
  

1976 SYLWAN Nr 4 
  

UCHWAŁA 

dotycząca kierunków rozwoju leśnictwa 
i drzewnictwa w PRL 

[2224 Delegatów Oddziałów PTL obradujący w dniu 25 października ! 
w Kielcach włączył się do ogólnokrajowej dyskusji na temat wytycz- 

nych Komitetu Centralnego na VII Zjazd PZPR i sformułował swój po- 
gląd w postaci poniższej uchwały. 

Gospodarowanie w lasach powinno być oparte na współczesnych osiąg- 
nięciach nauki i techniki oraz na pełnym wykorzystywaniu możliwości 
produkcyjnej siedlisk leśnych. Powinno ono zapewniać osiąganie socjali- 
stycznej reprodukcji rozszerzonej, oznaczającej reprodukcję zasobów leś- 
nych z zachowaniem i wzmożeniem wpływu lasów na jakość środowiska, 
na warunki klimatyczne, stosunki wodne, płony w rolnictwie, zaspoka- 
janie potrzeb rekreacyjnych oraz spełnianie innych funkcji. 

Rozszerzoną reprodukcję zasobów leśnych należy realizować przez 
zwiększanie produkcyjności lasów przy przestrzeganiu zasad gospodaro- 
wania określonych w planach urządzenia gospodarstwa leśnego oraz przez 
zwiększenie powierzchni lasów. W naszych warunkach niezbędne jest 
osiągnięcie do 1990 r. przynajmniej 30% lesistości kraju. 

Gospodarowanie w lasach państwowych i niepaństwowych powinno 
być prowadzone w sposób zapewńiający wykonanie zadań w zakresie pro- 
dukcji drewna oraz spełnianie innych, wielostronnych funkcji gospodar- 
czych i społecznych. 

W celu zlikwidowania niedoboru mebli, płyt drewnopochodnych, ce- 
lulozy i papieru należy — bez zwiększania wyrębów — optymalnie wy- 
korzystywać możliwości produkcyjne lasów i zadrzewień oraz zużywać 
dla celów produkcyjnych odpady powstające przy pozyskiwaniu i- obróbce 
drewna. Dla wykorzystania nie zaangażowanych dotychczas kategorii su- 
rowca drzewnego niezbędne jest zwiększenie zdolności przerobowej prze- 
mysłu drzewnego i celulozowo-papierniczego przez budowę zakładów 
umożliwiających kompleksowy przerób drewna oraz stworzenie w gospo- 
darstwie leśnym warunków technicznych i organizacyjnych ułatwiają- 
cych realizację tych zadań. , , , 

Z zadań ochrony środowiska wynika potrzeba zwiększenia powierzchni 
lasów ochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem lasów górskich i glebo- 
chronnych, lasów wzdłuż cieków wodnych i szlaków komunikacyjnych, 
wokół aglomeracji miejskich i ośrodków przemysłowych, lasów przezna- 
czonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne ludności oraz lasów w wo- 
jewództwach o lesistości poniżej 20%. 

i Uchwała z 1975 r. 
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Wyniki badań geobotanicznych i siedliskoznawczych wskazują, że 
około 20% powierzchni naszych lasów ma jeszcze naturalny lub zbliżony 
do naturalnego skład gatunkowy. W celu zachowania tych lasów w do- 
tychczasowym stanie biocenotycznym konieczne jest stosowanie zasad 
gospodarowania zabezpieczających osiągnięcie tego celu. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na lasy rezerwatowe oraz na kompleksy leśne o charak- 
terze zbliżonym do naturalnego. | 

Zwiększanie produkcyjności lasów oraz rosnące znaczenie ich funkcji 
ochronnych i socjalnych wymaga wdrażania nowych technologii, nasy- 
cenia gospodarstwa leśnego nowoczesnym sprzętem mechanicznym, bu- 
dowy osad leśnych i rozbudowy sieci dróg. Konieczne jest również syste- 
matyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych robotników leśnych 
1 zapewnienie im odpowiednich warunków socjalno-bytowych. 

Z potrzeby nadania badaniom w dziedzinie leśnictwa, drzewnictwa 
i papiernictwa właściwej rangi wynika konieczność rozbudowy zaplecza 
badawczo-naukowego. W związku z tym celowe jest stworzenie na Wy- 
działach Leśnych i Technologii Drewna warunków pozwalających na 
zwiększenie zakresu podejmowanych prac badawczych. Celowe jest na- 
silenie prac prowadzonych w instytutach resortowych i innych placów- 
kach badawczych oraz powołanie w Polskiej Akademii Nauk placówki 
naukowej dla badań podstawowych. Placówka ta powinna współdziałać 
z MLiPD w koordynowaniu kierunków i zakresu badań naukowych 
w dziedzinie leśnictwa, drzewnictwa i papiernictwa. 

Sprostowanie 

Do art. Jerzego Więsika pt. „Badania charakteru ruchu dłużycy przy zrywce 

półpodwieszonej”, zamieszczonego w numerze 10 „Sylwana? z ubiegłego roku, wkra- 

dło się kilka błędów. 

I tak w ostatnim z równań 2 (str. 63) powinno być 

Т.В — Plo-cos (y + B) + N-lw-cos B + T-lw sin B = 0 
W rownaniu 3 (str. 64) powinno byé 

O — by'® + by'|O|-© + b;:© + b;:6? + Ъ.- 03 — 0 

W trzecim kolejnym członie tego równania O podano w nawiasie, a powinno być 
umieszczone między dwoma równoległymi liniami oznaczającymi moduł (wartość 
bezwzględną) tej wielkości. 

W wierszu 8 od góry na str. 64 powinno być 

0O=p—a 

W wierszu 10 od góry na str. 64 końcowe słowo powinno mieć brzmienie „pa- 
rametrów . 

W równaniach 4, 8 i 9 zamiast x (iks z kropką) powinno być 4 (chi z kropką). 

W wierszu 2 od dołu na str. 64 powinno być y b; 

W artykule Małgorzaty Skrzypczyńskiej pt. „Eurytoma bouceki Skrzyp. (Hyme- 
noptera : Eurytomidae) — nowy szkodnik nasion modrzewi”, zamieszczonym w nu- 
merze 1 z br. na str. 52 przestawiono na ryc. 2 rysunki a i b. 

Przepraszamy Czytelników oraz Autorów.


