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PODSTAWY PRAWNE URZĄDZANIA LASÓW DOŚWIADCZALNYCH

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach [Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148]
Art. 18. 1. Plan urządzenia lasu sporządza się, z zastrzeżeniem ust. 2, na 10 lat, z
uwzględnieniem:
1) przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej;
2) celów i zasad gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji, określonych dla
każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów ochronnych.
(…)

PODSTAWY PRAWNE URZĄDZANIA LASÓW DOŚWIADCZALNYCH

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach [Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148]
4. Plan urządzenia lasu powinien zawierać w szczególności:
1) opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w tym:
a) zestawienie powierzchni lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz lasów
ochronnych,
b) zestawienie powierzchni lasów z roślinnością leśną (uprawami leśnymi) według
gatunków drzew w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji drzewostanów oraz funkcji
lasów;
2) analizę gospodarki leśnej w minionym okresie;
2a) program ochrony przyrody;

PODSTAWY PRAWNE URZĄDZANIA LASÓW DOŚWIADCZALNYCH

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach [Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148]
3) określenie zadań, w tym w szczególności dotyczących:
a) ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie jako etat
miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych,
b) zalesień i odnowień,
c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,
d) gospodarki łowieckiej,
e) potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej
(…)

PODSTAWY PRAWNE URZĄDZANIA LASÓW DOŚWIADCZALNYCH

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach [Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148]
Art. 19. 1. Plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów stanowiących własność
Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uproszczone plany urządzenia lasu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, sporządza się dla
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
3. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu
Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na
podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

PODSTAWY PRAWNE URZĄDZANIA LASÓW DOŚWIADCZALNYCH

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach [Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148]
4. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, wchodzących w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie
inwentaryzacji stanu lasów określa nadleśniczy.
5. Plany urządzenia lasu oraz uproszczone plany urządzenia lasu sporządzają
specjalistyczne jednostki lub inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego.

PODSTAWY PRAWNE URZĄDZANIA LASÓW DOŚWIADCZALNYCH

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach [Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148]
Art. 21. 1. Plan urządzenia lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest:
1) dla lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych – na zlecenie i koszt Lasów
Państwowych;
2) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób
fizycznych i wspólnot gruntowych – na zlecenie starosty;
3) dla pozostałych lasów – na zlecenie i koszt właścicieli.

PODSTAWY PRAWNE URZĄDZANIA LASÓW DOŚWIADCZALNYCH

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach [Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148]
Art. 22. 1. Minister właściwy do spraw środowiska zatwierdza plan urządzenia lasu dla
lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz uproszczone plany urządzenia lasu
dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
2. Starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdza
uproszczony plan urządzenia lasu.

PODSTAWY PRAWNE URZĄDZANIA LASÓW DOŚWIADCZALNYCH

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach [Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148]
W świetle powyższego dla lasów Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka powinien być
sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu, na zlecenie i koszt wymienionej
jednostki. Plan powinien być zatwierdzony i nadzorowany przez starostę
powiatu poznańskiego.

ROLA I ZNACZENIE
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
Od momentu powstania Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka rosnące w ich
granicach lasy były gruntami Skarbu Państwa będącymi w użytkowaniu wieczystym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dopiero ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku spowodowała
zmianę statusu własności lasów doświadczalnych – stały się one własnością
Uczelni. Od tego momentu dla lasów doświadczalnych, jako lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa, Ustawa o lasach [1991] przewiduje wykonywanie
uproszczonych planów urządzenia lasu, na zlecenie i koszt właścicieli, a które
zatwierdza i nadzoruje starosta.

ROLA I ZNACZENIE
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka, będące częścią Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Murowanej Goślinie, nastawione jest przede wszystkim na
realizację zadań w ramach pełnienia przez nie funkcji dydaktycznej,
doświadczalnej, badawczej, naukowej, edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej,
których realizacja generuje więcej kosztów, niż zysków.
Funkcja produkcyjna, gospodarcza jest oczywiście także realizowana, ale jest ona
podporządkowana funkcjom nieprodukcyjnym i nie stanowi ona źródła wysokich
dochodów.

