Biuletyn informacyjny o najnowszych doniesieniach ze świata przyrody

nr 25 – styczeń 2017 r. [subiektywny wybór dokonany przez Romana Stelmacha
poddany zgryźliwej, acz rzeczowej ocenie Szefa Produkcji i Kolegów z Działu Urządzania Lasu]

Wydanie specjalne – 60 lat Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
I.

Informacje prawne – tym razem informacje historyczne:
Za moment powstania Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej uznaje się
datę wejścia w życie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 3 września 1956 r., czyli 1 października 1956 r.

Stawiamy na jakość.
System zarządzania jakością prac w BULiGL spełnia standardy normy ISO 9001 oraz ISO 14001

Wtedy to przekształcono przedsiębiorstwo „Biuro Projektów Leśnictwa” na
„Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa” i określono jego profil
działalności na: „opracowanie i sporządzanie dla lasów państwowych
pozostających pod zarządem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
i lasów pozostających pod zarządem innych ministrów oraz lasów
niepaństwowych – dokumentacji technicznej w zakresie pomiarów
geodezyjnych, stanu posiadania, taksacji powierzchni leśnych i nieleśnych,
urządzania gospodarstwa leśnego i szacowania wartości majątku
leśnego”.
Obecna nazwa firmy obowiązuje od 1 stycznia 1973 roku. Została ona
nadana Zarządzeniem Nr 160 Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 30 grudnia 1972 r.

Przedmiot działalności został określony jako:
 inwentaryzacja lasów przez opracowywanie i sporządzanie planów
urządzania gospodarstwa leśnego, przeprowadzanie rewizji tych
planów dla lasów państwowych pozostających pod zarządem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, lasów pozostających
pod zarządem innych Ministrów oraz lasów niepaństwowych;
 wykonywanie robót siedliskowo-gleboznawczych i gleboznawczonawożeniowych;
 sporządzanie dokumentacji rekultywacyjnej dla terenów
poprzemysłowych;
 szacowanie szkód w lasach, powstałych wskutek ujemnego
oddziaływania przemysłu przez zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego;
 szacowanie wartości majątku leśnego;
 prace ekonomiczno-studialne w zakresie ekonomiki leśnej w oparciu
o plany urządzania gospodarstwa leśnego;
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II.

pomiary geodezyjne;
regulacja stanu posiadania w państwowym gospodarstwie leśnym,
wymiany lasów i gruntów leśnych;
sporządzanie aneksów do planów urządzania gospodarstwa
leśnego, dotyczących budownictwa drogowego, melioracji wodnych
i zabudowy potoków.”

Instrukcje urządzania lasu:

twierdzona do użytku służbowego 25 czerwca 1957 r.

Zatwierdzona do użytku służbowego 19 lipca 1969 r.

Zatwierdzona do użytku służbowego 1 grudnia 1979 r.

Zatwierdzona do użytku służbowego 5 kwietnia 1994 r.
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Zatwierdzona do użytku służbowego 18 kwietnia 2003 r.

Zatwierdzona do użytku służbowego 21 listopada 2011 r.

Przedstawione tutaj okładki instrukcji urządzania lasu dotyczą tylko typowych prac
urządzeniowych. Do wielu instrukcji były jeszcze dodatkowe tomy dotyczące, prac
geodezyjno-kartograficznych, glebowo-siedliskowych, z zakresu inżynierii leśnej,
sporządzania programu ochrony przyrody, fitosocjologicznych, sporządzania i
wydruku map leśnych oraz innych zagadnień niezbędnych podczas kolejnych rewizji
prac urządzania lasu. Zwykle do każdej instrukcji były również dodatkowe wytyczne i
uzupełnienia. Jedną z ostatnich są ”Ramowe wytyczne zmieniające ramowe
wytyczne w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na
środowisko planu urządzania lasu z dnia 18 sierpnia 2011 r.” wprowadzone do
stosowania 28 sierpnia 2013 r.
Poniżej kilka przykładowych pozostałych tomów i załączników do instrukcji
urządzania lasu.
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III.

