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Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego
za okres od września 1982 r. do września 1983 r.
Podstawą działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego w okresie sprawozdawczym były uchwały 82 Zjazdu Delegatów Oddziału, wytyczne

Zarządu

Głównego

ki i praktyki

przy

(posiedzenie, styczeń 1983 r.), aktualne potrzeby nau-

uwzględnieniu

możliwości

finansowych

Towarzystwa.

Ogólnie należy stwierdzić, że działalność Komisji i Oddziałów była
ograniczona możliwościami finansowymi Towarzystwa (m.in. budżet na

1983

r. został

zatwierdzony

przez

PAN

1983 r.) oraz znaną sytuacją w kraju.

Stan organizacyjny

w

pierwszych

dniach

sierpnia

Towarzystwa

W okresie sprawozdawczym przy Zarządzie Głównym działało 17 komisji (4 funkcjonalne i 13 problemowych — specjalistycznych). Ogniwa
terenowe tworzyło 20 oddziałów. Liczba członków Towarzystwa wynosi

—

2862, osób fizycznych — 2342 i osób prawnych 520 (członkowie wspie-

rający).

Realizacja wniosków

z 82 Zjazdu

Delegatów

Oddziałów

We wniosku pierwszym — Zjazd popiera krytyczne uwagi w dyskusji
na temat pogarszającej się sytuacji sanitarnej lasów, na którą złożyły
się m.in. scentralizowana i zbiurokratyzowana forma zarządzania oraz

nacechowany

znamionami

podział

gigantomanii

administracyjny.

Wielo-

letnie doświadczenia wskazują bowiem, że wielkość nadleśnictw na niżu
powinna się wahać w granicach od 7 do 10 tys. ha, a w górach 5—7

tys. ha; przy przeciętnej

powierzchni

leśnictwa wynoszącej

ok. 10%

po-

obchodów leśnych i stanowisk
wierzchni nadleśnictwa. Przywrócenie
gajowych przyczyni się niewątpliwie do poprawy sytuacji sanitarnej oraz
ochrony lasu.
Wniosek ten przekazano
i Polityki Leśnej.

do

studiów

i dyskusji

We wniosku drugim — Zjazd krytycznie
eksploatacji lasów i do stosowanych obecnie

Komisji

Ekonomiki

odnosi się do
w urządzaniu

nadmiernej
lasu metod

obliczania etatu rębnego, które w opinii Zjazdu zawyżają przy zniekształconej strukturze klas wieku rozmiar użytkowania lasu — bez liczenia
się z nieodwracalnymi skutkami wywołanymi w zasadniczej masie pro-

dukcyjnej

drzewostanów

na pniu.

Zachodzi

pilna

potrzeba

rewizji

metod oraz metod inwentaryzacji lasu na podstawie opracowań
towanych przez właściwe komisje Zarządu Głównego PTL.
54

tych

przygo-

Realizacją tego wniosku
miaru Użytkowania, która

Zjeździe.

zajęła się Komisja Urządzania Lasu i Rozprzedstawi swoje stanowisko na obecnym

We wniosku trzecim — Zjazd uważa za istotne rozszerzenie badań
i kontynuowanie dyskusji zmierzającej do doskonalenia „Zasad Hodowli

Lasu”

ze

szczególnym

uwzględnieniem

systemu

klasyfikacji

rębni.

Wniosek ten jest przedmiotem opracowania Komisji Zagospodarowania Lasu oraz Komisji Urządzania Lasu i Rozmiaru Użytkowania.
Wniosek czwarty mówi o pilnej potrzebie zmiany obecnie obowiązujących norm pojemności łowisk leśnych, celem radykalnego zredukowania stanu zwierzyny łownej i odczuwalnego zmniejszenia rozmiaru

szkód leśnych i rolnych.
Wniosek ten jest powtórzeniem

zagadnień przedstawionych

w Rapor-

cie o stanie lasów i jest zbieżny z pracami Komisji Łowiectwa.
We wniosku piątym Zjazd zalecił Zarządowi Głównemu przygotowanie formy i sposobu uczczenia pamięci prof. dr hab. Stanisława Tyszkiewicza, długoletniego redaktora naczelnego „Sylwana. Realizacją tego
wniosku zajął się Oddział PTL w Kielcach, który zgłosił następujące
propozycje:

—

nadanie

imienia

prof. Tyszkiewicza

sku i wykonanie

_—

tablicy pamiątkowej,

Technikum

wykonanie popiersia prof. Tyszkiewicza.

Ponadto

wystąpiono

z wnioskiem

o nadanie

Leśnemu

rezerwatowi

w Zagnań-

leśnemu

mo-

drzewia polskiego Ciechostowice w nadl. Suchedniów imienia prof. Tyszkiewicza.

Prezydium

posiedzeniu

Na

zalecono, aby konty-

Głównego

Zarządu

nuować starania dotyczące nadania rezerwatowi Ciechostowice i szkole
leśnej w Zagnańsku imienia prof. Tyszkiewicza, zas wykonanie popiersia

i tablicy pamiątkowej

odłożyć

do czasu gdy zaistnieją możliwości finan-

We wniosku szóstym Zjazd proponuje rozważenie możliwości dodatkowej emisji medalu 100-lecia PTL jako pamiątki jubileuszowej dla
wszystkich członków Towarzystwa — nawet gdyby zaistniała koniecz-

ność pokrycia kosztów przez członków Towarzystwa.

rząd

Zgodnie

kuje

łączną

Główny

na

z rozeznaniem

pełną

liczbę

zamierza

listę

705

w Mennicy

złożyć

zgłoszeń.

sztuk

emisja medalu

zapotrzebowanie

w

ye

.1*

.

.

