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Zadania Instytutu Badawczego Leśnictwa na tle potrzeb 
nauki i praktyki w latach 1976—1980") 

Задачи Научно-исследовательского института леса 
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Tasks of the Forest Research Institute on the background of needs of the 

scence and practice during years 1976—1980 

KIERUNKI BADAN Z ZAKRESU LESNICTWA 

W OKRESIE NAJBLIZSZYCH LAT 
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miarę społeczno-gospodarczego rozwoju naszego kraju wzrasta za- 
potrzebowanie nie tylko na surowiec drzewny, ale i na korzyści 

wynikające z pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Jednocześnie rosnące 
zadania leśnictwa trzeba będzie wykonywać przy malejącej liczbie rąk do. 
pracy, a więc z zastosowaniem postępowych technologii. Przed nauką 
stoją zatem pilne zadania opracowania kompleksowych metod intensyfi- 
kacji produkcji leśnej, racjonalnego wykorzystania pozaprodukcyjnych 
funkcji lasu przy jednoczesnym doskonaleniu technologii i rozwoju me- 
chanizacji. Ponadto wzrośnie potrzeba badań nad określeniem właściwego 
udziału lasów w przestrzennej strukturze zagospodarowania kraju. 

Na tle tych zasadniczych potrzeb — II Kongres Nauki Polskiej wyty- 
czył perspektywy rozwojowe nauk leśnych w okresie najbliższych 15 lat. 
Wynika z nich, że badania naukowe należy koncentrować głównie: 

— na przyrodniczych podstawach leśnictwa, a zwłaszcza rozwijać ba- 
dania gleboznawczo-klimatologiczne, fitosocjologiczne w zakresie potrzeb 
melioracji leśnych, nad fizjologią i genetyką drzew; | 

— na określaniu struktury i dynamiki rozwoju oraz biologicznej 
1 gospodarczej produkcyjności ekosystemów leśnych w różnych warun- 
kach przyrodniczych; 

— na pracach zmierzających do zwiększenia skuteczności ochrony 
lasu i jego funkcji przed szkodliwymi emisjami przemysłu, szkodnikami 
zwierzęcymi i chorobami drzew; 

— na udoskonaleniu procesów pozyskiwania głównych i ubocznych 
produktów leśnych, bez naruszenia trwałości podstawowych funkcji lasu; 

: Referat wygłoszony 5XI1975 r. w Sękocinie na walnym zebraniu członków 
Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN. 
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— na pracach nad melioratywną rolą lasów w kształtowaniu przyrod- 
niczego środowiska człowieka i optymalnym udziałem lasów w strukturze 
przestrzennego zagospodarowania kraju; 

— na pracach nad wpływem przemysłu i intensywnego ruchu tury- 
stycznego na lasy w różnych układach warunków fizjograficznych oraz 
nad sposobami zagospodarowania lasu w tych warunkach; 

— na pracach nad wpływem zabiegów gospodarczych oraz różnych 
technik i technologii na las i jego przyrodnicze środowisko; 

— na pracach nad fizjologią, bezpieczeństwem i mechanizacją pracy 
w leśnictwie; 

— na unowocześnieniu technik i metod badawczych w dziedzinie eko- 
nomiki leśnictwa i urządzania lasu; | 

— na badaniu głównych problemów mikroekonomiki leśnictwa, 
a w szczególności doskonaleniu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwa- 
mi leśnymi oraz określeniu efektywności przedsięwzięć gospodarczych; 

— na trendach rozwojowych leśnictwa światowego i innych podsta- 
wach prognozowania krajowej gospodarki leśnej. 

GŁÓWNE ZADANIA GOSPODARCZE W ZAKRESIE LEŚNICTW 

PRZYPADAJĄCE NA LATA 1976—1980 

PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO 

1. Zwiększenie przeciętnego przyrostu rocznego z 3,6 m3/ha w 1975 
г. do 3,9 m*%/ha w 1980 r. i przeciętnej zasobności ze 116 m3/ha w 1975 
r. do 130 m%/ha w 1980 r. | 

Cznaczać to powinno zwiększenie stanu zasobów z 750 mln m$ gru- 
bizny do 820 min m3 grubizny. 

2. Zalesienie w pięcioleciu 1976—1980 517 tys. ha, z zastosowaniem wy- 
selekcjonowanego materiału sadzeniowego i założenie 30 tys. ha plantacji 
drzew szybko rosnących. Ponadto zalesienie 119 tys. ha nieużytków. 

3. Wzrost pozyskania drewna z 21 350 tys. m$ w 1975 r. do 24 mln m3 
w 1980 r. | 

Wzrost pozyskania drobnicy na cele przemysłowe z 850 tys. m3 
w 1975 r. do 3 mln m*% w 1980 r. | 

4. Pielegnowanie 2 900 tys. ha drzewostanéw i nawozenie mineralne 
1100 tys. ha drzewostanow. к | 

5. Wzmożenie zabiegów hodowlanych i ochronnych na terenach obję- 
tych ujemnym oddziaływaniem przemysłu. Przebudowa 100 tys. ha drze- 
wostanów negatywnych. 

