
Sprawozdanie z działalności 
Polskiego Towarzystwa Leśnego 

za okres od września 1981 r. 
do września 1982 r. 

P odstawą działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego w okresie 
* sprawozdawczym były uchwały 81 Zjazdu Delegatów Oddziałów, 

aktualne potrzeby nauki i praktyki, organizacja obchodów 100-lecia To- 
warzystwa oraz budowa Pomnika dla upamiętnienia walki i męczeństwa 
leśników i drzewiarzy polskich w okresie II wojny światowej; przy 
uwzględnieniu możliwości finansowych Towarzystwa. Zgodnie z zale- 
ceniami Zjazdu szczególną uwagę poświęcono Raportowi o stanie lasów 
i gospodarstwa leśnego, organizacji stulecia oraz budowie Pomnika. 

Ogólnie należy stwierdzić, że na skutek znanej sytuacji w kraju 
i okresowej niemożności odbywania zgromadzeń, działalność Komisji 
i Oddziałów uległa znacznemu ograniczeniu. Większą aktywność w tym 
czasie wykazały Zarząd Główny oraz Komitety: Obchodów Stulecia i Bu- 

dowy Pomnika. 

Stan organizacyjny Towarzystwa 

W okresie sprawozdawczym przy Zarządzie Głównym działało 15 

Komisji (4 funkcjonalne i 11 specjalistycznych). Zarząd Główny na po- 

siedzeniu w dniu 9 września br, reaktywował Komisję Urządzania Lasu 

i Rozmiaru Użytkowania, powierzając funkcję przewodniczącego mgr. 

inż. Marianowi Czurajowi oraz powołał nową Komisję, która będzie 

się zajmować oddziaływaniem przemysłu na las, pod przewodnictwem 

dr. inż. Eryka Latochy. | | 

Ogniwa terenowe tworzyło 20 Oddziałów. Liczba członków Towa- 

rzystwa wynosi 2756, osób fizycznych — 2234, osób prawnych — 522 

(członkowie wspierający). 

Realizacja wniosków z 81 Zjazdu Delegatów Oddziałów 

We wniosku pierwszym Zjazd polecił Zarządowi Głównemu poczy- 

nienie starań o uzupełnienie statutu Towarzystwa punktem dotyczącym 

prawa inicjowania przez PTL badań z zakresu leśnictwa 1 drzewnictwa, 

kształtowania i ochrony środowiska jak również do podejmowania prac 

usługowych i zleconych w tym zakresie. © | a | 

Z rozeznań poczynionych przez Komisję Organizacyjną 1 Sekretariat 

Zarządu Głównego w Polskiej Akademii Nauk, Urzędzie Miasta i w po- 

krewnych organizacjach prowadzących taką działalność wynika, że uzu- 

pełnienie Statutu odpowiednim sformułowaniem nie jest konieczne, 

a wystarczy tylko dokonać pewnych formalności pisemnych i przed- 

stawić merytoryczny oraz finansowy plan działalności gospodarczej opar- 

ty na konkretnych zaleceniach. | 

Wobec nie zakończonego procesu wprowadzania reformy gospodar- 

czej i braku jasności co do przyszłego finansowania Towarzystwa przez 
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PAN Zarząd Główny proponuje, aby podjętą akcję wstrzymać do mo- 
mentu ostatecznego wyjaśnienia możliwości finansowania Towarzystwa 
na zasadach dotacji i wówczas dopiero rozpocząć rozeznanie o możliwoś- 
ci uzyskania zaleceń. 

Drugi wniosek mówi o konieczności partycypowania leśnictwa we 
wszystkich etapach planowania przestrzennego kraju, a w szczególności 
o możliwości współdecydowania w sprawach lokalizacji na terenach leś- 
nych i przyległych wszelkich budowli, których działalność mogłaby ne- 
gatywnie wpływać na stan lasu. i 

Wniosek ten przekazano do realizacji Komisji Kształtowania i Ochro- 

ny Środowiska z zaleceniem poznania stanu prawnego tych zagadnień 

oraz przedstawienia ich w Resorcie. 

Wnioski trzeci, czwarty i piąty dotyczą przyjęcia Raportu przez Za- 

"rząd Główny, opracowania przez Prezydium Zarządu Głównego pisma 

eksponującego najważniejsze problemy gospodarstwa leśnego i przeka- 

zanie tego pisma wraz z Raportem do najwyższych władz państwowych 
oraz publikacji Raportu w „Sylwanie”. 

Zarząd Główny przyjął Raport na posiedzeniu w dniu 25 II 1982 r. 

i wraz z pismem Prezydium Zarządu Głównego rozesłał go według za- 

leceń Zjazdu. Raport przekazano do opublikowania w „Sylwanie”. 