SOWE.

s

©

jest mozliwa

IV kw. br.,

w:

Gdańsku,

Płocku, Szczecinie, Warszawie i Zielonej Górze. |

Katowicach,

i Za-

ale ocze-

zgłosiły

Dotychczas zapotrzebowanie

oddziały

|

na

Olsztynie,

o

|

We wniosku siódmym Zjazd wyraża głębokie zadowolenie Z decyzji
parków narodowych i rezerwatów
rządowej, dotyczącej BOR
ii resortu leśnictwa.
Główny: PTL do
Zjazd zobowiązuje Zarząd
Ówiym
Bacy w SŁ

przedstawienia w ciągu następnych 5 lat, na Zjazdach Delegatów, infor:
meee zawartych w ,,Raporcie o stanie
macji o realizacji postulatow 1
ÓW

i

ns
nim czasie

wania

w

śnegow Polsce

o.

.

|

ana ciągłe zmiany w Resorcie oraz poświęcenie w ona
uwagi zwalczaniu brudnicy miszki i sprawom ZABOSpO" aro”

Sudetach

Zachodnich,

ustalenie

stopnia

realizacji

postulatów

00

i wniosków zawartych w Raporcie wydaje się możliwe po dłuższym
niż jeden rok okresie.
We wniosku dziewiątym uczestnicy jubileuszowego Zjazdu wyrażają
uznanie przewodniczącemu Zespołu prof. dr hab. Edwardowi Więcce
oraz całemu Zespołowi autorów „Raportu o stanie lasów i gospodarstwa
leśnego w Polsce”, który powinien stanowić podstawy dla dalszej działalności

Towarzystwa

w

kierunku

stałej

poprawy

sytuacji

w

leśnictwie.

We wniosku dziesiątym Zjazd Delegatów Oddziałów PTL wysoko
ocenia aktywną pracę ustępującego Zarządu Głównego w trudnym okresle działalności Towarzystwa.
Działalność Zarządu

w

Głównego

i Prezydium

ZG PTL

W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny odbył dwa posiedzenia,
tym pierwsze 12 I 1983 r. z udziałem przewodniczących oddziałów

i drugie tuż przed Zjazdem Delegatów Oddziałów.
poświęcono programowi działalności Towarzystwa

przy

czym

dokonano

szczegółowego

omówienia

Posiedzenie pierwsze
w obecnej kadencji,

planów

pracy

komisji

i oddziałów, przedstawiono ponadto sprawy wydawnicze ze szczególnym
uwzględnieniem reaktywowania „Biuletynu Informacyjnego” Towarzystwa, czasopisma „Sylwan”, sprawy finansowe Towarzystwa z akcentem
na zagadnienie skiadek czlonkowskich oraz wysłuchano informacji o sta-

nie przygotowań
conc
nego

do 83 Zjazdu

Delegatów

Oddziałów.

W

dyskusji zwró-

szczególną uwagę na pracę Wydawnictwa i Komitetu Redakcyj„Sylwana. Powołano Zespół do oceny czasopisma „Sylwan, w

skład którego weszli: mgr inż. T. Moch, prof. dr J. Broda, prof. dr hab.
B. Gonet, doc. dr hab. K. Magnuski, mgr inż. Z. Pawłowski, mgr inż.

Z. Szunke.

Drugie

posiedzenie Zarządu Głównego

objęło zagadnienia bieżące, jak

wnioski na odznaczenia honorowe Towarzystwa, skład Rady Programowej „Sylwana, sprawy składek członkowskich od osób fizycznych, ргоjekt poprawek do Statutu Towarzystwa, miejsce i tematykę przyszłego

Zjazdu

ków.

oraz propozycje

obsady

Prezydium

i Zjazdowej

Komisji

Wnios-

W okresie sprawozdawczym Prezydium pracowało w składzie: przewodniczący prot. dr hab. A. Szujecki, wiceprzewodniczący: doc. dr hab.
T. Partyka, prof. dr hab. K. Heymanowski, mgr inż. A. Nowakowski, se-

kretarz dr inż. A. Gorzelak, zastępca sekretarza dr inż. J. Zajączkowski,
skarbnik mgr inż. W. Mierzejewski, zastępca skarbnika mgr inż. L. Lubczyński, redaktor naczelny „Sylwana” prof. dr hab. Z. Sierpiński.

Z

uwagi

na

zmiany

w

składzie

Prezydium

po

Zjeździe

Delegatów

i zebraniu Zarządu Głównego nastąpiła zmiana zakresu obowiązków niektórych członków Prezydium. Całokształt spraw organizacyjnych zwią-

zanych z działalnością oddziałów powierzono prof. dr hab. K. Heymanow-

skiemu, a mgr inż. L. Lubczyńskiemu obowiązki członka Prezydium do
spraw finansowych z jednoczesnym pełnieniem funkcji przewodniczącego
Komisji Organizacyjnej. Kompetencje pozostałych członków Prezydium

pozostały jak w poprzedniej kadencji.
W wymienionym wyżej okresie Prezydium
święconych:

06

odbyło

14 posiedzeń

po-

—

podsumowaniu

—
—

programowi dziatalnosci Towarzystwa,
sprawom wydawniczym ze szczególnym uwzględnieniem roli „Sylwaпа’ 1 Biuletynu Informacyjnego,
sposobom realizacji wniosków ze Zjazdu Delegatów,
sprawom finansowym,
zjazdom delegatów i sesji w 1983 r. i 1984 r. oraz sprawom bieżącym.

Zjazdu

zacyjnym,

—
—
—

i jubileuszowej

Sesji

oraz

sprawom

organi-

Członkowie Prezydium wręczyli osobiście medal pamiątkowy Towarzystwa Protektorom obchodów 100-lecia oraz członkom Komitetu Organizacyjnego Sesji.
|
Prezes Zarządu Głównego uczestniczył w posiedzeniach Kolegium
Lasów Państwowych.
Prof. dr hab. A. Szujecki i prof. dr hab. K. Heymanowski uczestni-

czyli w uroczystym zebraniu Oddziału PTL przy OZLP
nym

W

z wręczeniem

Oddziale

T. Partyka

PTL

medali pamiątkowych

Kielce w uroczystym

w Łodzi, połączo-

z okazji -100-lecia.

zebraniu wziął udział doc. dr

z referatem na temat polityki leśnej.