ROLA I ZNACZENIE
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
Lasy doświadczalne są obiektami specjalnie przeznaczonymi do prowadzenia
działalności naukowej i dydaktycznej w szeroko pojętym zakresie leśnictwa.
Cele im stawiane wraz z pełnionymi przez nie funkcjami wykraczają daleko poza
zakres zadań przewidzianych dla jakichkolwiek innych kategorii lasów.

Tak więc jako obiekty o specjalnym przeznaczeniu: naukowym, dydaktycznym
i wdrożeniowym, leśny zakład doświadczalny powinien prowadzić działalność w
oparciu o możliwie szeroko i wszechstronnie rozpoznane warunki przyrodnicze,
środowiskowe, techniczne, ekonomiczne, społeczne i inne. Stąd plan urządzenia
lasu dla lasów doświadczalnych powinien zawierać maksymalnie szeroki zakres
informacji i wielostronnych analiz pod kątem prowadzonej w nich gospodarki leśnej.

ROLA I ZNACZENIE
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
• Jaszczak R. 2011. Plan urządzenia lasu dla lasów doświadczalnych. Przegląd
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• Jaszczak R., Wajchman S. 2014. Udział i rola czynnika społecznego w tworzeniu
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• Jaszczak R., Adamowicz K., Wajchman-Świtalska S. 2018. Wybrane aspekty
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TEMAT BADAWCZY

Zasoby drzewne jednostki inwentaryzacyjnej w świetle różnych
metod ich inwentaryzacji
oraz
miąższość drzewostanu uzyskana w ramach tych metod
a rzeczywista miąższość pozyskanego surowca drzewnego

TEMAT BADAWCZY

Celem podstawowym badań będzie porównanie i wyjaśnienie różnic i dokładności
wyników inwentaryzacji zasobów drzewnych dla nadleśnictwa otrzymanych
przy wykorzystaniu statystycznej metody reprezentacyjnej z 2012 i 2021 roku (w
dwóch wariatach, w której miąższości na 1 ha będzie wynikać z jej oszacowania przez
taksatorów oraz powierzchni próbnych, bez lub z odrębnymi warstwami
stratyfikacyjnymi „drzewostany o budowie klasa odnowienia i klasa do odnowienia”.
Dodatkowo wykorzystana będzie także metoda inwentaryzacji obowiązująca w Instrukcji
urządzania lasu z 1994 r., w której miąższość na 1 ha wynikała z jej oszacowania
przez taksatorów oraz powierzchni relaskopowych.

TEMAT BADAWCZY

W ramach prac kameralnych porównane zostaną dwa sposoby przeliczania
miąższości z warstw na miąższości poszczególnych drzewostanów: za pomocą
równań regresji, zgodnie z obowiązującą obecnie metodą oraz z wykorzystaniem
relacji między miąższością warstwy wynikającą z powierzchni próbnych i miąższością
warstwy wynikającą z miąższości oszacowanych przez poszczególnych taksatorów.
.

TEMAT BADAWCZY

Ważnym, istotnym celem jest zbadanie możliwości wykorzystania do szacowania
wielkości zasobów drzewnych dostępnych danych teledetekcyjnych.
W ramach realizacji tematu przetestowana będzie także metoda w oparciu dane
teledetekcyjne: ortofotomapę oraz dane lotniczego skanowania laserowego w
postaci chmury punktów (ALS). Określenie zasobności będzie wykonane metodami
ABA (Area-based Approach) oraz porównawczo ITD (Individual Tree Detection).

TEMAT BADAWCZY

Dodatkowym celem proponowanego tematu będzie porównanie bieżącego przyrostu
miąższości określonego za pomocą algorytmów, które zostaną udostępnione w
aktualizowanej instrukcji urządzania lasu (opracowanych na podstawie danych WISL)
z przyrostem wyliczonym z powtórzonych pomiarów na stałych powierzchniach
naziemnych w porównaniu do obserwacji odnotowanych w poprzednim planie
urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka.

