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Nowości z zakresu leśnictwa i gospodarki leśnej 
 
 
                                                                                        
    Przedstawiamy Państwu wybór                                 
    literatury dotyczącej szeroko-pojętego  
    leśnictwa. Spośród  prawie 500 pozycji z puli      
    nowości książkowych i szeregu czasopism  
    prezentujemy niewielką jej część koncentrując się 
    na tematyce upowszechniającej tą dyscyplinę.  
    Prezentowane publikacje są dostępne  
    w Czytelni na drugim piętrze.  
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Autor książki – przyrodnik i literat, 
współzałożyciel Ligi Ochrony Przyrody pisze o 
lesie jako krainie cudów. Są to fascynujące 
opowieści poczynając od wilka czy 
niedźwiedzia, poprzez strzyżyka i mysikrólika, 
a kończąc na owadach i roślinach. Z każdego 
zdania, oprócz niebywałej wręcz wiedzy, 
przebija wielka miłość do lasu. Ze względu na 
dużą popularność tej książki jest to jej siódma 
edycja, poczynając od końca XIX wieku. 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu leśnictwa.    
 
 
 

 
 
Celem pracy jest ocena wzrostu dębu 
czerwonego rosnącego w różnych 
kombinacjach podłoży mineralno-
organicznych z dodatkiem popiołożużli 
pochodzących ze spalania węgla kamiennego 
oraz określenie układu tych podłoży 
najbardziej przydatnego w rekultywacji 
składowisk paleniskowych. 
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Jest gdzieś na Dzikim Wschodzie miasteczko 
o nazwie Umarły Las. Jest to komiks nie tylko 
dla dzieci, który czytelnika trzyma w napięciu 
i jest pełny humoru.  
Książkę wzbogacają opowieści i zdjęcia 
Adama Wajraka o Puszczy Białowieskiej i jej 
mieszkańcach, czyli o bohaterach Umarłego 
Lasu.   
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Praca leśniczego to ciekawe zajęcie: pasja, 
łączenie wielu specjalności i umiejętności, a 
także życie w otoczeniu natury. Dlatego każdy 
dzień jest tak różny od poprzednich i tak 
barwny. Przynosi fascynujące doznania i 
emocje spotkania z przyrodą. Po lekturze 
inaczej spojrzymy na las i postać leśniczego. 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu leśnictwa.    
 
 
 