Skierowano

listy z podziękowaniami

do

protektorów,

członków

Ko-

mitetu Honorowego, gości zagranicznych, osób i instytucji które przesłały życzenia, V Wydziału PAN, kierownictwa LP, Urzędu Rady Ministrów, SGGW-AR, IBL, OZLP w Łodzi, Nadl. Spała, członków Oddziału

Warszawskiego obsługujących Zjazd, Zakładów Metalowych Predom-Mesko, autorów referatów, autorów apelu i memoriału, członków Komitetu

Organizacyjnego Sesji, osób organizujących pobyt gości zagranicznych.
Dyskutowano nad ostateczną wersją apelu i memoriału (poprawki
stylistyczne), które po wydrukowaniu przekazano oddziałom i komisjom

PTL,

SITLiD,

Gospodarki

PTG,

PTE,

Żywnościowej),

LOP,

CK

SD,

NK

Ministrowi LiPD,

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, PAN —
przekazano do prasy, urzędów wojewódzkich
toriów.

ZSL,

KC

NZLP,

PZPR

(Wydz.

Komisji Sejmowej

Prezes i Wydział V. Apel
(wojewodowie) i do kura-

ramach rewizyty za udział w uroczystościach 100-lecia Towarzystwa wyjechała do Szwecji w dniach 11—15 kwietnia 1983 r. delegacja
złożona z 5 osób. Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 12 I 1983 r. zaW

twierdził

następujący

Partyka,

hab.

Tadeusz

gdyż

sprawozdanie

Szymański,

skład

delegacji:

mgr inż.

dr inż. Andrzej

Jerzy

Gorzelak.

z wyjazdu

prof.

dr Andrzej

prof.

Bergier,

dr hab.

wyjazdu

Szczegółów

zamieszczono

Szujecki,

Biuletynie

w

doc.

dr

Stanisław

nie podajemy,

Informacyj-

nym Towarzystwa. Delegacja zaproponowała stronie szwedzkiej coroczną wymianę członków różnych specjalności. Propozycja jest rozważana
przez Szwedzkie Towarzystwo Leśne.

Działalność

Komitetu

Budowy

i Drzewiarzy oraz Izby Pamięci

Pomnika

Walki

i Męczeństwa

Leśników

W
twem

okresie sprawozdawczym działalność Komitetu pod przewodnieprof. dr Floriana Budniaka koncentrowała się na budowie Izby

OZLP

i Kołem

Pamięci.

Polskie

Towarzystwo

ZBoWiD

Leśne

przy OZLP

współdziałało

w Łodzi. W

w

tym

zakresie

wyniku starań Komi-

z

57

tetu

nastąpiło

21

i Męczeństwa

uznania

IX

Leśników

1983

za trud włożony

r. uroczyste

otwarcie

Domu

i Drzewiarzy Polskich. Pragniemy

w to dzieło przewodniczącemu

Florianowi Budniakowi, wiceprzewodniczącemu
liksowi Pardusowi i doc. Tadeuszowi Partyce

Pamięci

Walki

wyrazić słowa

Komitetu

prof.

— OZLP mgr inż. Feoraz koledze Karolowi

Kazimierskiemu, prezesowi Koła ZBoWiD przy OZLP Łódź. Szczególne
podziękowanie kierujemy pod adresem Kolegium Lasów Państwowych,
które na ten cel przyznało podstawowe fundusze oraz instytucjom i osobom

prywatnym

Działalność
Zespół

Zespołu
pod

wymienionym
wan”.

wspierającym

Zdaniem

finansowo podjętą akcję.

do oceny czasopisma

przewodnictwem

poprzednio,

mgr

dokonał

Zespołu „Sylwan”,

„Sylwan”

inż.

Tadeusza

wnikliwej

oceny

który towarzyszy

Mocha,

w

składzie

czasopisma

leśnikom

„Syl-

od 1820 r.,

powinien pełnić dwojaką rolę — organu Towarzystwa i czasopisma o pro-

‘ilu

naukowym.

merytorycznej

Zespół

jak

wniósł

i technicznej

szereg

edycji

uwag

krytycznych

„Sylwana”.

Uwagi

co

do

strony

Prezydium

przekazano Komitetowi Redakcyjnemu czasopisma. Ponadto Zespół wysunął propozycję powołania przez Zarząd Główny Towarzystwa Rady

Programowej „Sylwana, która spełniałaby rolę doradczą w
polityki redakcyjnej. W skład Rady Programowej
powinni
przedstawiciele nauki i praktyki leśnej. Skład Rady
na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Głównego.
Działalność

został przedstawiony

komisji specjalistycznych

Rozwijała się ona głównie

riałów oraz indywidualnej
desłały sprawozdania.
1. Komisja

ustalaniu
wchodzić

w opracowaniach

pracy

Zagospodarowania

członków.

Nie

opinii, referatów,

wszystkie

memo-

komisje

na-

Lasu

W okresie sprawozdawczym na planowane dwa posiedzenia w Warszawie i Białowieży odbyto tylko jedno, w Warszawie 2 III 1983 r., na
którym wygłoszono dwa referaty naukowe:
„Problem szkód wyrządzanych przez zwierzynę oraz kierunki ich
ograniczania” — doc. dr hab. Eleonora Szukiel.

„Zadrzewienia w Polsce i problemy z tym związane” — mgr inż. Ka-

zimierz Zajączkowski.
Na

Drugie

posiedzenie

posiedzenie

to

ze względów

przygotowano

technicznych

referat

pt.

gospodarowania lasu Puszczy Białowieskiej
autor — doc. dr Stefan Graniczny.
Ponadto,

niezależnie

od oficjalnych

nie

doszło

„Narastające

w Świetle

zebrań

Komisji,

do skutku.

problemy

ostatnich
wąski

za-

badań”,

sztab Ko-

misji (4 osoby) odbył kilka nie protokółowanych narad dotyczących spraw
organizacyjnych i problemowych Komisji.
Działający w ramach Komisji Zespół Jodłowy

doc.
08

dr

Stefana

Granicznego współdziałał

w

pod

zakresie

przewodnictwem

metodyki

badań,

zbierania wyników badań z doświadczeń i szkoleń
darki Leśnej Regionów Górskich IBL w Krakowie,
Lasu

AR

w Krakowie,

Zakładem

Ochrony

Lasu

Wydziałem Gospodarki Zasobami Leśnymi NZLP.