TEMAT BADAWCZY

Kolejnym celem badań będzie poznanie rzeczywistej relacji pomiędzy miąższością
drzewostanu (brutto) a wielkością pozyskania (netto).
Porównane zostaną wyniki miąższości brutto i netto ustalonych przez taksatorów,
miąższości netto ustalonych w toku szacunków brakarskich przez nadleśnictwa i
miąższości netto przy fizycznym odbiorze drewna dla wybranych gatunków drzew

PLAN URZĄDZENIA LASU
DLA NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
W świetle dotychczasowych rozważań można stwierdzić, że pojawiła się możliwość
wykonania pełnej, a nie uproszczonej, wersji planu urządzenia lasu, w treści i
zakresie zgodnymi z cytowanymi wcześniej zapisami z Ustawy o lasach (art. 18).
Realizacja postawionych celów tematu badawczego wymaga bowiem zebrania
danych w jak najszerszym zakresie.
Tym samym dzięki tematowi badawczemu Lasy Państwowe uzyskają odpowiedzi na
nurtujące je pytania, a Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka dokument umożliwiający
realizację wszystkich stawianych mu zadań.
Należy jednak podkreślić, że formalnie dokument będzie uproszczonym planem
urządzenia lasu, zatwierdzanym przez starostę powiatu poznańskiego.

PLAN URZĄDZENIA LASU
DLA NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
Konsekwencją realizacji tematu badawczego będą także zmiany w zakresie
merytorycznej części planu, które będą powiązane z pracami zespołu ds.
nowelizacji instrukcji urządzania lasu, przede wszystkim w zakresie podziału
gospodarczego lasów oraz wprowadzenia do opisu taksacyjnego drzewostanu
nowej cechy – stabilności drzewostanu. Inaczej powinny być inwentaryzowane
zasoby drzewne nadleśnictwa, a zastosowane metody powinny być poddane
ocenie ekonomicznej. Całość prac powinna podlegać na każdym ich etapie
konsultacjom społecznym.

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
W pracach zespołu ds. nowelizacji instrukcji urządzania lasu zaproponowano nową
koncepcję podziału gospodarczego lasów, w którym wyróżniane będą następujące
gospodarstwa: 1 - gospodarstwo specjalne (obejmujące lasy o wyjątkowych
walorach i funkcjach oraz lasy z dominującą funkcją ochrony przyrody), 2 gospodarstwo lasów oddziaływania społecznego, 3 - gospodarstwo zrębowe
stabilnych lasów gospodarczych, 4 - gospodarstwo przerębowo-zrębowe
stabilnych lasów gospodarczych, 5 - gospodarstwo przerębowe stabilnych
lasów gospodarczych, 6 - gospodarstwo lasów niestabilnych.
Wskazany podział powinien był wykorzystany w nowym planie urządzenia lasu, przy
konsultacji Pana profesora Romana Jaszczaka i Pana mgr. inż. Janusza
Bańkowskiego, członków zespołu ds. nowelizacji instrukcji urządzania lasu.

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
W opisie taksacyjnym każdego z drzewostanów powinna pojawić się nowa cecha
„stabilność drzewostanu”. Potrzeba wynika z faktu coraz mocniejszego
negatywnego oddziaływania zmian klimatu na ekosystemy leśne, zagrażające
stabilności lasu i drzewostanów. Obserwowane obniżanie się stanu i kondycji
drzewostanów wpływa na planowanie dla nich czynności gospodarczych i
ochronnych. W skrajnym przypadku wymagać to będzie szybkiej i radykalnej
reakcji, odbiegających od dotychczasowych schematów postępowania, co
będzie związane m.in. z koniecznością wyróżnienia wspomnianego wcześniej
„gospodarstwa lasów niestabilnych”.

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
Do oceny stabilności drzewostanów można wykorzystać metodę jej oceny
przedstawioną w opracowaniu „Weryfikacja użytkowania drzewostanów w
uproszczonym planie urządzenia lasu na okres gospodarczy 2014-2023 dla
Nadleśnictwa Doświadczalnego w Siemianicach”, BULiGL o/Brzeg, 2020.
Stabilność jako nowa cecha powinna być uwzględniona w planowanej przebudowie
drzewostanów (punkty A.5.1., A.6. oraz B.7. Referatu Nadleśniczego) oraz być
dodatkową przyczyną zmiany rębni zasadniczej, co można uwzględnić w punkcie
B.9.11., w którym zapisano m.in., że wykonawca planu urządzenia lasu może
planować zastosowanie rębni zastępczych w sytuacji, gdy obecna postać
drzewostanu (…) nie gwarantuje sukcesu w przypadku zastosowania podstawowej
rębni. Wydaje się także, że w przypadku drzewostanów niestabilnych, o złym stanie
zdrowotnym, będzie możliwe dla niektórych gatunków obniżenie wieku rębności
lub wybór tego wieku z pewnego zakresu (punkt B.4.2. Referatu Nadleśniczego).