 
Niniejszą pozycję polecamy wszystkim 
pasjonatom drzew i piękna polskiej przyrody. 
Stanowi ona połączenie jedynego w swym 
rodzaju albumu ilustrującego piękno tych 
unikalnych tworów przyrody, poradnika na 
temat ich pomiarów, kompendium 
ciekawostek przyrodniczych i historycznych 
oraz przewodnika turystycznego 
ułatwiającego dotarcie do każdego z nich. 
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 Książka jest podsumowaniem projektu    
e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów 
dużych ssaków południowego Podlasia. 
Publikacja prezentuje wyniki badań nad 
składem gatunkowym, rozmieszczeniem i 
aktywnością dużych ssaków prowadzonych 
przez uczniów z Podlasia oraz ich 
spostrzeżenia i emocje związane z 
realizacją projektu. 
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Leśnictwo łączy wiele dziedzin, takich jak 
nauki przyrodnicze, techniczne czy 
ekonomiczne. Leśnik musi znać się na 
hodowli lasu i geodezji leśnej, orientować się 
w realizowaniu zadań związanych z ochroną 
przyrody i być obeznanym z maszynowym 
pozyskaniem drewna. Powinien także z 
łatwością poruszać się w zagadnieniach z 
zakresu ekonomiki i zarządzania oraz historii i 
edukacji.  
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Kulturotwórcza rola lasu XXI wieku przeżywa 
prawdziwy renesans, wzbudzając zwłaszcza 
wiele inspiracji przyrodniczych i sportowych. 
Kształtuje wyobraźnię, której fizycznym 
przejawem są utrwalone w historii dzieła 
zamknięte w formach architektonicznych, 
rzeźbiarskich, malarskich, literackich czy 
muzycznych. Ponadto na jej tle powstają 
pasje fotografowania czy rodzą się trendy 
active. 
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Obszerna publikacja skierowana do 
leśników i studentów leśnictwa, ale także 
do polityków i decydentów gospodarczych, 
stanowiąca ważny głos w rozpoznawaniu 
globalnej sytuacji leśnictwa światowego 
oraz spodziewanych kierunków jego 
przyszłości i rozwoju.  
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Książka skierowana jest do pracowników 
naukowo-dydaktycznych, studentów 
geografii, rolnictwa, inżynierii i ochrony 
środowiska oraz gospodarki przestrzennej. 
Może zainteresować także pracowników 
organów administracji realizujących zadania z 
zakresu ochrony przyrody i środowiska, 
instytucji melioracyjnych i rolniczych oraz 
jednostek odpowiedzialnych za prace 
planistyczne i urządzeniowo-rolne. 
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Jest to ostatni tom serii wydawniczej Nasze 
Drzewa Leśne, zainicjowanej w 1970 r. przez prof. 
Stefana Białoboka. Kolejne tomy poświęcone były 
zagadnieniom biologii drzew naturalnie 
występujących w Polsce. Zakres zawartych w nich 
informacji obejmował większość podstawowych 
zagadnień z biologii i ekologii omawianych 
gatunków drzew i zwykle był dostosowywany do 
ich specyfiki. 
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Na temat zróżnicowanych aspektów 
wykorzystania lasu i jego wartościach 
odbieranych przez społeczeństwo dawniej i 
dzisiaj wypowiadają się naukowcy, 
nauczyciele, artyści i muzealnicy. Jest to 
rezultat poszukiwania płaszczyzny dialogu 
między potrzebami społecznymi i 
możliwościami produkcji lasów. 
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Fotogrametria i teledetekcja to sztuka, nauka i 
technologia pozyskiwania wiarygodnych 
informacji, za pomocą zdalnych systemów 
obrazujących ziemię i jej środowisko, a także inne 
obiekty fizyczne poprzez nagrywanie, pomiary, 
analizę i wizualizację. Metodami fotogrametrii 
określa się kształt, wielkość i położenie obiektów.  



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu leśnictwa.    
 
 
 

 
 