Literatura:
Tytuł: Jubileusz 60-lecia Biura
Urządzania Lasu i Geodezji
Leśnej
Autorzy:
Zarząd: Janusz Dawidziuk, Andrzej Leonowicz, Bożydar Neroj,
Justyna Nowakowska, Magda Skowronek, Roman Stelmach,
Andrzej Stępiński, Andrzej Talarczyk, Marta Wałachowska,
Małgorzata Wieteska i Stanisław Zajączkowski;
Oddział w Białymstoku: Czesław Michalczuk;
Oddział w Brzegu: Józef Zalwert;
Oddział w Gdyni: Antoni Gromadzki i Włodzimierz Gołębiewski;
Oddział w Gorzowie: Grażyna Bachmińska, Adam Bajon, Paweł
Guzikowski i Mieczysław Iskierski;
Oddział w Krakowie: Kazimierz Stręk;
Oddział w Lublinie: Ryszard Bodys, Alina Janicka, Patrycja
Jankowska, Konstanty Kasperuk;
Jacek Koba, Henryk Krawczyk, Edward Łoś i Kazimierz
Rafałowski;
Oddział w Olsztynie: Włodzimierz Serwiński i Krzysztof
Śmiechowski;
Oddział w Poznaniu: Kazimierz Jakubiak;
Oddział w Przemyślu: Stanisław Bazan i Wiktor Niećko;
Oddział w Radomiu: Zygmunt Dąbrowski;
Oddział w Szczecinku: Jerzy Musiał i Tadeusz Wagner;
Oddział w Warszawie: Jan Broda, Jerzy Chmurski, Stanisława
Cholewińska, Franciszka Dyczko;
Grażyna Karlicka, Jacek Klusek, Wiesław Łosiński, Barbara
Podgajna i Maciej Szczygielski.
Koordynacja projektu: Magda Skowronek.

Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Forest
Liczba stron: 448
Format: 27,6 x 21,3
Oprawa: twarda

Tytuł: Urządzanie lasu w służbie
polskiej przyrody
Autorzy: Włodzimierz i Rafał
Łapiński
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński
Liczba stron: 240
Format: 31,6 x 23,3
Oprawa: twarda
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"Plan na las" to pierwszy film o urządzaniu lasu i jego znaczeniu dla polskiego leśnictwa. To także
film o roli jaką w powiększaniu wartości gospodarczej i przyrodniczej polskich lasów odgrywa Biuro
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W ciągu sześćdziesięciu lat jego działalności dwukrotnie
wzrosła przeciętna zasobność rodzimych drzewostanów, znacząco zwiększyła się ich
bioróżnorodność i stabilność, a ogólna powierzchnia wzrosła o jedną czwartą. Jest to zasługa wielu
pokoleń leśników, ale także właściwego planowania urządzeniowego prowadzonego na podstawie
wykonywanych systematycznie od dziesięcioleci inwentaryzacji zasobów przyrodniczych. Polskie
leśnictwo jest wysoko cenione w Europie, a status ten zawdzięcza przede wszystkim temu,
że zdecydowana większość lasów w kraju jest publicznych, a Lasy Państwowe i Biuro Urządzania
Lasu i Geodezji Leśnej to instytucje państwowe. W swoim działaniu nie dążą one do
maksymalizacji zysku, ale prowadzą optymalną, długoterminową gospodarkę naszymi lasami,
umożliwiając ochronę ich bogactwa dla dobra całego społeczeństwa i kolejnych pokoleń.”

- Janusz Dawidziuk, Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej >>>
Produkcja filmu: Studio Ruchome Obrazki.
Za przygotowanie filmu odpowiedzialny był zespół zadaniowy w składzie:
Włodzimierz Serwiński – przewodniczący, oraz członkowie: Bożydar Neroj, Janusz
Bańkowski, Tadeusz Wagner.

IV.