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
Proponuje się utrzymanie dotychczasowych zasad regulacji dla gospodarstwa
specjalnego oraz gospodarstwa zrębowego i przerębowo-zrębowego w stabilnych
lasach gospodarczych i ochronnych.
Dla gospodarstw przerębowego w stabilnych lasach gospodarczych oraz
gospodarstwa lasów niestabilnych dostrzega się konieczność zastosowania
nowych rozwiązań.
W pierwszym przypadku należy skorzystać z doświadczeń ośrodka krakowskiego,
poprzez wyróżnianie jednostek kontrolnych i obliczania etatów wg bieżącego
przyrostu miąższości i współczynników redukcyjnych dla poszczególnych faz
rozwojowych).

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
W przypadku drugim wielkość planowanego użytkowania rębnego stanowić może suma
stwierdzonych na gruncie potrzeb hodowlanych, związanych z inicjowaniem
odnowienia lasu oraz potrzeb związanych z poprawą stanu zdrowotnego i
sanitarnego lasu. Wielkość użytków rębnych zaprojektowanych w tym gospodarstwie
na okres obowiązywania planu urządzenia lasu nazywana może być etatem z potrzeb
stabilności lasu, który jest sumą etatu z potrzeb hodowlanych oraz etatu z potrzeb
sanitarnych.

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
Dla gospodarstwa lasów oddziaływania społecznego wielkość planowanego
użytkowania rębnego może stanowić suma stwierdzonych na gruncie potrzeb
hodowlanych, uwzględniających przede wszystkim odnowienie naturalne lasu,
różnorodność gatunków i kształtowanie odpowiedniej „szorstkości”, „obrazu” i
„architektury” lasu oraz potrzeb ochronnych i sanitarnych drzewostanów,
wynikających z pełnienia przez te drzewostany indywidualnych celów i funkcji
społecznych.
Wielkość użytków rębnych zaprojektowanych w tym gospodarstwie na okres
obowiązywania planu urządzenia lasu nazywana może być etatem z potrzeb
społecznych, który będzie sumą etatu z potrzeb hodowlanych oraz etatu z potrzeb
ochronno-sanitarnych.

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
W związku z powyższym proponuję, aby zapisy punktu B.5. Podział lasów LZD Zielonka
na gospodarstwa odpowiadały przedstawionym wyżej wynikom prac zespołu ds.
nowelizacji instrukcji urządzania lasu.
• Gospodarstwo specjalne

• Gospodarstwo lasów oddziaływania społecznego
• Gospodarstwo lasów niestabilnych.
Nadzór merytoryczny w tym zakresie powinni sprawować Pan mgr inż. Janusz
Bańkowski i Pan profesor Roman Jaszczak, członkowie zespołu ds. nowelizacji
instrukcji urządzania lasu.

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
Realizacja celów badań zgłoszonych w temacie badawczym będzie wymagała
inwentaryzacji zasobów drzewnych w formie bardziej rozbudowanej, szerszej,
aniżeli wynika to z obowiązującej instrukcji urządzania lasu. Wyniki pomiarów powinny
być uwzględnione w nowotworzonym uproszczonym planie urządzenia lasu.
Wykorzystanie różnych metod inwentaryzacji zasobów drzewnych będzie wymagało
także ich oceny ekonomicznej z punktu widzenia ich pracochłonności i
kosztochłonności. Należy wykorzystać w tym zakresie wiedzę i doświadczenie Pana
profesora Krzysztofa Adamowicza z Katedry Ekonomiki i Techniki Leśnej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
Cały proces tworzenia uproszczonego planu urządzenia lasu powinien uwzględniać
konsultacje społeczne w ramach tzw. Zespołu Lokalnej Współpracy. Dotyczyć to
powinno zarówno części planu zgodnych z zapisami obowiązujących instrukcji
urządzania lasu i zasad hodowli lasu, jak również rozwiązań wynikających z realizacji
tematu badawczego.
Nadzór merytoryczny w tym zakresie powinni sprawować Pan mgr inż. Janusz
Bańkowski i Pan profesor Roman Jaszczak, członkowie zespołu ds. nowelizacji
instrukcji urządzania lasu.