2. Komisja

Ochrony

V

organizacji

1983

w

Warszawie

oraz

Przyrody

W okresie sprawozdawczym odbyły
Komisji. Zespołowo lub indywidualnie
maty:
6—7

IBL

z Zakładem GospoInstytutem Hodowli

r. na

społecznych,

konferencji

politycznych

się cztery zebrania Prezydium
opracowywano następujące te-

terenowej

w

Gorlicach,

i administracji

z udziałem

województw

nowo-

sądeckiego i krośnieńskiego, wygłoszono referat dyskusyjny o walorach
przyrodniczych terenu projektowanego Parku Magurskiego, zasięgu terytorialnym i staraniach związanych z jego utworzeniem.
. Zarząd Główny PTL opracował „Uzasadnienie konieczności utworzenia Magurskiego Parku Narodowego” i przesłał je do Państwowej Rady

Ochrony

Przyrody,

Wojewódzkich

Komitetów

Ochrony

Przyrody

w No-

wym Sączu i w Krośnie, przewodniczących Wojewódzkich Rad Narodowych i wojewodów tych województw oraz do okręgowych zarządów
lasów państwowych w Krakowie i Krośnie.

Dla Komisji Kształtowania

szeroko

stanu
W

rody”.

ujęty

stan przyrody

i Ochrony

w Polsce

rzeczywistego

i w

Polskim

wygłoszono

Radiu

świetle

Środowiska

i zagadnienia

odnośnych

opracowano

jej ochrony

i przepisów.

według

prelekcję pt.: „Co to jest Pomnik

Opracowano podstawy przyrodniczo-leśne
roku Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
3. Komisja

ustaw

PRON

dla powołanego

Przy-

w bieżącym

Historii Leśnictwa

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno zebranie Komisji 13 I
1983 r., na którym prof. dr J. Broda wygłosił referat pt.: „Lasy Królestwa Polskiego i stan ich zagospodarowania w dobie powstania styczniowego.
Kontynuowano

prace

nad

wydawnictwem

skie w okresie II wojny światowej”.

„Leśnicy

i leśnictwo

pol-

Przewodniczący prof. dr Józef Broda i trzej członkowie Komisji prof.

dr F. Budniak,

uczestniczyli

i męczeństwa

dr inż. Zb. Neugebauer

w pracach
Leśników

Społecznego

i Drzewiarzy

i dr inż. B. Szymański

Komitetu
Polskich

towej oraz budowy Izby Pamięci w Spale.
Prof. J. Broda

kowej

Ośrodka

i prof. F. Budniak

Kultury

Leśnej

w

w

Budowy

uczestniczyli

Gołuchowie,

okresie

aktywnie

Pomnika

II wojny

w pracach

Rady

reprezentując

Walki

świaNau-

Zarząd

Główny i Komisję. Na zebraniu Rady w czerwcu 1983 r. prof. J. Broda
wygłosił referat omawiający historię starań Towarzystwa o utworzenie

muzeum

leśnictwa.
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4. Komisja Urządzania Lasu i Rozmiaru Użytkowania

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła trzy posiedzenia nad zagadnieniami zasad prowadzenia inwentaryzacji zapasu drzewnego oraz
obliczania etatu cięć przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
listopadzie

W

1983

r. projektowane

jedno

jeszcze

jest

posiedzenie

misji na temat rębni. Wnioski z dotychczasowych dyskusji
mierza przedstawić na obecnym Zjeździe Delegatów.
5. Komisja

Komisja

Ko-

za-

Ochrony Zasobów Leśnych

Działalność Komisji ograniczyła się do wygłaszania przez członków
referatów na sympozjach, konferencjach i naradach poświęconych problemowi gwałtownego pogarszania się stanu sanitarnego i zagrożenia
Jasu. Na konferencji SITLIiD w Sudetach Zachodnich 3 referaty wygłosili prof. Z. Capecki i dr A. Zwoliński, a na sesji naukowej PTL zostanie wygłoszony referat przez prof. Z. Capeckiego. W opracowaniu Kó-

misji (prof. Z. Capecki,

jest druga część raportu na te-

dr A. Zwoliński)

mat stanu zdrowotnego i zagrożeń Karkonoskiego Parku Narodowego.
W planach pracy Komisji znajduje się inwentaryzacja mrowisk na terenach objętych gradacją mniszki w północnej Polsce, referat na temat
prcblemu wzrostu zagrożeń świerczyn w Polsce oraz wznowienie wydania Małego Słownika Ochrony Lasu.

6. Komisja

Gospodarki

Członkowie

Komisji

Leśnej

w

Rejonach

brali udział

Przemysłowych
naukowej

w konferencji

SITLiD

we

Wrocławiu nt.: „Stan zdrowotny i sanitarny lasów górskich w Sudetach
oraz kierunki niezbędnych działań. Doc. dr T. Przybylski, dr inż. Eryk

Latocha wzięli udział w seminarium zorganizowanym przez Wojewódzkie Biuro Projektów w Katowicach nt.: „Kryteria gospodarowania prze-

strzeniami

narażanymi

na

degradacje

ze

szczególnym

uwzględnieniem

problematyki stref ochronnych”. Przewodniczący Komisji opracował referat na temat zagrożenia świerczyn górskich w Europie Środkowej przez
imisje przemysłowe na sesję naukową połączoną z dzisiejszym Zjazdem

Delegatów, a także złożył w Komitecie Redakcyjnym ,,Sylwana” 2 artykuły: „Próby ustalenia progu toksyczności dwutlenku siarki dla drzewostanów iglastych” i „Główne kierunki w zagospodarowaniu lasu na terenach szkód przemysłowych w Sudetach Zachodnich”.
7. Komisja Ekonomiki i Polityki Leśnej

W okresie sprawozdawczym Komisja przygotowała opinię do Narodowego Planu Gospodarczego w zakresie leśnictwa i drzewnictwa, współ-

działała

aktywnie

w

pracach

Komitetu

Budowy

Pomnika

aktywnie

pracował

Walki

i Mę-

czeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich oraz Izby Pamięci w Spale
oraz przygotowała materiały dyskusyjne do planowanego posiedzenia
kameralnego.