Wniosek szósty zaleca, aby etat użytkowania rębnego był obliczany 

na podstawie powierzchni drzewostanów rębnych, zaś etat użytków 

przedrębnych wynikał wyłącznie z potrzeb hodowlanych tych drzewosta- 

nów. Sa 

Opracowanie w tym zakresie przedstawił prof. dr hab. Bolesław Z a- 

bielski. Znajduje się ono w aktach Zarządu Głównego i będzie przed- 

miotem publikacji w akcji odczytowej i w czasopiśmie fachowym. Zo- 

stało wykorzystane także przy opracowywaniu Raportu o stanie lasów 

i gospodarstwa leśnego. | = 

Wniosek siódmy poddaje krytyce nową metodę inwentaryzacji i urzą- 

dzania lasu w zakresie dokładności i.pracochłonności. 

W sprawie realizacji tego wniosku skierowano pisma do: Komisji 

Ekonomiki i Polityki Leśnej, Akademii Rolniczych, Biura „Urządzania 

Lasów Państwowych. Odpowiedzi nadesłały tylko Akademia Rolnicza 

w Krakowie, BULiGL oraz NZLP. s a 

Wymienione instytucje podkreślają, że riie jest możliwe zwiększenie 

dokładności przy wyraźnym zmniejszańiu pracochłonności. Instrukcję 

urządzania lasu należy traktować jako otwartą, co umożliwia jej dosko- 

nalenie. BULiGL podkreśla, że —— w związku z głosami krytycznymi leś- 

ników co do dokładności inwentaryzacji — decyzją nr 29 Naczelnego 

Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 11 V 1981 r. wprowadzono do "dł 

wej instrukcji urządzania lasu następujące zmiany: | 
‘ > ‘ . у 

— uzależnienie liczby, zakładanych powierzchńi relaskopowych od 

wieku oraz zrćżnicowąnia drzewostanów z jednoczesnym zwiększaniem 

minimalnej liczby powierzchni w pojedynczych drzewostanach, . 

— zalecenie pomiaru pierśnic wszystkich: drzew w drzewostanach 

rębnych i starszych, silnie. zróżnicowanych.'o . małej . powierzchni. (ok. 

1 ha), Ро age es PARES ey 
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— rozszerzenie zakresu stosowania wzrokowego do określania zasob- 
ności w drzewostanach I i II klasy wieku wykazujących zasobność gru- 
bizny. | 

Wniosek ósmy zaleca rozważyć możliwość sprzedaży emerytom i stu- 
dentom „Sylwana” po niższych cenach niż oobwiązujące. 

Prezydium Zarządu Głównego poczyniło w tej kwestii starania w ce- 
lu uzyskania liczby prenumeratorów wymienionych grup osób nie uzys- 
kując jeszcze kompletnych danych. Zależeć to będzie także od możliwości 
finansowych Towarzystwa oraz decyzji PAN, której organy kontrolne 
kwestionują taką formę preferencji. 

Zalecenia Komisji Rewizyjnej 

Komisja Rewizyjna w punktach 1 i 2 zwraca się do Prezydium Za- 
rządu Głównego o spowodowanie terminowego nadsyłania sprawozdań 
przez Oddziały i Komisje specjalistyczne oraz Komisje funkcjonalne, 
które dotychczas nie składały sprawozdań. 

W związku z urlopami poprzedzającymi Zjazd, Prezydium Zarządu 
Głównego proponuje usprawiedliwić powyższe niedomagania, które wy- 
stąpiły w bieżącym roku również, oraz rozważyć możliwość organizacji 

przyszłych Zjazdów i Sesji w innych terminach, np. czerwiec czy paz- 

dziernik. 

Działalność Komitetu Organizacyjnegp Obchodów Stulecia Towarzystwa 

Sprawowaną wcześniej funkcję przewodniczącego Komitetu przez 

prof. dr. hab. Zbigniewa Sierpińskiego i później przez doc. dr. 

Edmunda Śliwę, na skutek rezygnacji wymienionych, Prezydium Za- 

rządu Głównego powierzyło w 1981 r. mgr. inż. Romanowi Parewi- 

czowi. Komitet działał w składzie: mgr inż. Roman Parewicz, prof. 

dr hab. Zbigniew Sierpiński, doc. dr Edmund Śliwa, prof. dr hab. 

Bolesław Gonet, mgr inż. Wawrzyniec Mierzejews k i, mgr inz. 

Krzysztof Rudzki, prof. dr hab. Aleksander Korzeniowski, dr 

inz. Zbigniew Neugebauer, doc. dr hab. Tadeusz Party ka, mgr 

inż. Józef Dygasiewicz, mgr inż. Leszek Lubczyński. Dzia- 

łalność Komitetu prowadzona była zgodnie 2 wytycznymi Zarządu Głów- 

nego oraz Komitetu Honorowego Sesji, którzy tworzą: przewodniczący 

mgr inż. Emil Kołodziej, przewodniczący Komisji Sejmowej Leśnic- 

twa i Przemysłu Drzewnego, zast. przewodniczącego — prof. dr hab. 