6. Znaczną poprawę w zaspokalaniu potrzeb społecznych w zakresie 
turystyki, wypoczynku i pozostałych pozaprodukcyjnych funkcji lasu, 
związanych z ochroną środowiska człowieka. _ 

Na tle potrzeb nauki i gospodarki leśnej ustalony został w IBL pro- 
gram badań na najbliższe 5-lecie. Program ten przedyskutowany na Ra- 
dzie Naukowej Instytutu i przyjęty przez Kierownictwo Lasów Państwo- 
wych obejmie prace badawczo-rozwojowe skoncentrowane w problemie 
węzłowym pt. „Zwiększenie wszechstronnej użyteczności lasów i opty- 
malizacja wykorzystania leśnej bazy surowcowej” oraz w problematyce 
resortowo-branżowej. 
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a Problem węzłowy skupia tematykę badawczo-rozwojową podzieloną 
na 4 grupy tematyczne: 
01. „Doskonalenie sposobów zagospodarowania lasów w celu optymalizacji 
ich potencjału produkcyjnego” 

Celem badań planowanych w tej grupie jest pogłębienie wiedzy 
w zakresie niedostatecznie poznanych jeszcze zagadnień produkcji roślin- 
nej i udoskonalenie na tej podstawie procesów technologiczno-hodowla- 
nych i sposobów zagospodarowania lasu pod kątem możliwie największego 
podniesienia pordukcyjności oraz walorów pozaprodukcyjnych lasu. 

Przewiduje się to osiągnąć przez objęcie badaniami całokształtu czyn- 
ników decydujących o ilości i jakości produkcji leśnej. Badania te będą 
zmierzały do: 

— doskonalenia klasyfikacji siedlisk leśnych; 
— doskonalenia produkcji materiału sadzeniowego; 
— doskonalenia zasad nawożenia i melioracji leśnych; 
— opracowania udoskonalonych procesów technologicznych uprawy 

gleby oraz pielęgnacji upraw i drzewostanów; 
— doskonalenia rębni złożonych. 

Wyniki tych badań będą stanowiły podstawę do opracowania kom- 
pleksowych, opstępowych metod zagospodarowania lasu. 
02. „Zwiększenie produkcji drewna przez produkcyjną i indywidualną 
selekcję drzew oraz doskonalenie hodowania gatunków szybko rosnących 
w uprawach plantacyjnych i zadrzewieniach” 

Badania w tej grupie tematycznej będą miały na celu stworzenie pod- 
staw naukowych zapewniających intensywną produkcję surowca drzew- 
nego w uprawach plantacyjnych drzew szybko rosnących. Przewiduje się, 
iż przedmiotem badąń będzie: 

— poznanie wewnątrzgatunkowej zmienności i wartości hodowlanej 
drzew leśnych gatunków rodzimych i niektórych obcych; 

— uzyskanie genetycznie wartościowego materiału siewnego gatunków 
lasotwórczych; | | 

— ulepszenie krajowego doboru odmian uprawnych topól i opracowa- 
nie doboru wierzb drzewiastych; 

— doskonalenie technologii zakładania i prowadzenia plantacji. 

Efektem końcowym badań będzie opracowanie szczegółowych w tym 
zakresie wytycznych dla praktyki. 
03. „Doskonalenie sposobów przebudowy, pielęgnowania i ochrony lasów 
na obszarach zagrożonych przez przemysł oraz rekultywacji nieużytków 
poprzemysłowych” 

Prace naukowo-badawcze w tej grupie będą skierowane na określenie 
przestrzennego zróżnicowania zagrożenia lasów i ustalenie trendów prze- 
widywanych zmian w tym zakresie. Celem ich będzie opracowanie dłu- 
gofalowego planu przeciwdziałania szkodom przemysłowym w lasach 
oraz zasad rekultywacji i zagospodarowania lasów na terenach uprzemy- 
słowionych i zurbanizowanych. a z , 
04. „Określenie roli lasów w kształtowaniu i ochronie Środowiska przy- 
rodniczego oraz sposobu ich wykorzystania w przestrzennym zagospoda- 
rowaniu kraju” | 

Tematyka naukowo-badawcza w tej grupie obejmować będzie rozsze- 
rzenie podbudowy naukowej dla gospodarki leśnej w systemie 
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przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem pełniejszego 
i wszechstronnego wykorzystania lasów w planowanym kształtowaniu 
i ochronie środowiska przyrodniczego w skali ogólnokrajowej i regio- 
nalnej. 

W wyniku realizacji badań zakłada się: 

—- stworzenie podstaw do opracowania perspektywicznych planów 
rozwoju gospodarki leśnej w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym; 

— ustalenie kryteriów oceny roli lasów w różnych regionach kraju 
pod kątem widzenia potrzeb planowania przestrzennego w leśnictwie; 

— opracowanie zasad i warunków racjonalnego przystosowania tere- 
nów leśnych do użytkowania jako bazy rekreacyjno-turystycznej; 

— określenie możliwości bardziej efektywnego wykorzystania kom- 
pleksów leśnych do poprawy stosunków wodnych; | 

— ustalenie optymalnej lesistości kraju pod kątem widzenia rozwo- 
jowych potrzeb regionów. | 

Problematyka resortowo-branżowa charakteryzuje się następująco. 
„Doskonalenie metod kompleksowego podnoszenia stanu zdrowotnego la- 
sów oraz sposobów zwalczania szkodników chorób drzew leśnych i poża- 
rów w lesie” 

Badania w tym problemie będą dotyczyć utrzymania trwałości pro- 
dukcji leśnej przez doskonalenie metod prognozowania oraz sposobów 
zwalczania szkodliwych owadów i chorób drzew leśnych. Prowadzone 
będą również badania nad zapobieganiem szkodom wyrządzanym przez 
zwierzynę oraz pożary leśne. 