Przewodniczący

Komisji

i Zarządzie Głównym Towarzystwa.
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|

w Prezydium

8. Komisja Zadrzewien
Praca

Komisji

koncentrowala

sie na

zbieraniu

danych

trzebach zadrzewien w kraju. Przewodniczacy Komisji
cześnie Zespołem powołanym do oceny ,,Sylwana”’.

o stanie

kierowal

i po-

jedno-

9. Komisja Słownictwa Leśnego
Komisja kończy opracowywanie definicji haseł do Słownika Terminologicznego Leśnictwa i przekazuje je do PWN, gdzie rozpoczęto opracowanie redakcyjne haseł. Przewodniczący Komisji aktywnie uczestniczy

w pracach Zarządu Głównego.
10. Komisja
W

brania

Krzewienia Wiedzy Leśnej

okresie

sprawozdawczym

referatowe

odbyły

się

wygłoszono

tylko

w

8 referatów,

czterech

przy

oddziałach.

czym

ze-

Przyczyną

gwałtownego spadku działalności jest zarówno ogólna sytuacja w leśnictwie jak również symboliczne, nie zmienione od 1975 r. honoraria. Pod

względem

liczby wygłoszonych

ożywioną

nym

aktywność

wskaźnikiem

reieratów

notuje się w Kielcach,

braku

zainteresowania

przoduje

Gdańsku

oddział

w Poznaniu,

i Katowicach.

działalnością

referatową

Pew-

jest

stopień wykorzystania tematów w okresowych komunikatach. Na zgłoszonych w ostatnim komunikacie 17 tematów 6 wykorzystano po 1 razie,
a 1l tematów w ogóle nie wykorzystano, pomimo że dotyczyły one bar, dzo aktualnych zagadnień. Tematyka wygłoszonych referatów obejmowała zagadnienia: zagospodarowania lasu — 4, ochrony — 2, nasiennictwa
— 1 i polityki leśnej 1.
11. Komisja

Organizacyjna

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła trzy spotkania, na których omawiano propozycje zmian w Statucie oraz regulaminy działania
organów wewnętrznych Towarzystwa (Sądu Koleżeńskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Zarządu Głównego, Prezydium Zarządu Głównego, Za-

rządu Oddziału i Samodzielnego Koła) i zagadnienia współpracy

z zagra-

nicą. Wnioski odnośnie ww. regulaminów i propozycje zmian w Statucie
Towarzystwa przedstawiono w trybie roboczym do Sekretariatu Towarzystwa, będą one również przedstawione na obecnym Zjeździe.

12. Komisja Wydawnicza
Obecnie jest w
Towarzystwo: „100

II

wojny

stadium przygotowań 6 pozycji firmowanych przez
lat działalności PTL”, „Lasy i leśnictwo w okresie

światowej”,

światowej”,

„Wybór

„Las w polskiej

wspomnień

literaturze

leśników

i sztuce”,

z

„Pieśń

okresu

II

o żubrze”,

wojny

„Bi-

bliografia Sylwana do 1939 r. '.
Opracowano i wydano kolejny 16 numer Biuletynu Informacyjnego
Towarzystwa (prawie po 20-letniej przerwie), redagowany przez Komitet
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w składzie: mgr Maria Szajewska-Urbaniec, mgr Elzbieta Suwara, dr
inż. Andrzej Gorzelak, Krystyna Wojciechowska, dr Kazimierz Rykowski (opracowanie graficzne). Biuletyn zostanie
cielom oddziałów w czasie tegorocznego Zjazdu.

przekazany

przedstawi-

Jednocześnie prosimy o nadesłanie uwag co do treści i strony graficznej tego numeru, a także wytypowanie korespondenta oddziału, który
przekazywałby aktualne informacje z terenu oddziału.
Po dość długim okresie przygotowano i oddano do druku (małą poli. grafią) materiały referatowe z sesji „„Leśnicy i leśnictwo polskie w czasie II wojny światowej”, która odbyła się w 1980 r. w Spale. W tym
miejscu w imieniu Sekretariatu Zarządu Głównego chciałbym przeprosic pana prof. Г. Budniaka
teriałów.

za przedłużanie

się okresu

wydania

tych ma-

13. Komisja Finansowa
W

okresie

nie finansów

sprawozdawczym

Towarzystwa,

Komisja

które

poczyniła

nie pokrywały

Za pośrednictwem Zarządu Głównego
twa i Przemysłu Drzewnego zwrócono

starania

o uzupełnie-

już bieżących

potrzeb.

i przy poparciu Ministra Leśnicsię z apelem do członków wspie-

rających o podniesienie rocznej składki do wysokości 2000 zł. Gotowość
wpłat podwyższonych składek do chwili obecnej zgłosiły 263 jednostki
alp.

Jednocześnie

Komisja

wnioskuje

o

podwyższenie

członkowskiej od osób fizycznych. Uzasadnienie
stanie przedstawione na obecnym Zjeździe.

tego

rocznej

składki

postępowania

zo-

14. Komitet Redakcyjny „Sylwana”
Stan

teki redakcyjnej

w dniu

15 IX

W okresie sprawozdawczym wpłynęło
tykuły. Zakwalifikowano i przekazano

163

artykuły.

Zwrócono

autorom

15

1982 r. wynosił

128

artykułów.

166 artykułów. Razem — 294 ardo druku do dnia 15 IX 1983 r. —

artykułów.

w dniu 15 IX 1983 r. wynosił 116 artykułów. W
odbyto 6 protokółowanych posiedzeń.