Andrzej Szujecki, przewodniczacy Polskiego Towarzystwa Lesnego, 

członkowie: prof. dr hab. Zbigniew Gertych — I zast. Sekretarza 

Naukowego PAN, prof. dr hab. Janusz Ham an — Sekretarz Naukowy 

Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN, prof. dr hab. Saturnin Z a- 

wadzki — zast. Sekretarza Naukowego Wydziału Nauk Rolniczych 

i Leśnych PAN, prof. dr hab. Eugeniusz Bernadzki — przewodni- 

czący Komitetu Nauk Leśnych PAN, prof. dr hab. Ryszard Babick i 

— przewodniczący Komitetu Technologii Drewna PAN, dyrektor Insty- 

tutu Technologii Drewna, prof. dr hab. Tadeusz Marszałek — dzie- 

kan Wydziału Leśnego SGGW-AR w Warszawie, prof. dr hab. Bolesław 

Gonet — dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW-AR w Warsza- 
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wie, prof. dr hab. Bolesław Rutkowski — dziekan Wydzia'u Leś- 
nego Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, prof. dr hab. 
Jan Meixner — dziekan Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w 
Poznaniu, prof. dr hab. Michał Zenkteler — dziekan Wydziału Tech= 
nologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu, prof. dr hab. Zdzis- 
ław Kaczmarek — przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Śro- 
dowiska, mgr inż. Andrzej Nowakowski — Naczelny Dyrektor La- 
sów Państwowych, prof. dr hab. Zygmunt Patalas — dyrektor Insty- 
tutu Badawczego Leśnictwa, mgr inż. Edmund Nowicki — przewod- 
niczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnic- 
twa, prof. dr hab. Henryk Zimny — prezes Ligi Ochrony Przyrody, 
mgr inż. Marian Bajorek — dyrektor i redaktor naczelny Państwo- 
wego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego, prof. dr hab. Zbigniew Sier- 
piński — redaktor naczelny „Sylwana”. 

Protektorat nad Sesją przyjęli prof. dr hab. Aleksander Gieysz- 

tor, Prezes Polskiej Akademii Nauk i mgr inż. Waldemar Kozłow- 
ski, Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

Działalność Komitetu skupiała się wokół: 
— organizacji jubileuszowej Sesji, w tym spraw merytorycznych 

i technicznych, . 
— powołania Komitetu Honorowego Sesji, , 

— zaproszenia gości zagranicznych i organizacji ich pobytu, 

— wybicia medalu pamiątkowego oraz zasad jego przyznawania. 

Działalność Komitetu Budowy Pomnika Walki i Męczeństwa Leśników 

i Drzewiarzy Polskich w Okresie II Wojny Światowej 

Przedstawiono w oddzielnym sprawozdaniu. | 

Z okazji 100 rocznicy Polskiego Towarzystwa Leśnego umieszczono 

na gmachu Instytutu Badawczego wykonaną ze stopu. tablicę z napisem: 

Polskie Towarzystwo Leśne 
_ _ Założone w 1882 r. | 

Zarząd Główny 

Jest to dar Zakładów Metalowych „Predom-Mesko” w Skarżysku 

Kamiennej, przekazany Towarzystwu dzięki staraniom inż. Henryka 

Wilczyńskiego. Koledze inż. Henrykowi Wilczyńskiemu składa- 

my serdeczne podziękowanie. 

Działalność Komisji specjalistycznych 

Przejawiała się ona głównie w opracowaniach opinii, „memoriałów 

oraz indywidualnej pracy członków. Planowane konferencje problemo- 

we czy spotkania dyskusyjne zostały ograniczone ogólną sytuacją w kra- 

ju. Nie wszystkie komisje nadesłały sprawozdania. 

Komisja Zagospodarowania Lasu = | 

Prof. dr hab. Bolesław Zabielski wygłosił następujące referaty: 

— przyrost miąższości jako problem gospodarczy i naukowy w leś- 

nictwie — na sesji wyjazdowej Oddziału PTL w Lublinie połączonej 
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z przeglądem gospodarstwa przestojowego w nadl. Biała Podlaska w dniu 
29 X 1981 r. | 

-—- Podstawy organizacji prac doświadczalnych z zakresu leśnictwa 
w świetle wieloletnich doświadczeń własnych autora — na Sympozjum 
IUFRO w zakresie urządzania lasu w Luksemburgu w dniach 16—20 V 
1982 r. 

— Przyrost miąższości jako problem gospodarczy i naukowy w leś- 
nictwie. . 

— Lasy i leśnictwo włoskie — w Oddziale PTL w Kielcach w dniu 
28 V 1982 r. 

