concolor. Zdecydowano mianowicie, że Komisja włączy 
się do wspomnianej pracy przez zorganizowanie specjalnej grupy roboczej 
nazwanej również Komisją, która z kolei sporządzi roboczy plan pracy. 
Przewodnictwa tej nowej grupie podjął się specjalnie zaproszony na po- 
siedzenie dr S. Hejmanowski, pracownik NZLP wraz z Kolegami: 
doc. drem hab. S. Bellonem, mgrem inż. G. Burzyńskim, doc. 
drem J. Tumiłowiczem. Dr Hejmanowski przedstawi w najbliższym 
czasie pełny skład osobowy i plan pracy, który zostanie przeanalizowany 
przez zespół Komisji Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa i Zagospodaro- 
wania Lasu. Przewodniczący Komisji zaproponował przy tej sposobności 
sześciu osobom współpracę w ramach PTL, proponując przyjęcie funkcji 
dokoptowanych członków. Wszyscy zaproszeni do współpracy Koledzy 
wyrazili zgodę. | 

Po omówieniu niektórych innych spraw organizacyjnych posiedzenie 
zostało zamknięte. W posiedzeniu w dniu 27 lutego br. wzięło udział 15 
osób. | 

Bolesław Zabielski 
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Praca poświęcona jest omówieniu specyfiki wykonywania zawodu w gospo- 
darstwie leśnym, z punktu widzenia lekarza, w związku z warunkami w jakich się 
odbywa. Autor przedstawia źródła zagrożeń oraz wpływ czynników związanych 
z mechańizacją prac leśnych na podstawie schorzeń zawodowych. Szeroko omawia 
i propaguje zasady profilaktyki oraz możliwości leczenia schorzeń powstałych 
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