We wszystkich tych pracach położony zostanie nacisk na profilaktykę 
i stosowanie metod biologicznych w walce ze szkodnikami i chorobami 
drzew leśnych, a w odniesieniu do pożarów — również na sposoby usu- 
wania ich skutków. 

Podstawowym celem badań w problemie określonym jako „podnosze- 
nie stopnia wykorzystania potencjału produkcyjnego lasu” jest ustalenie 
'sposobów wszechstronnego i racjonalnego wykorzystywania bazy surow- 
cówej tak drewna, jak i innych produktów leśnych. 

Znajdą tu miejsce zarówno prace związane z charakterystyką bazy 

surowcowej na potrzeby budowanego lub rozbudowywanego przemysłu 
opartego na drewnie, jak i koncepcja najlepszego wykorzystania drewna, 

poczynając od drobnicy gałęziowej, a kończąc na wysokowartościowych 
sortymentach z drzew liściastych. Ta grupa uwzględnia również opraco- 

wywanie systemów sortymentowych, które zapewniałyby pełne wyko- 

rzystanie drewna z jednoczesnym ułatwieniem wyróbki, pomiaru i ewi- 

dencji sortymentów oraz poprawę podatności transportowej ładunków 

drzewnych. Przewiduje się także badania związane z usprawnieniem 

i mechanizowaniem procesów technologicznych pozyskania, transportu 
i składowania drewna oraz żywicowania. 

W problemie nazwanym „Zagadnienia kompleksowości w mechanizacji 

i organizacji pracy oraz w zarządzaniu” zostaną kompleksowo powiązane 

zagadnienia mechanizacji i organizacji pracy oraz zarządzania, wynika- 

jące z procesów technologicznych opracowanych w pozostałych grupach 

tematycznych. | ma 

Założenia kompleksowej mechanizacji zmierzać będą do ujednolicenia 

napędów i trakcji umożliwiając wprowadzenie systemu maszyn. Na po- 
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dobnych założeniach będą ustalone systemy organizacji pracy i zarzą- 
dzania. 

Ponadto uwzględnione będą tematy z zakresu humanizacji prac le- 
śnych i bhp, z myślą o optymalnym wykorzystaniu potencjału ludzkiego. 

Przedstawiony. w skrócie program prac badawczo-rozwojowych IBL 
na lata 1976—1980 będzie obejmował tematykę o pełnych cyklach roz- 
wojowych, a więc: podstawową, stosowaną, rozwojową i prace wdro- 
żeniowe. | 

Potrzeba takiego układu badań wynika nie tyle z metodologii plano- 
wania co z konieczności doskonalenia metod działania gospodarczego 
w leśnictwie i podnoszenia efektów całokształtu działalności Lasów Pań- 
stwowych, przy jednoczesnym spełnianiu przez lasy licznych tzw. poza- 
gospodarczych funkcji, wymagających skutecznego, wyprzedzającego 
wspierania wynikami prac naukowo-badawczych. Aby to wspieranie mo- 
gło mieć charakter ciągły, a przede wszystkim wyprzedzający, Instytut 
Badawczy Leśnictwa musi zapewnić taką ilość prawidłowo ukierunkowa- 
nych badań podstawowych, uwzględniających postęp w kraju i za grani- 
cą, które gwarantowałyby wysoki poziom poszczególnych dyscyplin na- 
ukowych i kadrę właściwie przygotowanych specjalistów. 

Badania podstawowe stanowić więc muszą nieodzowne podłoże do po- 
dejmowania z kolei badań stosowanych, praktycznie wykorzystywanych 
w gospodarce leśnej.. 

Przy podejmowaniu nieodzownego ryzyka, jakie wszelkim badaniom 
w większym (ub mniejszym stopniu towarzyszy, wyniki badań przezna- 
czone do wdrożeń muszą być sprawdzone, aby z kolei po uzyskaniu 
pozytywnych efektów można było przystąpić do skutecznego wdrażania 
uzyskanych wyników na skalę gospodarczą. O szansach wdrożenia de- 
cyduje przede wszystkim wystarczająca wieloaspektowość w badaniach 
stosowanych przeznaczonych na użytek Lasów Państwowych. 

W większości tematów badań stosowanych nieodzowne jest równole- 
głe uwzględnianie aspektów zarówno biologicznych i technicznych jak 
organizacyjnych i ekonomicznych. Jest to możliwe tylko przy zespołowym 
i kompleksowym opracowaniu tematu przeznaczonego do zastosowania 
oraz przy udziale w zespole naukowo-badawczym szeregu specjalistów 
z różnych dziedzin. | 

Poza badaniami podstawowymi i stosowanymi trzeba przewidzieć 
w pracach Instytutu, uwzględniającego aktualne sytuacje odbiorców prac 
naukowo-badawczych, również dalsze świadczenia w postaci: 

— prac rozwojowych, obejmujących opracowania projektów rozwiązań 
przystosowanych do potrzeb praktyki, w tym nowe i udoskonalone pro- 
cesy technologiczne, metody mechanizacji i organizacji pracy, propozycje 
zestawów maszyn i urządzeń itp.; 

— opracowań analitycznych i syntetycznych z zakresu organizacji 
i ekonomiki, ułatwiających podejmowanie decyzji gospodarczych i wpro- 
wadzanie pożądanych zmian w metodach gospodarowania. 