Stan

teki

redakcyjnej

okresie sprawozdawczym

15. Komisja Łowiecka
W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 zebrania Prezydium Komisji
poświęcone sprawom organizacyjnym oraz 2 zebrania plenarne:

15 IV 1983 r. —

aktualny rozmiar szkód łowieckich w lasach omówi-

10 VI 1983 r. —

rejonizację łowieckiej hodowli

ła doc. dr hab. Eleonora Szukiel,

(Cervus

elaphus L.) w Polsce, na podstawie

jelenia europejskiego

trofeowej

wydajności

omówiła dr inż. Wiesława Goryńska z Instytutu Planowania
nia Terenów Wiejskich AR we Wrocławiu.
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łowisk,

i Urządza-

Działalność oddziałów

Najbardziej

aktywną

działalność

przejawiały

oddziały:

Kielce,

Kato-

wice, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Łódź, Warszawa, Wrocław.
Oddział Kielce — Zorganizowano uroczyste Walne Zebranie z okazji
100-lecia działalności Towarzystwa. W czasie zebrania wygłoszono 3 referaty:
„Cele i założenia polityki leśnej na przełomie XX i XXI wieku” —
doc. dr hab. T. Partyka,
„Sto lat działalności społecznej Polskiego Towarzystwa Leśnego —
dr inż. S. Barański,
a „Problematyka ochrony przyrody w leśnictwie” — doc. dr hab. J.
mak.
W czasie zebrania czynna była wystawa fotogramów wybitnych leśni-

ków oraz kilkudziesięciu egzemplarzy „Sylwana.
=
Zorganizowano konferencję techniczno-gospodarczą, na której wygłoszony został referat ,„Droga do nowej technologii przedsiewnego traktowania nasion buka” — prof. dr hab. B. Suszka.
Zarząd

Oddziału

aktywnie

działał

w

sprawie

zorganizowania

nowego

OZLP dla województw kieleckiego i radomskiego. Ponadto opracowano
i podjęto „Uchwałę dotyczącą gospodarki leśnej w woj. kieleckim”, która została przesłana władzom województwa.
Oddział Katowice — działalność Oddziału przejawiała się w organizowaniu konferencji terenowych, wygłaszaniu przez członków referatów na
spotkaniach, pokazach, szkoleniach.
28 II 1983 r. na konferencji NOT

w Częstochowie

mgr

inż. J. Potocki

wygłosił referat nt. Funduszu Leśnego.
14 III 1983 r. mgr inż. B. Palkiewicz, na spotkaniu roboczym poświę|
conym problemom zagospodarowania i użytkowania lasu nadl. Katowice,
wygłosił referat omawiający tę problematykę. Ponadto zademonstrowano
pokaz

dotyczący specjalnych

nie na terenie nadleśnictwa.
7 VI 1983 r. na terenie
zorganizowano

z OZLP

terenach górskich.
14—15

VI

1983

przygotowania

sposobów

nadleśnictw

kursokonferencję

r. wspólnie

z OZLP

Sucha

gleby

i Andrychów

przygotowano

zalesie-

wspólnie

szkółkarskiej

produkcji

nt.

pod

w

w

nadleśnictwach

Katowice i Namysłów dla ministrów leśnictwa NRD, CSRS i Polski pokaz poświęcony przebudowie drzewostanów w strefach szkód przemysłowych.
W maju i czerwcu 1983 r. członkowie Oddziału przeprowadzili szkolenia na

czeń

wieku.

terenach

wczesnych

nadleśnictw

i późnych

Bielsko,

w

Rybnik,

drzewostanach

Turawa,

Olesno

sosnowych

nt. czysz-

młodych

klas

Członkowie Oddziału 28 VI 1983 r. uczestniczyli w spotkaniu z dzien-

nikarzami

prasy

lokalnej

woj. katowickiego,

no problemy gospodarki leśnej województwa.
Na konferencji poświęconej problematyce
stanów opanowanych przez opieńkę miodową

sił referat poświęcony temu zagadnieniu.

'w czasie

którego

naświetlo-

zagospodarowania drzewomgr inż. B. Hanak wygło-
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W ramach akcji odczytowej 14 III 1983 r. doc. dr Kazimierz Gadek
wygłosił ilustrowany przezroczami referat pt. „Gospodarka leśna Nor\е511”.

Oddział

uczczenia

Kraków

—

31

I 1983

100-lecia PTL,

r. zorganizowano

na którym

mgr

inż. M.

uroczyste

Mączyński

|

zebranie

wygłosił

dla
re-

ferat pt. „Działalność Krakowskiego Oddziału PTL na tle działalności
Towarzystwa w 100-leciu 1882—1982”. Odczytano także Memoriał i Apel
uchwalone na 82 Zjeździe Delegatów. Na zebraniu Koła Młodych 4 XII
1982

r. mgr

inż. A.T.

łalności PTL
W czasie

świadczalnym

Urbański

wygłosił

w 100-leciu 1882—1982”.
zebrania wyborczego Koła
Krynica

w

czerwcu

1983

odczyt

PTL

nt.:

w

„Cele

Leśnym

r. wygłoszono

i etapy

dzia-

Zakładzie

Do-

ww.

referat

mgr

inż. M. Mączyńskiego oraz złożono sprawozdanie z przebiegu 82 Zjazdu
Delegatów oraz Sesji Naukowej z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia
działalności Towarzystwa.

W

referat

ramach
nt.:

zroczami.

akcji odczytowej

„Lasy

i leśnictwo

dr inż. J. Moryl-Nowakowska

we

Francji”,

który

był

wygłosiła

ilustrowany

prze-

Oddział Lublin — Z inicjatywy Zarządu Oddziału rozesłano do wszystkich jednostek organizacyjnych OZLP Lublin Memoriał oraz Apel uchwalone

na 82 Zjeździe Delegatów.