Konferencje, sympozja, szkolenia itp. – tym razem będzie tu relacja
z uroczystości związanych z jubileuszem 60-lecia BULiGL

W dniu 4 października w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości obchodów
jubileuszu 60-lecia BULiGL, w których uczestniczyli liczni goście z kraju i z zagranicy.
Podczas mszy św. o godzinie 9:00 w kościele pw. Św. Faustyny Kowalskiej
w Sękocinie Starym, ul. Starowiejska 25 miało miejsce nadanie i poświęcenie
sztandaru. Ojcem chrzestnym sztandaru został przewodniczący Polskiego
Towarzystwa Leśnego prof. Andrzej Grzywacz.
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O godzinie 11:00 na placu na terenie siedziby BULiGL w Sękocinie Starym,
ul. Leśników 21 miały miejsce uroczystości centralne. Podczas uroczystości goście
mogli obejrzeć premierę filmu o urządzaniu lasu, wysłuchać wystąpienia Dyrektora
BULiGL Janusza Dawidziuka oraz zaproszonych gości. Jubileusz 60-lecia Biura
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej był też okazją do uhonorowania osób
zasłużonych dla przedsiębiorstwa. Wręczono następujące odznaczenia:
Srebrny Krzyż Zasługi:
Janusz Bańkowski – dyrektor Oddziału w Brzegu.
Brązowy Krzyż Zasługi:
Roman Stelmach – główny specjalista w Zarządzie Biura.
Złoty Medal za Długoletnią Służbę:
Włodzimierz Gołębiewski – kierownik pracowni urządzania lasu Oddziału w Gdyni,
Grażyna Karlicka – starszy specjalista do spraw pracowniczych Oddziału
w Warszawie,
Mieczysław Kopciński – zastępca dyrektora Oddziału w Szczecinku,
Adam Majer – starszy inspektor nadzoru i kontroli Oddziału w Białymstoku,
Ryszard Siek – kierownik pracowni urządzania lasu Oddziału w Lublinie,
Alicja Tuszyńska – starszy geodeta Oddziału w Olsztynie,
Lidia Wodnicka-Krzesak – kierownik pracowni obsługi informatycznej w Zarządzie
Biura,
Stanisław Zajączkowski – zastępca dyrektora Biura,
Stefan Zalewa – kierownik pracowni gleboznawczo-siedliskowej Oddziału
w Krakowie.
Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Tomasz Babiak – kierownik pracowni siedliskowej Oddziału w Szczecinku,
Michał Chudzicki – kierownik pracowni glebowo-siedliskowej Oddziału w Poznaniu,
Zbigniew Cykowiak – dyrektor Oddziału w Poznaniu,
Bogumił Dąbek – zastępca dyrektora Oddziału w Przemyślu,
Paweł Guzikowski – dyrektor Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim,
Jacek Koba – dyrektor Oddziału w Lublinie,
Marek Ksepko – zastępca dyrektora Oddziału w Białymstoku,
Arkadiusz Kukliński – dyrektor Oddziału w Gdyni,
Mariusz Lewczuk – kierownik pracowni sozologicznej Oddziału w Gdyni,
Marian Marzec – kierownik pracowni gleboznawco-siedliskowej Oddziału w Brzegu,
Bożydar Neroj – szef produkcji Zarządu Biura,
Adam Polski – specjalista taksator Oddziału w Lublinie,
Maciej Szczygielski – kierownik pracowni urządzania lasu Oddziału w Warszawie,
Andrzej Talarczyk – główny informatyk Zarządu Biura,
Sabina Zawadzka – taksator specjalista-informatyk.
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Pro Patria:
Tomasz Adamski – taksator specjalista Oddziału w Poznaniu,
Janusz Dawidziuk – dyrektor Biura,
Henryk Gniewek – kierownik pracowni urządzeniowej Oddziału w Przemyślu,
Marek Kaczor – kierownik pracowni kameralnej urządzania lasu Oddzału w Lublinie,
Jerzy Małyszko – dyrektor Oddziału w Białymstoku,
Marek Matyjaszczyk – zastępca dyrektora Oddziału w Brzegu,
Janusz Sochaj – emerytowany zastępca dyrektora Oddziału w Gdyni,
Tadeusz Wagner – dyrektor Oddziału w Szczecinku.
Kordelas Leśnika Polskiego:
Stanisław Bazan – dyrektor Oddziału w Przemyślu,
Andrzej Gruszka – starszy taksator Oddziału w Szczecinku,
Wiesław Łosiński – dyrektor Oddziału w Warszawie,
Barbara Podgajna – szef Wydziału Prod. w Siedlcach Oddziału w Warszawie,
Włodzimierz Serwiński – dyrektor Oddziału w Olsztynie.
Na wniosek kapituły medalu, w uznaniu zasług, jakie biuro położyło dla rozwoju
polskiego leśnictwa, Polskie Towarzystwo Leśne przyznało przedsiębiorstwu medal
„Pro Bono Silvae - Dla Dobra Lasów”.