Prof. Zabielski poświęcił wiele czasu na zapoznanie się ze stanem 
dokumentów i opracowań dotyczących planu urządzania lasów Puszczy 
Białowieskiej. Z danych wynika, że w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił 
dobry przyrost kwalifikujący ten kompleks do akcji sterowania i pla- 
nowego podnoszenia zasobności Puszczy do 400 m3/ha. 

W okresie sprawozdawczym Zespół Jodłowy pod przewodnictwem 
doc. dr. Stefana Granicznego współdziałał z Instytutem Badaw- 
czym Leśnictwa i Instytutem Hodowli Lasu AR w Krakowie w zakre- 
sie programu współpracy oraz metodyki badań w temacie jodłowym. 
Odbyło się na ten temat posiedzenie w I kwartale 1982 r. Zespół Jod- 
łowy dokonał lustracji powierzchni badawczych założonych w Święto- 
krzyskim Parku Narodowym pod kątem ekologiczno-glebowym, pielęg- 
nacji, przyrostu i fitopatologii, a także wykonano prace inwentaryzacyj- 
ne. W pracach uczestniczyli doc. dr 5. Graniczny, doc. dr A. J a- 
worski i współpracowali dr J. Zawada, mgr K. Benben, mgr 
T.HuflejtimgrA.Arkuszewska. Zespół uzyskał materiały an- 

kietowe dotyczące jodły ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, któ- 
rych analizy wykonuje dr 5. Barański. 

Doc. dr Stefan Graniczny z ramienia PTL brał udział w analizie do- 

kumentów opracowanych na II KTG dla Puszczy Białowieskiej. 
Należy tu stwierdzić, że Komisja mimo obiektywnych trudności dzia- 

łała aktywnie. | m | 
| 2. Komisja Kształtowania i Ochrony Środowiska Komisja podejmo- 

wała prace zespołowe i indywidualne a 

— wydano opinię dla władz woj. łomżyńskiego w sprawie ochrony 

doliny rzeki Biebrzy; 
--— opracowano opinię w sprawie rozwoju gospodarczego Suwalsz- 

czyzny w związku z koniecznością ochrony Suwalskiego Parku Naro- 

dowego; 
ve wygłoszono referat na posiedzeniu Rady Naukowej Zarządu Głów- 

nego LOP obejmujący zagadnienia gospodarki leśnej na obszarach chro- 

nionych (skrót referatu pt. „Lasy” był drukowany w nr. 7 „Przyrody 

Polskiej ); | 

| — przetłumaczono pracę pt.: „Strategia ochrony zasobów przyrody 

ożywionej” z materiałów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody 

i przekazano do publikacji w miesięczniku „Aura”; | | 

— współdziałano przy opracowaniu dokumentacji Mazurskiego Par- 

ku Narodowego; 

— przygotowano referaty na konferencję Komisji w Gorlicach na te- 

mat projektowania Magurskiego Parku Narodowego; — . 
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— przedstawiciel Komisji uczestniczył w konferencji dotyczącej za- 
gospodarowania lasu na obszarach gradacji zasnui wysokogórskiej 
w Gorczańskim Parku Narodowym; - | 

— Komisja opracowała uwagi i opinie projektu ustawy o ochronie 
przyrody oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, które to materiały 
zostały przekazane do Gabinetu Ministra LiPD. 

3. Komisja Historii Leśnictwa 

3. Komisja Historii Leśnictwa | 
W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie administra- 

cyjne Komisji, połączone z dyskusją nad konspektem zespołowej pracy 
pt. „Leśnicy i leśnictwo polskie w okresie II wojny światowej”. 

Przewodniczący i sekretarz Komisji wchodzą w skład Komitetu Bu- 
dowy Pomnika Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich 
w Okresie II Wojny Światowej i brali udział w wizji lokalnej w spra- 
wie usytuowania pomnika w Spale oraz zebraniu Sądu Konkursowego 
w sprawie wyboru projektu Pomnika. 

Członkowie Komisji uczestniczyli w realizacji nowych opracowań 
dotyczących historii leśnictwa, a mianowicie: 
— podręcznika historii gospodarstwa leśnego w Polsce; 
— bibliografii „Sylwana za lata 1820-1939; 
— przygotowania do druku materiałów Sesji naukowej w Spale w dwu 

wersjach: skróconej do „Sylwana” (ukazały się w 10, 11, 12/81), i peł- 
nej do wydania w formie „małej poligrafii". 
Komisja Historii Leśnictwa podjęła akcję zbierania materiałów 

wspomnieaiowych dotyczących odbudowy gospodarstwa leśnego i orga- 

nizacji leśnictwa w początkowym okresie po wyzwoleniu ziem polskich 

spod okupacji hitlerowskiej. se 
Komisja nadal zajmuje się sprawami muzeum leśnictwa w Gołucho- 

wie. Jej przewodniczący jest członkiem prezydium Rady Naukowej tego 

ośrodka. | - 

4. Komisia Ochrony Zasobów Leśnych | , . 

Prof. Zenon Capecki i mgr Andrzej Zwoliński zakończyli 

zbieranie materiałów dotyczących stanu zdrowotnego 1 zagrożenia Kar- 

konoskiego Parku Narodowego i rozpoczęli opracowywanie wyników. 