11—14

XI

1982

r. zorganizowano

wspólnie

z Oddziałem

SITLiD

wy-

cieczkę do Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Leśnych Zakładów
Doświadczalnych AR w Poznaniu. Zapoznano się także z organizacją
pracy tartaku w Jarocinie oraz zwiedzono muzea w Gołuchowie, Kórniku

i Wielkopolskim Parku Narodowym.
Działalność Oddziału w okresie sprawozdawczym

pozostawała

w ści-

słym związku z najważniejszymi zadaniami gospodarki leśnej, wśród których dominowały problemy likwidacji szkód pohuraganowych i posuszu,

a także szkód przemysłowych.
Szczególnie aktywną działalność wykazało Koło w Puławach, w skład
którego wchodzą pracownicy nadl. Puławy oraz Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Członkowie tego Koła pomogli w zlokalizowaniu powierzchni doświadczalnych z ekotypami sosny pospolitej założonych w okresie zaboru rosyjskiego.
twierdzony został przez Konserwatora

Gołębiu”. Ponadto

Na wniosek członków Koła zaPrzyrody rezerwat „Capliniec w

Koło zebrało materiały i opracowało

„„Raport o stanie

lasów znajdujących się pod ujemnym wpływem przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w rejonie Puław”. Utrzymywano także ścisłą współpracę z Konserwatorem Zabytków w Kazimierzu, zwłaszcza przy ochro-

nie cennego zabytku dendrologicznego jakim jest park w Puławach.
Uczestniczono przy opracowywaniu nowych zasad gospodarki zadrzewieniowej. Wiosną 1983 r. członkowie Oddziału pracowali społecznie przy
zalesianiu i odnowieniach.
|
Oddział Łódź — bardzo czynnie uczestniczył w pracach związanych z budową

Pomnika

Leśników

oraz Izby Pamięci

ką działalność odczytową. I tak:
7? XII 1982 r. odczyt pt.: „Stan
działania prowadzące
hab. A. Szujecki.
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do

poprawy

w Spale. Prowadzono

sanitarny

ich

lasów

zdrowotności”

szero-

polskich i kierunki
wygłosił

prof.

dr

17 I 1983 r. mgr inż. G. Banach wygłosił bogato ilustrowany przezro-

czami odczyt pt.: „Leśnictwo

zagadnień urządzania
9 II 1983 r. prof.
historyczne dotyczące
23 II 1983 r. dr
przydatności drzew i

we Francji ze szczególnym

lasu”.
dr hab. R. Olaczek wygłosił referat nt.: „Materiały
ur. Konewka i łowiectwa w Spale”.
inż. B. Kluczyński przedstawił „Wyniki badawcze
krzewów do rekultywacji i zagospodarowania hałd

w rejonie Częstochowy.
27—28 VI 1983 r. zorganizowano

nego

kierunku

w

uwzględnieniem

hodowli

lasu,

konferencję

gospodarki

w

nt. wdrażania

rezerwatach

selekcyj-

częściowych

oraz wpływu przemysłu na las — na terenie nadleśnictw Brzeziny, Grójec, Kozienice i Spała.
Z okazji „Dni Lasu” m.in. wystosowano apel do członków PTL, kierowników jednostek terenowych, Zarządów Wojewódzkich LOP, o ak-

tywny udział w tych obchodach. Opracowano
materiały przekazane miejscowej prasie.
Oddział

Olsztyn —

Zorganizowano

„Zagospodarowanie

prof. dr hab. H. Uggla.
mgr

„Zawodnica

—

z

odzyskanych

terenów

świerkowa

i wygłoszono

nowy

szkodnik

wystąpienia
|

radiowe

następujące
w

morza

oraz

odczyty:

Holandii"

—

i Mazur”

—

lasów Warmii

inż. T. Pampuch.
„Gospodarka leśna i wrażenia z pobytu w Norwegii” — mgr inż. W.
Fafiński.
23 VIII 1983 r. na terenie nadl. Wipsowo zorganizowano konferencję

nt.: „Zagospodarowanie drzewostanów po huraganach w 1981 i 1983 roku
na przykładzie nadleśnictwa Wipsowo”. Na konferencję zaproszono także członków Oddziału Ciechanów. W podsumowaniu konferencji zebrani
zgłosili wnioski, które zostaną przedstawione kierownictwu OZLP i ZG

PTL.
Odpowiadając

na

apel

Ministra

LiPD

w

związku

z „Dniami

Lasu”

członkowie Oddziału pracowali w szkółce zadrzewieniowej Wipsowo.
Oddział Poznań — W okresie sprawozdawczym wygłoszono 6 referatów:

„Informacje

o obchodach

—

100-lecia PTL”

prof. dr F. Budniak.

„Udział Polskiego Towarzystwa Leśnego w zorganizowaniu ogólnopolskiego muzeum leśnictwa” — prof. dr J. Broda.
„Informacje o postępie prac przy organizowaniu i budowie Ośrodka

Kultury Leśnej w Gołuchowie” — dr inż. K. Ratajszczak.

„Wrażenia

K. Siwecki.
„Lasy

z XVI

Królestwa

Światowego

|

Polskiego

Kongresu

i stan

ich

IUFRO”

—

doc.

zagospodarowania

Powstania Styczniowego” — prof. dr J. Broda.

dr

hab.

okresie

w

„Uproduktywnienie i przebudowa drzewostanów w różnym stopniu
uszkodzonych przez śniegi, wiatry i gradacje owadów” — prof. dr hab.
S. Szymański.
Przy

współpracy

z SITLiDw

Szczecinku

wygłoszono

w czasie „Koszalińskich Dni Techniki”, a mianowicie:
„Odnowienie oraz uproduktywnienie powierzchni

stopniu

uszkodzonych

dr hab. S. Szymanski.
5 —

Sylwan

nr

12

przez

śniegi,

wiatry

i gradacje
,

dwa

leśnych

owadów”

referaty

w różnym
—

prof.
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„Metody zwalczania szkodników wtórnych” — prof. dr hab. A. Szmidt.

Wspólnie z miejscowymi Odziałami SITLiD, OZLP, ILOP i Instytutem
Technologii Drewna zorganizowano obchody ,„Dni Гази”.

Oddział Warszawa — 26 I 1983 r. odbyło się plenarne zebranie poświęcone 100-leciu istnienia PTL, w czasie którego prelekcję pt.: „О działalności PTL w stuleciu jego istnienia” wygłosił prof. dr hab. A. Szu-

jecki.