Po uzyskaniu prawidłowych wyników badań bardzo istotny jest spo- 
sób przekazywania tych wyników do zastosowania w praktyce. Jak do- 
świadczenia wskazują, przekazywanie dokumentacji do wdrożenia musi 
być poparte seminaryjnym omówieniem tematu w gronie specjalistycznej 
kadry Lasów Państwowych, która będzie dokonywała wdrożeń. Tego typu 
szkolenia i seminaria muszą być silnie wsparte środkami wizualnymi oraz 
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instrukcjami, które uczestnicy szkoleń zabiorą ze sobą. Po szkoleniach 
nieodzowny jest również udział autorów prac naukowo-badawczych we 
wdrażaniu wyników do praktyki i pełnienie tzw. nadzoru autorskiego 
w toku wdrożeń. Umożliwia to bowiem ocenę wartości prac badawczych 
w konfrontacji z wymaganiami i potrzebami praktyki oraz określanie 
trafności rozwiązań. 

IBL zakładając przedstawione formy organizacyjne działania oparł się 
na dwóch nowych w swej historii, bardzo istotnych dla procesu spraw- 
dzania i wdrażania elementach. Są to: 

a) Lasy Doświadczalne w Janowie Lubelskim, umożliwiające nie tylko 
podejmowanie doświadczalnictwa na szeroką skalę, lecz także sprawdzania 
wyników badań. 

b) Ośrodek Szkoleniowy w Sękocinie, umożliwiający organizowanie 
seminariów z określonymi grupami specjalistów z terenu, którzy będą 

"z ramienia OZLP nadzorować proces wdrożeń; ośrodek ten służy również 
podnoszeniu kwalifikacji własnej kadry IBL, jak również kadry zatrud- 
nionej w Lasach Doświadczalnych. 

Zarówno Lasy Doświadczalne jak i Ośrodek Szkoleniowy dają Insty- 
tutowi nowe szanse zarówno co do sprawdzania wyników badań jak 
i skuteczności przekazywania tych wyników do szerokiego zastosowania. 

WARUNKI MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ 

PROGRAMU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO 

W LATACH 1976—1980 

Z ważniejszych warunków mających wpływ na realizację programu 
badawczo-rozwojowego w latach 1976—1980 omówię pokrótce: 

a) organizację i koordynację badań, < 
b) strukturę organizacyjną instytutu, 
c) rozwój kadry naukowej, 
d) zaplecze materiałowo-techniczne. 

a) Organizacja i koordynacja badań 

Wychodząc z wyżej nakreślonych kierunków unowocześnienia dzia- 
łalności naukowo-badawczej IBL, szczególną rolę przywiązujemy do 
koordynacji badań. Podkreślić należy, że IBL powierzona została funkcja 
głównego koordynatora prac badawczo-rozwojowych z zakresu leśnictwa. 
Funkcja ta sprawowana jest przez powołany Zespół Kordynacyjny pod 
przewodnictwem Dyrektora Instytutu. | 

W nakreślonym programie badań na lata 1976—1980 koordynowane 
będą prace ponad 20 placówek naukowych w kraju zajmujących się ba- 
daniami z zakresu leśnictwa, a w szczególności Akademii Rolniczych, za- 
interesowanych Uniwersytetów: Warszawskiego, Śląskiego, Mikołaja Ko- 
pernika w Toruniu, MCS w Lublinie, placówek PAN, instytutów, 
ośrodków badawczo-rozwojowych resortu leśnictwa i przemysłu drzew- 
nego oraz innych resortów. 

W zakresie koordynacji badań w. nadchodzącej 5-latce konieczne 
będzie dokonanie pewnych zmian organizacyjnych, mających na celu 
usprawnienie kierowania realizacją badań w problemie węzłowym i pro- 
blemach resortowo-branżowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
proces wdrażania i na wykorzystanie wyników badań w praktyce. Nie- 
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zaleznie od prac koordynowanych na szczeblu krajowym, plan prac ba- 
dawczo-rozwojowych na lata 1976—1980 zakłada szeroką współpracę IBL 
z pokrewnymi placówkami państw członkowskich RWPG w ramach umów 
dwustronnych, jak ZSRR, NRD, CSRS, WRL, BRL, w ramach planu 
koordynacyjnego Stałej Komisji Rolnej RWPG oraz ośrodka Koordyna- 
cyjnego RWPG w Bratysławie (problem „Kompleksowe wykorzystanie 
surowca drzewnego”) i Ośrodka Koordynacyjnego RWPG w Puszkino 
(problem ,„Kompleksowa mechanizacja prac w zagospodarowaniu lasu”). 

W ramach współpracy z państwami kapitalistycznymi kontynuowane 
będą wspólne badania z Francją w zakresie tematyki dotyczącej selekcji 
1 genetyki drzew szybko rosnących, a z Finlandia wymiana dokumentacji 
informacji oraz stażystów w wybranych zagadnieniach. 
Oprócz współpracy z poszczególnymi państwami IBL włączył się do 

międzynarodowego programu badań UNESCO pt.: „Człowiek i biosfera — 
MAB”. Projekt nr 2 Programu MAB uwzględnia rozległą tematykę „Lasy 
północnej hemisfery”, która otwiera nie notowaną dotąd perspektywę 
badań interdyscyplinarnych w skali światowej. Chcemy również wyko- 
rzystać okazję do włączenia się w badania tej rangi. IBL uczestniczy 
również we współpracy naukowej w ramach IUFRO. W latach 1973—1975 
zorganizowano w Polsce 3 sesje IUFRO z udziałem specjalistów ze wszy- 
stkich kontynentów. 

b) Struktyra organizacyjna Instytutu 

Wychodząc z założenia, że zakłady naukowo-badawcze będą stanowiły 
podstawowe, specjalistyczne komórki organizacyjne Instytutu, służące 
zarówno doksonaleniu dyscypliny naukowej, metodyki badań jak i przy- 
gotowaniu kadry specjalistów, starano się zachować i utworzyć w orga- 
nizacyjnym podziale Instytutu takie zakłady, których dyscypliny w naj- 
większym stopniu będą „obkładane” zamówieniami odbiorców i które 
w zakresie prac badawczych nie są wystarczająco liczne w innych pla- 
cówkach naukowo-badawczych i dydaktycznych. 