Profi. Zbigniew Sierpiński wygłosił dwa referaty: 

— na temat szkodników wtórnych, metod ich zwalczania oraz po- 

stępowania zapobiegawczego (nadl. Włodawa — sierpień 1982 r.), 

— na temat problematyki ochrony lasu w warunkach górskich (kon- 

ferencja Polskiego Towarzystwa Entomologicznego zorganizowana wspol- 

nie z PTL — październik 1981 r.). — 

5. Komisja Łowiectwa . 

W okresie sprawozdawczym Komisja Łowiectwa współpracowała 

z zespołem powołanym przez Zarząd Główny PTL do opracowania „Ва- 

portu o stanie lasów, i gospodarstwa leśnego w Polsce”. | 

W okresie od 81 Zjazdu PTL Komisja odbyła 2 posiedzenia dla omó- 

wienia następujących zagadnień: — | sa 

— Łowiectwo a gospodarka leśna — uwagi i wnioski do p. 8 Rapor- 

tu o stanie lasów i gospodarstwa leśnego. | 
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— Gospodarka populacjami szkodników. 

6. Komisja Ekonomiki i Polityki Leśnej 

W okresie sprawozdawczym działalność Komisji w głównej mierze 
dotyczyła prac związanych z problemami reformy gospodarczej w leś- 

nictwie. Z inicjatywy Komisji zorganizowano w Poznaniu konferencję 
nt.: „Podstawowe problemy reformy gospodarczej w leśnictwie”. W kon- 
ferencji wzięli udział przedstawiciele OZLP Poznań, Toruń, Szczecinek, 
Szczecin, Wrocław i Zielona Góra. Drugie posiedzenie Komisji zorgani- 
zowano w Poznaniu i również poświęcone ono było reformie gospodar- 
czej w leśnictwie. Podstawę dyskusji stanowił referat prof. M. Pod- 
górskiego pt.: „Rachunek ekonomiczny produkcji leśnej jako pod- 
stawowy element reformy gospodarczej w leśnictwie . 

Członkowie Komisji brali ponadto aktywny udział w pracach zes- 
połów roboczych alp oraz organizacji naukowo-technicznych pracują- 
cych nad aktualnymi problemami leśnictwa i drzewnictwa. 

7. Komisja Słownictwa Leśnego e 
W okresie sprawozdawczym Komisja kontynuowała prace nad Ter- 

minologicznym Słownikiem Leśnictwa. Zakończono opracowanie definicji 

haseł z dziedziny pozyskania, transportu drewna oraz dendrometrii. Ża- 

awansowane są uzupełniające opracowania z dziedziny gleboznawstwa 
leśnego, ochrony lasu i łowiectwa. 

8. Komisja Krzewienia Wiedzy Leśnej | 

W okresie sprawozdawczym wygłoszono w Oddziałach 14 referatów. 
Pod względem liczby wygłoszonych referatów przoduje, podobnie jak 

w poprzednim okresie, Szczecin — 4 oraz Poznań. W Gdańsku również 

nastąpiło zwiększenie liczby referatów z 1 do 3. W oddziałach Białys- 

tok, Ciechanów, Gorzów, Olsztyn, Płock, Szczecinek, Toruń, Wrocław. 

Zielona Góra od 1978 r. nie było w ogóle referatów (w akcji referatowej 

-— odpłatnie). Przyczyną spadku aktywności jest niewątpliwie ogólna 

sytuacja w kraju. | 
W tematyce dominowały zaagdnienia użytkowania lasu oraz wyko- 

rzystanie elektronicznej techniki obliczeniowej do szacunków brakars- 

kich — 4 referaty, zagadnienia produkcji szkółkarskiej, turystyki kra- 

joznawczej — po 2 referaty. Zagadnienia ochrony lasu, gospodarki wod- 

nej, zagospodarowania, leśnictwa za granicą, introdukcji oraz wspom- 

nieniowe były referowane na zebraniach w różnych Oddziałach. 