14 VI 1983 r. zorganizowano Walne Zebranie, podczas którego prof.
dr hab. E. Bernadzki wygłosił programowy referat pt. „Problemy gospodarki leśnej w obecnym stanie zagospodarowania”. W wyniku ożywionej dyskusji wysunięto wnioski zmierzające do usprawnienia działań
w kierunku poprawy stanu lasów.
Oddział Wrocław — Zarząd Oddziału wspólnie z SITLiD zorganizował
konferencję pt. „Stan zdrowotny i sanitarny lasów górskich w Sudetach
oraz kierunki niezbędnych działań” w dniach 31 V — 1 VI 1983 r. w
Świeradów.

nadl.

„Problemy

konferencji

Na

gospodarki

leśnej

wygłoszono

w Sudetach”

referaty:

następujące

—

mgr

—

„Stan zdrowotny lasów w Sudetach Zachodnich”
liński, mgr inż. J. Zimny.

inż. M.
mgr

w

Sude-

racjonalnego

wyko-

„Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan sanitarny lasów
tach Zachodnich” — dr inż. J. Olszowski, mgr inż. E. Jurek.
„Aktualne

i przewidywane

możliwości

i potrzeby

Gniewek.

inż. A. Zwo-

rzystania bazy surowcowej w Sudetach Zachodnich” — inż. A. Komar.
W ramach akcji odczytowej mgr inż. G. Bochenek wygłosił odczyt
nt. „Gospodarka leśna w Austrii".
Zarząd Oddziału włączył się do organizacji i uczestnictwa w obchodach „Dni Lasu”.
niowej, wygłaszali

Członkowie Oddziału uczestniczyli
prelekcje w szkołach, organizowali

w akcji odnowiewycieczki do lasu,

występowali w telewizji, gdzie w audycji pt. „To się nadaje do telewizji”
przedstawiono problemy likwidacji skutków klęsk w lasach Sudetów

Zachodnich.
Oddział Ciechanów

—

zorganizował

konferencję

na

nadl.

terenie

Puł-

tusk nt.: „Obecny stan lasów województwa ciechanowskiego i ostrołęckiego oraz perspektywy ich rozwoju”.
Oddział Gorzów Wielkopolski — We współdziałaniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody i OZLP Szczecin wykonano prace wstępne dla
utworzenia rezerwatu przyrody im. Wł. Korczaka w nadl. Skwierzyna,

obręb

Lubniewice.

Oddział

współdziała

z Wojewódzką

Radą

Ochrony

Przyrody i Wojewódzkim Zarządem LOP w pracach związanych z utworzeniem Drawskiego Parku Narodowego.
Członkowie brali udział przy zalesieniach w nadl. Kłodawa, a uzyskaną kwotę (3 tys. zł) przeznaczono na cele społeczne.

Oddział Gdańsk —

Działalność Oddziału realizowała się głównie w Ko-

łach PTL, gdzie łączyła się często z działaniami Kół SITLiD.

5 VII

1983

r. zorganizowano

na terenie

nadl. Starogard

Gdański

se-

minarium nt.: „Problemy ochrony lasu ze szczególnym uwzględnieniem
zagrożenia lasu przez szkodniki wtórne i ich zwalczania”. Uczestnicy se-

minarium

zapoznali

się z problemami

przez szkodniki wtórne
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i ich zwalczania.

zagrożenia

lasów

nadl. Starogard

Oddział Płock — 19 VII 1983 r. zorganizował konferencję na terenie nadleśnictw Gostynin i Łąck. Tematami były: zagospodarowanie drzewostanów pogradacyjnych zniszczonych przez brudnicę mniszkę, zakładanie
upraw

przy

użyciu

sadzonek

3-letniej

sosny,

zakładanie

upraw

na

cięż-

kich siedliskach po przygotowaniu gleby pługiem konstrukcji mgr inż.
W. Sieradzkiego, sposoby przygotowania gleby i sposoby pielęgnowania
upraw na gniazdach w rębni gniazdowej.
Współpraca Oddziału z innymi stowarzyszeniami przejawiała się we
współuczestnictwie w organizacji obchodów „Dni Lasu”, „Tygodnia Czystości Wód”,
„Miesiąca Ochrony Przyrody”, „Płockich Dni Techniki”.
W zakresie ochrony środowiska Oddział współpracuje z Radą Naukową
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, członkowie Oddziału

czynnie uczestniczą w pracach Rady.
Oddział

Szczecin

—

zorganizował

odczyt

pt. „Brudnica

mniszka,

jej wy-

stępowanie i zwalczanie” — referował doc. dr E. Śliwa. Ponadto wykonano kilkadziesiąt kserokopii Memoriału i Apelu PTL i rozesłano je do
wszystkich jednostek OZLP i placówek LOP.
Oddział Toruń — Przeprowadzono konferencję na terenie Lasów Doświadczalnych

SGGW-AR

Warszawa

w Rogowie.

Tematem

była

przebu-

dowa drzewostanów rębniami złożonymi, stosowanie zabiegów fitomelioracyjnych oraz plantacyjna uprawa leśnych gatunków drzew szybko ros-

nących.
W

trakcie

opracowania

jest

dokumentacja

fotograficzna

obrazująca

zmiany w drzewostanach powstałe po gradacji brudnicy mniszki.
W ramach obchodów „Dni Lasu” wspólnie z LOP wygłoszono kilka
odczytów dla młodzieży szkolnej.
W 1983 r. przeniesiono Oddział Przemyski do Krosna i dokonano wyborów nowego Zarządu Oddziału. Przewodniczącym został obecny na
Zjeździe mgr inż. Zdzisław Goleń.
.

Ogólnie można stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym więcej było
posiedzeń komeralnych niż konferencji terenowych, co jest związane
z trudnościami transportowymi. Aktywność komisji oddziałów nie odbie-

gała jednak od innych lat.

Andrzej

5*

Gorzelak,

Jan

Zajączkowski
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