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
Punkt A.2.1.2. ZAPIS „LZD Murowana Goślina widzi potrzebę, aby w ramach prac
urządzeniowych dokonać korekty powierzchni lasów ochronnych i uznać za lasy
ochronne całkowity obszar Arboretum Leśnego w Zielonce”.
KOMENTARZ: Faktem bezspornym jest to, że Arboretum pełni funkcję badawczą i
naukową. Jednak uznanie lasu za ochronny następuje wskutek decyzji ministra
środowiska o uznaniu lasu za ochronny. Nie jest to w kompetencji wykonawcy planu
urządzenia lasu

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
Punkt A.3.2. ZAPIS „Wykonawca winien wykorzystać do wykonania ortofotomapy
zdjęcia pozyskane własnym staraniem z ogólnodostępnych źródeł. Zamawiający
dopuszcza wykonanie ortofotomapy w ramach własnych procedur jednak jedynie
wówczas, gdy uda mu się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne”.
KOMENTARZ: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uzyskał dofinansowanie prac
urządzeniowych przez DGLP w ramach tematu badawczego, w którym przewidziany jest
zakup aktualnych materiałów teledetekcyjnych.

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
Punkt A.7. ZAPIS „W drzewostanach KO i KdO dopuszcza się zwiększenie o 10%
powierzchni oszacowanej do odnowienia…..”.
KOMENTARZ: Proponuję zapis „ZAPIS „W drzewostanach KO i KdO dopuszcza się
zwiększenie powierzchni oszacowanej do odnowienia. Jej rzeczywista wielkość będzie
określona przez taksatorów w konkretnym drzewostanie”.
Punkt b.6. ZAPIS „ze względu na podmiejski i rekreacyjny charakter kompleksu leśnego
Puszcza Zielonka przyjmuje się, szczególnie dla większych powierzchni
manipulacyjnych, stosowanie więcej niż jednego nawrotu przy planowaniu cięć
uprzątających (Rb III)”.

KOMENTARZ: Zgoda, propozycja wpisuje się w sugestie zespołu ds. nowelizacji zasad
hodowli lasu. Można także rozważyć zasady przyjęte dla lasów miejskich Poznania.

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA

Kierunkowe wytyczne dotyczące gospodarowania lasami komunalnymi miasta
Poznania. Załącznik do zarządzenia Nr 863/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
17 listopada 2021 roku. Poznań 2021.

UWAGI DO REFERATU NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA DOŚWIADCZALNEGO ZIELONKA
Punkt B.17.1-2. Doświadczalnictwo - zestawienie musi być bezwzględnie
zaktualizowane co do stanu posiadania jak i jednostek prowadzących badania i
doświadczenia. Wykonawca PUL musi posiadać aktualną wiedzę w tym zakresie!
Wykonawca planu urządzenia lasu powinien przygotować jeden komplet dokumentów
dla Katedry Urządzania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednostka
ta ma wszystkie dotychczasowe opracowania, służące od las pracownikom i studentom
Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. W referacie w punkcie A.9.1. stwierdzono
jedynie o takiej potrzebie w przypadku zestawu map.

PODSUMOWANIE

Referat Pana Piotra Koprowskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Doświadczalnego
Zielonka porusza wszystkie zagadnienia ważne z punktu widzenia koncepcji i układu
nowego planu urządzenia lasu.
Zaistniałe dodatkowe okoliczności – prace zespołu ds. nowelizacji instrukcji urządzania
lasu oraz możliwość realizacji tematu badawczego wymuszają z jednej strony pewne
modyfikacje zasad postępowania (poruszone w koreferacie), a z drugiej strony stwarzają
szansę na powstanie nowoczesnego dokumentu, uwzględniającego w swoich zapisach
wszystkie funkcje lasów doświadczalnych.

Dziękuję Państwu za uwagę!