Publikacja przybliża zagadnienia związane z 
budową i utrzymaniem dróg leśnych i szlaków 
operacyjnych (zrywkowych). Opracowanie 
zostało wzbogacone o nowe technologie 
stosowane przy budowie dróg leśnych, nowy 
rozdział dotyczący remontów dróg oraz o 
aspekty prawne przy pracach tego typu. 
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Podręcznik zawiera wiedzę z zakresu wymagań 
techniczno-leśnych, budowy i zasad działania 
maszyn stosowanych w leśnictwie, a także 
warunków użytkowania. Może być pomocny dla 
kadry technicznej przedsiębiorstw produkujących 
maszyny leśne i realizujących wykonawstwo prac 
leśnych. 
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W niniejszej publikacji omówiono szkody 
powstające w lasach wskutek czynników 
abiotycznych i biotycznych, metody usuwania 
klęsk żywiołowych oraz technologie 
pozyskiwania drewna w drzewostanach 
objętych klęską. Dużym jej walorem jest 
przedstawienie zagadnień zarówno od strony 
teoretycznej, jak i praktycznej. 
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Autor odpowiada na pytanie: jak taką wydajność 
w praktyce leśnej osiągnąć, biorąc pod uwagę 
warunki ekologiczne, agrotechnikę uprawy i 
strukturę drzewostanu. Wyniki badań zostały 
oparte na pomiarach 101 drzewostanów 
modrzewiowych na obszarze całego kraju.  
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Opracowanie przedstawia stan wiedzy o lasach 
parku, inwentaryzacjach przyrodniczo-leśnymi i 
badaniach własnych autora. Skład gatunkowy i 
struktura lasu, a także jego ochrona została 
zobrazowana licznymi mapami i materiałami 
graficznymi w postaci zdjęć, tabel i rycin. 
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Jest to wynik  badań na temat wpływu przemiany 
składu gatunkowego młodych drzew, nalotów i 
podrostów. Na tym etapie wzrostu drzew ich 
skład gatunkowy jest niestabilny, a szanse ich 
przetrwania do warstwy koron jest trudna gdyż 
są pod presją kopytnych roślinożerców. 
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Hasła i definicje w leksykonie dotyczą zasad  
urządzania lasu. Obejmują inwentaryzację 
siedlisk i drzewostanów, taksację oraz plan 
urządzenia lasu. W niniejszej publikacji 
uwzględniono terminy z dyscyplin pokrewnych, 
tj. z hodowli i użytkowania lasu, fitosocjologii, 
ochrony lasu i całej przyrody, gleboznawstwa 
leśnego, a także systemu informatycznego 
Lasów Państwowych (SILP).  
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 W publikacji opisano zagadnienia dotyczące 
lasów z obszarów górskich, a także położonych w 
regionach silnie zurbanizowanych i 
zniekształconych działalnością gospodarczą 
człowieka. Są to wyniki wieloletnich badań 
pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie. Monografia jest związana 
jest z międzynarodową konferencją o podobnej 
tematyce, która odbyła się w 2014 r. w Krakowie.   
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Opracowanie stanowi swoisty instruktarz, w jaki 
sposób czuwać nad przebiegiem najrozmaitszego 
rodzaju wydarzeń. To elementarz i przewodnik po 
sytuacjach w zakresie realizacji protokołu 
ceremonii okazjonalnych oraz zbiór inspirujących 
podpowiedzi, również fotograficznych. 
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W Biblii opisano ponad 100 gatunków roślin. 
Największą opisywaną grupę stanowią drzewa. 
Jako głównych bohaterów biblijnych 
przypowieści opisano akację, cyprys, dąb, 
figowiec, jabłoń, wiąz czy orzech włoski. 
Poszczególne rozdziały tego albumu poświęcone 
kolejnym gatunkom drzew opatrzone są 
komentarzem z dodaniem cytatów z Biblii 
nawiązującymi do drzew i lasów. 
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Ciekawa prezentacja czterystu zdjęć badacza o 
uznanym dorobku naukowym, który jest także 
cenionym artystą fotografikiem. W albumie są 
prezentowane drzewa pomnikowe w świecie i na 
ziemi łódzkiej. Pobieżna już choćby lektura książki 
wprowadza w niekłamany zachwyt barwnymi i 
czarno-białymi fotografiami o wysokich walorach 
artystycznych. Ponadto możemy dowiedzieć się, 
że stuletni buk w ilości dostarczanego do 
atmosfery tlenu zastępuje aż 1,7 tys. drzew 
dziesięcioletnich.  
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Monografia jest przeznaczona dla leśników i 
pracowników biur urządzania lasu, jak również dla 
studentów przygotowujących się do pracy w 
leśnictwie. W książce scharakteryzowano zdolność 
poszczególnych typów i podtypów gleb leśnych 
nadających się do tworzenia określonych siedlisk i 