Przy takim traktowaniu zakładów naukowo-badawczych przyjęto jed- 
nocześnie, że wszystkie bardziej złożone zagadnienia będą opracowywane 
przez zespoły różnych specjalistów. W chwili obecnej pracuje już takich 
zespołów kilka. 

W schemacie organizacyjnym Instytutu Badawczego Leśnictwa 
uwzględniono przede wszystkim dwa podstawowe piony naukowo-badaw- 
cze i zupełnie nowy pion służący sprawdzeniom i wdrożeniom wyników 
prac badawczych. W pionach naukowo-badawczych uwzględniono pion 
produkcji i ochrony zasobów leśnych oraz pion użytkowania zasobów 
leśnych. 

W pierwszym pionie znalazły się następujące zakłady: 

— Ekologii i Ochrony Środowiska, 
— Hodowli Lasu, 
— Ochrony Lasu, 
— (Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych, 
— Nasiennictwa i Selekcji, 
— Gleboznawstwa i Nawożenia, 
— Gospodarki Wodnej, 
— Mechanizacji w Zagospodarowaniu Lasu. 
Przy wyraźnym profilu tego pionu na podkreślenie zasługuje stworze- 
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nie mozliwosci kompleksowego mechanizowania prac w zagospodarowaniu 
lasu, dzieki postawieniu do jego dyspozycji wyspecjalizowanego Zakładu 
Mechanizacji. Umożliwi to nie tylko kompleksowe doskonalenie techno- 
logii, lecz również kompleksowe traktowanie przedsięwizęć mechaniza- 
cyjnych w tym pionie. 

Szczególne zapotrzebowanie na prace badawcze jest adresowane w tym 
pionie na Zakład Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych. 

Drugi pion naukowo-badawczy, zajmujący się użytkowaniem zasobów 
leśnych, obejmuje również zagadnienia prognoz i ekonomiki. W skład 
tego pionu wchodzą zakłady: 

— Surowca Drzewnego, 
— Ubocznej Produkcji Leśnej, 
— Gospodarki Łowieckiej, 
-—- Prognoz i Urządzania Lasu, 
— Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Leśnych, 
— Ochrony Pracy, 
— Mechanizacji w Użytkowaniu Lasu. 

W organizacji tego pionu naukowo-badawczego nastąpiły znaczne 
zmiany w stosunku do stanu poprzedniego. 

Powstał więc nowy Zakład Surowca Drzewnego, do którego włączono 
dawny Zakład Dendrometrii. Zakład ten wypełnia zasadniczą lukę w nie- 
odzownych zainteresowaniach Instytutu podstawowym produktem, jakim 
jest drewno. Chodzi o pierwiastkowe przewaloryzowanie surowca drzew- 
nego, określenie ofert wyjściowych Lasów Państwowych optymalnych dla 
tych lasów, jak również o charakterystykę poszczególnych baz surowco- 
wych. 

W miejsce uprzednio istniejących zakładów Transportu i Pozyskania 
Drewna, które zajmowały się problematyką technologiczną, powstał Za- 
kład Mechanizacji w Użytkowaniu Lasu, obejmujący kompleksowe i ana- 
logiczne problemy mechanizacji prac w użytkowaniu lasu, jak to ma 
miejsce w Zakładzie Mechanizacji w Zagospodarowaniu Lasu. 

W tym pionie należy odnotować szczególnie szerokie zapotrzebowanie . 
na prace ze strony zakładów: Prognoz i Urządzania Lasu oraz Ekonomiki 
i Organizacji Przedsiębiorstw Leśnych. 

Bezprecedensowy w dotychczasowej historii Instytutu pion sprawdze- 
niowo-wdrożeniowy obejmuje przede wszystkim Zakład Doskonalenia 
zawodowego, Lasy Doświadczalne i Stację Konstrukcyjno-Prototypową. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego jest tym zakładem naukowo-ba- 
dawczym, który ukierunkowuje i organizuje od strony metodologicznej 
działalność wdrożeniową w odniesieniu do wyników stosowanych prac 
naukowo-badawczych. Zakład ten, mając w dyspozycji Ośrodek Szkole- 
niowy,, zapewnia harmonogramy szkoleń, wiązanie poszczególnych tema- 
tów seminaryjnych, przygotowanie właściwych pomocy naukowych i me- 
rytorycznych oraz środków audiowizualnych. Działalność Zakładu, 
polegająca przede wszystkim na zorganizowanej działalności Ośrodka 
Szkoleniowego w Sękocinie, obejmuje nie tylko seminaryjne wdrażanie 
wyników prac naukowo-badawczych, lecz również przygotowanie i orga- 
nizowanie szkoleń dla kadr Instytutu z zakresu: metodologii badań, filo- 
zofli, ekonomii politycznej i nauki języków obcych. 