9. Komisja Wydawnicza | | _ 
Prace Komisji skupiły się wokół przekazania do druku i do recenzji 

następujących pozycji: | 

ЕЕ „Sto lat działalności Polskiego Towarzystwa Leśne- 

go” do PWRiL (druk w 1983 r.); | | | 
— „Las w literaturze i sztuce” — Wydawnictwo „Sport i Turysty- 

ka” (druk w I kw. 1983 r.); 
 — Bibliografia „Sylwana” za lata 1820—1939 — nadesłany przez 

autora maszynopis został przekazany do recenzji, . | | 

— opracowanie konspektu pracy „Leśnicy i Leśnictwo w okresie 

II wojny światowej; s | , | 
‚ — prące nad odtworzeniem zagubionego tłumaczenia Jana Kaspro- 

wieza „Poematu o Żubrze” M. .Husowskiego, który zostanie przekazany 

do druku w '„Czytelniku” lub Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. 
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10. Komitet Redakcyjny „Sylwana” 

Stan teki redakcyjnej w dniu 11 IX 1981 r. wynosił 157 art. 
W okresie sprawozdawczym wpłynęło "za 95 art. 

m | razem 202 art. 
Zakwalifikowano i przekazano do druku do 18 IX 1982 r. 118 art. 
Zwrócono autorom 6 art. 
Stan teki redakcyjnej w dniu 20IX 1982 r. wynosił 124 art. 

Czasopismo ,Sylwan” zostało odznaczone medalem Komisji Edukacji 
Narodowej. 

Działalność Oddziałów 

Oddział Białystok współuczestniczył w zainicjowaniu i przeprowa- 
dzeniu akcji „Czysty las 82” w kwietniu 1982 r. Uczestniczono w prze- 
glądeie terenowym zamierających drzewostanów sosnowych w Puszczy 
Augustowskiej. Oddział uczestniczył w opiniowaniu wniosków w spra- 
wie tworzenia rezerwatów przyrody na terenie województw: Białostoc- 
kiego, suwalskiego i łomżyńskiego oraz opracowań dotyczących turys- 
tycznego zagospodarowania terenów leśnych. W ramach popularyzacji 
wiedzy leśnej wygłoszono ilustrowaną przeźroczami prelekcję nt. ochro- 
ny przyrody tutejszego regionu. Członkowie Oddziału obsługiwali wy- 

cieczki leśników z kraju i z zagranicy. 

Oddział Ciechanów kontynuował prace w tzw. sekcjach badawczych 
topoli i uproduktywniania słabych gleb leśnych. 

Oddział Gdańsk w kwietniu i w maju zorganizował przy BULiGL 

w Gdyni 2 prelekcje mgr. W. Czermaka nt. „Krajobrazy i zabytki 
Grecji”. Działalność Oddziału odbywała się głównie w poszczególnych 
kołach PTL zlokalizowanych przy nadleśnictwach, gdzie często łączyła 
się z działalnością miejscowych Kół SITLiD. 

Oddział Gorzów skupił swe zainteresowanie na zagadnieniach ochro- 
ny przyrody. We współdziałaniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przy- 

rody i Wojewódzkim Zarządem LOP zostały wykonane prace wstępne 
dła utworzenia 2 rezerwatów przyrody i parku krajobrazowego. Członko- 

wie Oddziału brali udział przy opracowaniu planów urządzania rezer- 

watów przyrody ,„Wilanów” w nadl. Kłodawa i „Kolno Międzychłodzkie” 

w nadl. Międzychód. W kwietniu 1982 r. członkowie PIL z BULiGL 

w Gorzowie Wkp. brali udział w zalesieniach na terenie nadl. Kłodawa. 

Uzyskana kwota w wysokości ok. 3,5 tys. zł została przekazana na cele 

społeczne. 

Oddział Katowice prowadził bogatą działalność referatowo-szkolenio- 

wą. Wygłoszono referaty: mgr inż. B. Oleksy: „Rośliny chroniene i re- 

zerwaty Ziemi Chrzanowskiej” — marzec 1982 r., uczestniczyło 50 osób; 

mgr inż. Bonifacy Hanak: „Pustynia Błędowska” — marzec 1982 r., 

uczestniczyło 50 osób. W ramach upowszechniania wiedzy leśnej prze- 

tłumaczono z jęz. czeskiego (mgr inż. Hanak) opracowanie pt.: „Fierw- 

sza uprawa modrzewia europejskiego w CSRS z nasion pozyskanych na 

plantacjach nasiennych”. Rozpowszechniono także materiały z konféren- 

cji nt.: „Utylizacja kory ważnym problemem ochrony środowiska . 
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Oddział zorganizował następujące konferencje i szkolenia: 
— Spotkanie robocze nt.: „Organizacja zbioru nasion i przechowy- 

wanie nasion przez leśnictwo szkółkarskie Młyńskie Stawy” (IX 1981 r.). 
о — Spotkanie robocze nt.: „Mechanizacja prac szkółkarskich, nasien- 

nictwa i wyłuszczania nasion sosny, świerka i modrzewia” (VIII 1981 r.). 
— Konferencja terenowa nt.: „Wzrost i rozwój sosny czarnej w re- 

jonach szkód przemysłowych”. W trakcie konferencji inż. B. Oleksy 
przedstawił referat pt. ,„Biologia sosny czarnej” (V 1982 r.). 