Liga Ochrony Przyrody wyróżniła Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej medalem
„Za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska”.
Zjazd delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego przyznał wieloletniemu
dyrektorowi Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej panu Adamowi
Szemplińskiemu godność honorowego członka Polskiego Towarzystwa Leśnego,
w uznaniu zasług, jakie pan dyrektor Szempliński wniósł dla dobra polskich lasów.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert orkiestry dętej Technikum Leśnego w Tucholi
pod batutą Mirosława Pałczyńskiego.

Za przygotowanie obchodów Jubileuszu 60-lecia BULiGL odpowiedzialny był Komitet
Organizacyjny w składzie: Arkadiusz Kukliński – przewodniczący, oraz członkowie:
Wiesław Łosiński, Tomasz Babiak, Marta Wałachowska, Janusz Bańkowski,
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Włodzimierz Serwiński, Andrzej Talarczyk, Bożydar Neroj, Andrzej Stępiński,
Arkadiusz Ziarko i Jerzy Czekirda.
Za przygotowanie trybu i warunków nadania sztandaru BULiGL odpowiedzialny był
zespół w składzie: Kazimierz Stręk – przewodniczący, oraz członkowie: Jacek Koba,
Wiesław Łosiński i Andrzej Talarczyk.

VI

Dyrektorzy naszego przedsiębiorstwa:

Konrad Wolanin - dyrektor BULiPL
w latach 1957–1969

Adam Sytek - dyrektor BULiGL
w latach 1969–1977

Jerzy Smykała - dyrektor BULiGL
w latach 1977–1984

Adam Szempliński - dyrektor BULiGL
w latach 1985–2008

Janusz Dawidziuk - dyrektor BULiGL od 2008 r.
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VII. Tym razem trochę zdjęć wykonanych podczas przeprowadzania
monitoringu nieleśnych siedlisk przyrodniczych w roku 2016.
BULiGL (w konsorcjum pięciu instytucji: IBL – lider, BULiGL, IOP, IOŚ Taxus IT)
rozpoczęło realizację projektu pt.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk
Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 20162018”. Poniższe zdjęcia zostały wykonane głównie jako dodatkowa
dokumentacja monitoringu nieleśnych siedlisk przyrodniczych.

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy

Groszek nadmorski (Lathyrus japonicus ssp. maritimus)

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)

Rokitnik zwyczajny, r. pospolity (Hippophae rhamnoides) )

Widłaczek torfowy (Lycopodiella inundata)
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Lnica wonna (Linaria odora)

Ciekawa forma płożącego się dębu szypułkowego

Lakówka pospolita (Laccaria laccata)

Buk pospolity, b. zwyczajny (Fagus sylvatica)

Fiołek trójbarwny nadmorski (Viola tricolor ssp. curtisii)

Jastrzębiec baldaszkowaty odmiana wydmowa
(Hieracium umbellatum var. dunense)

Muchomor czerwony (Amanita muscaria)

Sosna w rezerwacie Helskie Wydmy
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Wrzosiec bagienny (Erica tetralix)

Borówka bagienna (Vaccinium uliginosum)

Lnica wonna (Linaria odora)

Cladonia sp.

Borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea)

Wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris)

Kwaśna buczyna

W olsach przeprowadznaie monitoringu nie jest łatwe 
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Świbka morska (Triglochin maritima)

Aster solny (Aster tripolium)

Soliród zielny, solirodek zielny (Salicornia europaea)

Soliród zielny, solirodek zielny (Salicornia europaea)

Babka nadmorska (Plantago maritima)





Muchotrzew solniskowy Spergularia salina

Informacje pochodzące z Biuletynu mogą być dowolnie wykorzystywane pod warunkiem podania źródła,
Fotografie w Biuletynie w części VII R. Stelmach, pozostałe Multi Event i archiwum BULiGL;
Archiwalne Biuletyny są dostępne na stronie internetowej BULiGL

Zapraszam do odwiedzania i polubienia Fanpage BULiGL na Facebooku:
https://www.facebook.com/biuro.urzadzania.lasu.i.geodezji.lesnej/
Do zobaczenia
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