Podporządkowanie dyrektorowi tego pionu również Lasów Doświad- 
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czalnych umożliwia ścisłe wiązanie terenowych prac badawczych z pra- 
cami sprawdzeniowymi 1 wdrożeniowymi, gdyż w większości przypadków 
kameralne seminaria wdrożeniowe będą ścisle wiązane z oględzinami na 
gruncie wyników tych badań i wyników sprawdzeń w Lasach Doświad- 
czalnych. 

Lasy Doświadczalne zostały powołane zarządzeniem Ministra LiPD 
z dniem 1 stycznia 1974 r. Siedziba dyrekcji tych lasów mieści się w Ja- 
nowie Lubelskim, a powierzchnia obejmuje 40,8 tys. ha, w czym po- 
wierzchnia leśna stanowi 36 tys. ha. Ponadto Lasy Doświadczalne IBL 
nadzorują 16,8 tys. ha lasów niepaństwowych. 

W pionie sprawdzeniowo-wdrożeniowym znajduje się również Stacja 
Konstrukcy jno-Prototypowa w Sękocinie. Stacja ta, nastawiona wyłącz- 
nie na wykonywanie rozwiązań opracowanych w dwóch zakładach nauko- 
wo-badawczych mechanizacji prac (Zagospodarowania Lasu i Użytków 
Lasu), będzie w stanie wykonywać w większości przypadków również 
małe (do 20 sztuk) serie informacyjne sprzętu nowego lub adaptowanego. 

Wydaje się, że ta wersja organizacyjna powinna zagwarantować znacz- 
nie szybsze dochodzenie do oceny przydatności danej maszyny, opartej 
również na opiniach terenowych, aniżeli miało to miejsce do tej pory. 
W działalności stacji zaplanowano również szereg usług na wewnętrzny 
użytek Instytutu. 

Poza przedstawionymi trzema pionami działają podporządkowane bez- 
pośrednio dyrektorowi IBL: Samodzielna Pracownia Organizacji Prac Le- 
śnych, która zajmuje się technologiczną organizacją pracy oraz Zakład In- 
formacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej. Zadania i ranga tego Za- 
kładu rosną bardzo szybko w świetle zarysowujących się potrzeb. Dobrze 
przygotowywane biuletyny i informacje muszą zapewnić w krótkim cza- 
sie wypełnianie luk informacyjnych w szczególności między Instytutem 
a terenowymi jednostkami Lasów Państwowych. 

W najbliższym czasie dojdzie do zorganizowania Zakładu Gospodarki 
Leśnej Regionów Górskich w Krakowie z placówkami terenowymi 
w Bleszczadach i Sudetach. 

Poza centralą w Warszawie Instytut dysponuje następującymi placów- 
kami terenowymi: 

-—- zespół wielozakładowy w Sękocinie, 
— Zakład Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych w Katowicach 

z pracownią w Zielonej Górze, 
—- zespół pracownił w Krakowie, 
— Pracownia Klasfikacji Siedlisk Leśnych w Gdańsku, 
— Pracownia Ochrony Przyrody w Białowieży, 
— Pracownia Mikrobiologii Leśnej w Jeziorach, 
— Lasy Doświadczalne w Janowie Lubelskim, w którym przewiduje 

się w przyszłości również ulokowanie kilku pracowni terenowych. 
Ponadto IBL dysponuje stacjami terenowymi: Gospodarki Wodnej 

w Puczniewie, Hodowli Lasu w Puławach, Zadrzewieniowej w Sójkach, 
Plantacji i Zadrzewień w Prędocinie i Chełmie Lubelskim, Ochrony Prze- 
ciwpożarowej w Krzystkowicach i Niedźwiadach. 

c) Rozwój kadry naukowej 
Stan zatrudnienia w IBL na koniec 1975 r. powinien osiągnąć 606 eta- 

tów, w tej liczbie: 

e 23



profesorów 11, w tym 3 dr. hab. 
docentów 24, w tym 8 dr. hab. 
adiunktów 83, w tym 32 dr. 
st. asyst. i asyst. 41, м фут 1 4, 

  

pracowników naukowo-badawczych 
razem 159 

  

pracowników inżynieryjno-technicz- 
nych 259, w tym 2 dr. 

robotników działalności podstawowej 29 
administracja 18 
obsługa 82 

  

Lasy Doświadczalne w Janowie Lu- 
belskim zatrudniają 

ogółem 720 

Analizując aktualną strukturę zatrudnienia trzeba przede wszystkim 
stwierdzić, że nabór pracowników wysokokwalifikowanych do IBL jest 
utrudniony z uwagi na niskie płace w porównaniu do płac innych jedno- 
stek organizacyjnych Lasów Państwowych. 

Podstawowym warunkiem podjęcia przez Kierownictwo IBL skutecz- 
nej polityki kadrowej w latach 1976—1980 będzie zapewnienie takich mo- 
żliwości płacowych, które pozwolą neutralizować konkurencyjne działa- 
nie w odniesieniu do kandydatów wybranych przez IBL. 

W zakresie podnoszenia kwalifikacji kadry istniejącej przewiduje się 
następujące przedsięwzięcia: 

1) szkolenie specjalistyczne w dyscyplinach reprezentowanych przez 
poszczególne zakłady; 

2) powierzanie w miarę możliwości doktorantom tematów prac wiążą- 
cych się z aktualną problematyką gospodarczą i będących przedmiotem 
badań w ramach zatwierdzonego planu; 

3) systematyczne organizowanie kursów języków obcych oraz kursów 
uzupełniających z dyscyplin nieleśnych, mających znaczenie dla dosko- 
nalenia metodyki prac badawczych; 

4) organizowanie kursów z zakresu metodyki doświadczalnictwa le- 
snego; 

5) kierowanie młodej, dobrze zapowiadającej się kadry na staze za- 
graniczne oraz w miarę możliwości w szerszym niż dotychczas zakresie 
pracowników działalności podstawowej na konferencje i sympozja mię- 
dzynarodowe. 