— Konferencja terenowa w nadl. Prószków nt.: „Biologia i przydat- 

ność sosny wejmutki w uprawach OZLP Katowice”. W czasie konferencji 

mgr inż. M. Gruszka wygłosił referat pt.: „Biologia i możliwości wpro- 

wadzania do upraw na terenie OZLP Katowice sosny wejmutki” 

(VII 1982 r.). 

— Konferencja terenowa w nadl. Ujsoły dot. stosowania rębni w la- 

sach beskidzkich, Mgr inż. T. Balkowski wygłosił referat pt. „Spo- 

soby zagospodarowania lasów górskich w sytuacji wymuszonej zaszłoś- 

ciami”. 
Ponadto członkowie Oddziału brali udział w przygotowaniu materia- 

łów na Sesję Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie nt. oceny 

gospodarki leśnej w tym województwie, która odbyła się we wrześniu 

1981 r. | 

Oddział Kielce zorganizował 2 konferencje, na których wygłoszono 

następujące referaty: | 

` дос. dr 8. Graniczny: „Wytyczne w sprawie zagospodaro- 

wania drzewostanów z udziałem jodły ; 

— prof. dr hab. B. Zabielski: „Przyrost miąższości jako problem 

gospodarczy i naukowy w leśnictwie; 

— prof. B. Zabielski: „Lasy i leśnictwo włoskie '; 

— dr inż. B. Szymański: „Józef Kostyrko (1892—1951) — w 30 

rocznicę śmierci ; 

— inż. HB. Wilczyński: „Wspomnienie o Teodorze Zielin- 

skim, zasłużonym leśniku i przyjacielu przyrody”. 

Oddział wspólnie z Zarządem Wojewódzkim LOP w Kielcach opra- 

cował petycję do Ministra LiPD w sprawie zmiany podziału administra- 

cyjnego w LP. Z inicjatywy Oddziału, wspólnie z Oddziałem PTL w Kra- 

kowie, uroczyście wręczono w listopadzie 1981 r. mgr. mz. W. Oko- 

niowi Złotą Odznakę Honorową przyznaną mu przez 81 Zjazd Dele- 

gatów Oddziałów PTL w uznaniu jego zasług dla leśnictwa w okresie 

okupacji hitlerowskiej. | 

Oddział Kraków z powodu istniejących stosunków społeczno-politycz- 

nych nie organizował zebrań ani konferencji. Zarząd Oddziału brał udział 

w pracach Zespołu opracowującego „Raport o stanie lasów i gospodar- 

stwa leśnego . sa | 

Oddział Lublin zorganizował na terenie nadl. Biała Podlaska w paź- 

dzierniku 1981 r. konferencję nt.: „Wpływ przestojów sosnowych na 

struktury drzewostanów drugiej generacji”. Referaty wygłosili dr inż. 

S.Ryngajłło i prof, dr hab. B. Zabielski. Uchwała konferencji 

została przesłana na ręce przewodniczącego Zarządu Głównego i redak- 
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tora naczelnego „Sylwana”, z myślą o uzyskaniu tą drogą poparcia 
w kierownictwie Lasów Państwowych i wywołania ogólnopolskiej dys- 
kusji leśników na poruszony temat. | 

Członkowie Oddziału aktywnie uczestniczyli: w zorganizowanych na 
terenie OZLP trzech szkoleniach dla szkółkarzy i nadleśniczych tereno- 
wych w zakresie gospodarki szkółkarskiej, pielęgnowania lasu, jesien- 
nych poszukiwań szkodników sosny i zwalczania szkodników wtórnych. 
Włączali się także do działalności propagandowej w środkach masowe- 
go przekazu na tematy związane z realizacją zadań gospodarczych i och- 
roną lasu. 

Oddział Łódź zorganizował następujące odczyty i konferencje tere- 
nowe: 

— Odczyt mgr inż. G. Banacha pt. „Leśnictwo we Francji ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień urządzania lasu” (III 1982 r.). 

— Konferencja terenowa w nadleśnictwach- Poddębice, Sieradz, Wie- 
luń i Kolumna nt.: „Nowoczesne kierunki w szkółkarstwie leśnym” 
(IX 1981 r.). | 

— Spotkanie terenowe w OZLP Poznań (nadl. Jarocin, Kościan) 
w celu wymiany doświadczeń w zakresie produkcji szkółkarskiej. Od- 
dział poprzez swoich członków należących do Społecznego Komitetu Bu- 
dowy Pomnika Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich 
był czynnie zaangażowany w pracach związanych z budową Pomnika 
i Izby Pamięci. | 

Oddział Olsztyn zorganizował w okresie sprawozdawczym dwa spot- 
kania na których wygłoszono następujące odczyty: | - 

— mgr inż. W. Olszewski: „Ochrona środowiska” (XII 1981 r.); 
— dr inż, K. Rykowski: „Biologiczne metody ochrony lasu — 

czerwiec 1982 r. | - 
Oddział Poznań prowadził bogatą działalność odczytową: 

— dr inż. J. Modrzyński: „Lasy i leśnictwo w RFN widziane 
okiem hodowcy” (XI 1981 r.); | m 

— prof. dr hab. B. Zabielski: „Lasy i leśnictwo włoskie” 

(X 1981 r.): | | _ 5, 
— prof. dr F. Budniak: „Udział leśników w Ruchu Oporu w cza- 

sie drugiej wojny światowej” (XI 1981 r.); | oo: о 

— dr inż. H. Różański: „Problemy mechanizacji prac leśnych 

(XII 1981 r.). | | —_ 
We wrześniu 1981 r. zorganizowano konferencję terenową w nadl. 

Jarocin nt.: „Zadania gospodarstwa nasienno-szkółkarskiego w regionie 

intensywnej gospodarki leśnej”. W trakcie konferencji wygłoszono na- 

stępujące referaty: dr inż. J. Hernik:: „Intensyfikacja produkcji szkół- 

karskiej”, dr 112. 5. Czoper: „Nawożenie i deszczowanie szkółek: leś- 

nych”. naa | > = co 

Oddział Szczecin z uwagi na stan wojenny zawiesił działalność od- 

czytową. Utrzymywano kontakty i współpracę ze stowarzyszeniami tech- 

nicznymi i naukowymi o zbliżonych zaintersowaniach problemowych — 

SITLiD, Polskim Towarzystwem Botanicznym, LOP. pa 

Oddział Warszawa zorganizował dwa zebrania problemowo-dysku- 
syjne. o, SE "żę, i. R e Z 
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Pierwsze było poświęcone aktualnym problemom gospodarki wodnej 
na tle „Programu Wisła”. Referaty wygłosił mgr inż. A. Arkuszew- 
ski: Założenia gospodarki wodnej w Polsce z uwzględnieniem „Progra- 
mu Wisła”, mgr inż. S. Babiński: „Udział gospodarki leśnej w reali- 
zacji krajowego programu gospodarki wodnej”. 

Drugie — dotyczyło problemów zagospodarowania lasu. Odczyt wy- 
głosił dr inż. R. Sobczak: „Najważniejsze kierunki zagospodarowania 
lasu”. Członkowie Oddziału brali udział w przygotowaniach do Jubileu- 
szowej Sesji i Obecnego Zjazdu Delegatów. 

Oddział Wrocław zrealizował wygłoszenie odczytu przez mgr. inż. 
J. Walczyka pt.: „Przegląd metod zapobiegania i zwalczania pożarów 
leśnych w różnych krajach świata w oparciu o materiały z międzyna- 
rodowego seminarium jakie odbyło się w Polsce w dniach 18—22 maja 
1981 r.” 

W okresie obchodów „Dni Lasu i Zadrzewień” członkowie Oddziału 
uczestniczyli w organizowanych z tej okazji działań (prace odnowienio- 
we, pogadanki dla młodzieży). 

A. Gorzelak, J. Zajączkowski 

Wskazówki dla Autorów 

Artykuły do „Sylwana” powinny być nadsyłane w dwóch egzemplarzach ma- 
szynopisu (oryginał i kopia), przygotowane do druku pod względem merytorycznym 
i stylistycznym, pisane jednostronnie z podwójnym odstępem (30 wierszy na stronie) 
i marginesem szerokości 4 cm z lewej strony, bez skreśleń i poprawek oraz bez 
zróżnicowań druku i podkreśleń. Objętość artykułów łącznie z tabelami, ilustra- 
cjami i spisem literatury nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu, objętość 
recenzji książek — 3 stron... | 

Tabele i materiał ilustracyjny powinny być ograniczone do niezbędnego mini- 
mum i wyłączone z tekstu. Tabele mają własną numerację, wykresy, rysunki i fo- 

tografie wspólną, oznaczaną jako ryciny. Format rycin nie większy niż 13X18 ст; 

fotografie wyłącznie czarno-białe na błyszczącym papierze; rysunki i wykresy wy- 
konane czarnym tuszem na białym papierze lub kalce technicznej. Napisy i ozna- 
czenia na rycinach powinny być takiej wielkości, aby po zmniejszeniu podstawy 

ryciny do 8 cm były łatwo czytelne. Podpisy pod rycinami należy podawać na 

oddzielnej kartce wg przyjętej numeracji (w kolejności powoływania się w tek- 

ście), Przy powoływaniu się na tabele lub ryciny należy stosować skróty: tab. 

lub ryc.