Sposób selekcji i doboru kadr dla działalności podstawowej będzie się 
odbywał przez: 

1) nawiązywanie kontaktów z uczelniami w celu kierowania zdolnych 
absolwentów do pracy w IBL; 

2) kierowanie tych absolwentów na staż w Lasach Doświadczalnych, 
a następnie po sprawdzeniu ich predyspozycji, zatrudnienie w odpowied- 
nich zakładach. 
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Nie bez znaczenia w tym działaniu będzie zakładana poprawa warun- 
ków socjalnych załogi Instytutu. W nadchodzącej 5-latce nie zakłada się 
dynamicznego wzrostu stanu zatrudnienia. Wynika to zarówno z potrze- 
by wygospodarowywania rezerw istniejących w sferze organizacji pracy 
i wyposażenia technicznego, jak i z ograniczonych możliwości bazy lokalo- 
wej i materiałowo-technicznej, niezbędnej do prowadzenia na odpowied- 
nim poziomie prac badawczych. 

Przewiduje się, że stan zatrudnienia na koniec 1980 r. powinien wyno- 
sić 670 pracowników, z tego na działalność naukowo-badawczą przypadać 
będzie 490. 

d) Zaplecze materiałowo-techniczne 

Potrzeby wynikające z programu badawczo-rozwojowego na lata 
1976—1980 nie mają pełnego zabezpieczenia w istniejącej bazie materia- 
łowo-technicznej i wymagają w tym zakresie znacznych nakładów na roz- 
budowę lub modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowych. Za- 
sadnicze zadania inwestycyjne w ramach przyznanego limitu, w kwocie 
100 mln zł, będą obejmowały w nadchodzącej 5-latce: 

— modernizacje i rozbudowe obiektow w Sekocinie, 
— rozpoczęcie budowy Ośrodka w Białowieży, 
— zakup aparatury naukowo-badawczej i środków transportowych; 

w Lasach Doświadczalnych planuje się: 
— zakończenie budowy internatu, 
— rozkudowę zaplecza warsztatowo-magazynowego, 
— budowę 2 budynków wielorodzinnych (25- i 40-rodzinnych), 
— budowę dalszych 6 osad leśnych 4-rodzinnych, 
— zakup maszyn i urządzeń. 

Tak więc na tle potrzeb zarówno nauki i praktyki powstał plan prac 
instytutu na lata 1976—1980 i pełne rozeznanie okoliczności, które wa- 
runkują pomyślną realizację nakreślonych zadań badawczych. O ile w la- 
tach 1976—1980 nie przewiduje się większych wzrostów w stanie zatrud- 
nienia IBL, to jednak liczy się na znaczny wzrost efektywności badań, 
głównie przez racjonalne zmiany organizacji prac w Instytutcie, wykorzy- 
stanie jeszcze istniejących rezerw, lecz również uzupełnienie niedostatków 
w wyposażeniu w aparaturę i maszyny, w pomieszczeniach Instytutu, 
w pojazdach, w zapleczu socjalnym i mieszkaniowym. 

* 

* * 

W ostatnim dwudziestoleciu obecnego wieku, a więc do roku 2000 mu- 
simy się liczyć ze wzrostem znaczenia pewnych problemów badawczych 
z zakresu nauk leśnych. Problemy te dają się przewidzieć bez większego 
ryzyka już obecnie, a wśród najważniejszych prac badawczych, które 
z całą pewnością zyskają na znaczeniu w latach między rokiem 1980 

a 2000, można wymienić następujące: | 

1. Badania nad optymalizowaniem udziału lasów w przestrzennej 
strukturze zagospodarowania kraju z uwzględnieniem wielokierunkowej 

roli lasów w kształtowaniu przyrodniczego środowiska człowieka. | 

2. Badania nad przyrodniczymi podstawami leśnictwa, w świetle zmie- 

niających się stosunków środowiska przyrodniczego. 
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3. Kompleksowe badania nad intensyfikacją produkcji leśnej i zabez- 
pieczeniem ciągłości użytkowania, przy jednoczesnym zaspakajaniu rosną- 
cych potrzeb społecznych na rzecz rekreacji i turystyki przy uwzględnia- 
niu procesów urbanizacji i uprzemysłowienia kraju. 

4. Opracowywanie prognoz z zakresu gospodarstwa leśnego i wszech- 
stronnej użyteczności lasu. 

5. Badania nad sposobami przebudowy i pielęgnowania lasów na ob- 
szarach zagrożonych przez przemysł oraz rekultywację nieużytków po- 
przemysłowych. | 

6. Badania nad intensyfikacją produkcji surowca drzewnego w upra- 
wach plantacyjnych drzew szybko rosnących. 

7. Badania zmierzające do podnoszenia skuteczności ochrony lasu i jego 
funkcji przed szkodliwymi emisjami, szkodnikami zwierzęcymi i choro- 
bami drzew. 

8. Badania nad optymalizacją wykorzystania bazy surowcowej w leśni- 
ctwie. 

9. Badania nad kompleksowym unowocześnianiem techniki, technolo- 
gil 1 mechanizacji prac leśnych. 

10. Badania nad fizjologią i bezpieczeństwem, nad humanizacją prac 
w leśnictwie. 

11. Badania nad doskonaleniem systemu organizacji i zarządzania 
w przedsiębiorstwach leśnych. 

12. Badania nad określaniem efektywności przedsięwzięć gospodar- 
czych w leśnictwie. 

W okresie tym z pewnością również ulegnie zwiększeniu zapotrzebo- 
wanie na operatywną działalność rozpoznawczo-ekspertyzową Instytutu 
dla ułatwienia podejmowania decyzji gospodarczych. 

Mając na uwadze taką prognozę, trzeba dokonać w pięcioleciu 1976— 
1980 takich przygotowań w Instytucie, aby realizacja przewidywanych 
zadań w dalszych okresach była w pełni możliwa. 

W latach 1980—2000 będzie musiał następować również wzrost liczby 
pracowników IBL. Wskazują na to niedwuznacznie doświadczenia naszych 
najbliższych sąsiadów i nie tylko ich doświadczenia. 

Biorąc za podstawę proporcje między ilością lasów, stanem uprzemy- 
słowienia i tempem uprzemysłowienia kraju a liczbą pracowników nauko- 
wo-badawczych w leśnictwie, CSRS i ZSRR przewyższają nas znacznie 
w liczbie tego zatrudnienia, a NRD ponad dwukrotnie. 

Rozwój liczebny kadry Instytutu będzie się mógł odbywać w oparciu 
o wyprzedzająco postępujący rozwój jakościowy. Program tego rozwoju 
jakościowego jest obecnie już dość ściśle nakreślony, realizowany i wpro- 
wadzamy obecnie system kontroli bieżącej realizacji tego programu. 

O ile w Instytucie naukowo-badawczym wystarczająco wczesne wy- 
przedzanie rozwoju i wzrostu tego Instytutu rozwojem jego kadry jest 
warunkiem podstawowym, to z kolei niezmiernie ważnym warunkiem 
utrzymania tej dobrej kadry jest harmonijny rozwój zaplecza aparaturo- 
wego, materiałowo-technicznego, maszynowego, no i mieszkaniowego. 

Zapewnienie harmonijnego, wieloaspektowego rozwoju Instytutu w la- 
tach 1976—1980 z myślą również o pracach czekających Instytut po roku 
1980 będzie niełatwym, lecz głównym, podstawowym zadaniem Kierow- 
nictwa IBL. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 15 listopada 1975 r. 
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Краткое содержание 

Программа ‘исоледовательских работ НИИЛ на ближайшее 5-летие была разра- 

ботана на фоне направлений, которые наметил П Конгресс польской науки на бли- 

жайшие 15 лет, как с учётом главных задач намеченных для реализации в лесном 

хозяйстве в 1976—1980 годах. Программа этих работ сконцентрирована в узловой 

проблеме под названием: «Увеличение всесторонней пригодности лесов и оптимали- 

зации использования лесной сырьевой базы». Кроме того, в ведомственно-отраслевой 

проблеме охвачена тематика: «Совершенствование методов комплексного ‘повышения 

здравосостояния лесов и способов борьбы < вредителями, болезнями лесных деревьев 

4 с пожарами в лесах». В ведомственно-отраслевых проблемах охвачена также интен- 

сификация использования сырьевой базы, а также комплексные аспекты механизация. 

НИИЛ совершенствуя формы своей организационной деятольноюсти опирается при 

проверке результатов научно-исследовательских работ на Опытных Лесах, а в пере- 

даче своих достижений — на Консультационном центре, который дает возможность 

путем семинаров передавать достижения Института. Большое внимание обращается 

также на координацию исследований. Современная организация НИИЛ ведёт к раз- 

Витию научных дисциплин опираясь на ‘научно-исследовательские отделы, реализируя 

основные, исследювательские задачи коллективами в состав которых входят специз- 

листы разных профессий. 

Развитие научно-исследовательских кадров ‘охвачено плановой деятельностью. 

Планы НИИЛ в области капиталовложений опеределяют количественное и качествен- 

ное развитие. Предполагается, что численный рост сотрудников НИИЛ будет иметь 

место по ‘мере ‘роста обеспечения исследовательских объектов, аппаратуры и жилья. 

Summary 

Programme of research work of the Forest Research Institute for the nearest 

five years was developed on the background of directions outlined by the II Congress 

of Polish Science for nearest 15 years, as well as in connection with fundamental 

tasks to be performed by forest economy during years 1976—1980. Programme of work 

was concentrated on the crucial problem entitled „Improvement of the universal 

utility of forests and optimisation of the use of forest raw materials”. Besides, the 

departmental problem covers the theme entitled ,,Perfection of methods of the 

complex improvement of the health status of forests and procedures of the control 

of pests, forest tree disearer and forest fires’. Departmental themes include also the 

intensification of the UiizilatLOB of raw material resources, as well as complex aspects 

of mechanisation. 

While modernizing forms of its organizational activity, the Forest Research In- 

stitute verifies research findings in its Experimental Forests and propagates its 

achievements in its Advisory Centre, which transfers the results of Institutes work 

in a form of seminars. Coordination of research also receives due attention. The 

modernized organization of the Forest Research Institute leads to the development 

of scientific branches based on scientific-research sections, while the performance 

of fundamental research tasks is vested on teams of various specialists. 

The development of scientific-research staff is a planned activity. Investment 

plans of the Institute determine its quantitative and qualitative development. It is 

assumed that the increase in staff numbers will be preceded by the provision of study 

objects, apparatus, and dwellings. 
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