warunków bytowania konkretnych zespołów 
roślin. Treści teoretyczne uzupełniono licznymi 
przykładami diagnozowania naturalnych i 
zniekształconych siedlisk leśnych na 
powierzchniach typologicznych oraz siedlisk na 
gruntach porolnych.   
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Kompendium wiedzy z zakresu hodowli 
podstawowych gatunków drzew i krzewów 
leśnych. Każdy z gatunków jest omówiony z 
punktu widzenia wymagań siedliskowych, 
wzrostu i produkcyjności, nasiennictwa, 
produkcji sadzonek, odnowienia naturalnego i 
sztucznego, a także pielęgnowania, 
podkrzesywania i stosowanych rębni. Książka  
jest bogato ilustrowana. 
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Kompendium problemów związanych z 
procesem restytucji lasu na gruntach nie 
przydatnych dla rolnictwa. Szczególny nacisk 
został tu położony na aspekt wykorzystania 
naturalnych sił środowiska regenerujących cały 
ekosystem leśny. Uwidacznia się potrzeba 
posiadania szczegółowych informacji na temat 
skali rozwoju samosiewów i sukcesji wtórnej. 
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Publikacja stanowi kolejny etap powszechnej 
edukacji, która ma zadanie do pogłębienia 
wiedzy przyrodniczej i zachęcenia do przyjaźni 
z polskimi drzewami. Publikacja przedstawia 
podstawowe a jednocześnie mało znane fakty 
z życia drzew oraz omawia poszczególne 
gatunki drzew rosnących w lesie. Jest to 
prezent leśników z okazji Dnia Drzewa 
obchodzonego w Polsce 10 października.  
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Podręcznik przewidziany na potrzeby studentów 
leśnictwa, powinien zainteresować słuchaczy 
kierunków pokrewnych, a także szerokie grono 
praktyków związanych z leśnictwem i 
kształtowaniem środowiska przyrodniczego. 
Książka zawiera bogaty zasób wiedzy z zakresu 
przyrodniczych i melodycznych podstaw 
urządzania lasu oraz jego aspektów prawno-
ekonomicznych. 
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Podręcznik akademicki zawiera podstawową 
wiedzę o budowie i mechanizmach 
funkcjonowania roślin drzewiastych. Napisany 
jest zwięźle i przystępnie, stanowiąc właściwe 
wprowadzenie do problematyki biologii drzew 
leśnych. Składa się z dwu części dotyczących 
struktury (anatomia i morfologia) oraz fizjologii 
(metabolizm, wzrost i rozwój, fizjologia stresu i 
ekofizjologia) drzew leśnych.  
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Wraz z dynamiką zmian zmieniać się musi 
gospodarka zasobami leśnymi oraz formy jej 
organizacji i zarządzania. Dotychczasowy model 
gospodarki leśnej, zapewniał równowagę pomiędzy 
nakładami na działalność produkcyjną i dochodem 
uzyskiwanym z realizacji tej produkcji. W tym 
kontekście realizacja pozaprodukcyjnych funkcji 
lasu skutkuje pogorszeniem rentowności tego 
modelu. Dlatego też należy poszukiwać nowych 
źródeł finansowania w celu możliwości 
realizowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu. 
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Niniejsze opracowanie prezentuje i rozstrzyga 
główne problemy, z jakimi ma do czynienia 
rzeczoznawca majątkowy w procesie wyceny 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych na 
cele leśne oraz lasów o innym przeznaczeniu. 
Przedstawia wybrane elementy gospodarki 
zasobami leśnymi niezbędne w zrozumieniu 
procedur ich szacowania. Szczególną uwagę 
zwraca się na inwentaryzację zasobów leśnych 
oraz zasady klasyfikacji pozyskanego drewna. 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu leśnictwa.    
 
 
 

Opracowanie zawiera materiały III Sesji Zimowej 
Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym 
Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję 
Generalną Lasów Państwowych. Otwartość na 
nowe idee i koncepcje oraz metody rozwiązań 
szeroko rozumianych problemów leśnictwa 
sprzyja jej rozwojowi i popularyzacji. Dotychczas 
odbyło się osiem konferencji, a od IV sesji 
materiały są dostępne na stronie:  
http://www.zsl.ibles.pl/pliki.html 
 

http://www.zsl.ibles.pl/pliki.html
http://www.zsl.ibles.pl/pliki.html
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Ilustrowany przewodnik kierowany do osób 
zajmujących się fitosocjologią, a także do 
niespecjalistów. Może też być pomocą w 
nauczaniu zespołów roślinnych. To jedyne w 
swoim rodzaju kompendium, które w zwięzły 
i całościowy sposób prezentuje wszystkie 
uznane jednostki leśne i zaroślowe 
występujące w Polsce. 
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Prezentacja pasjonatów rozsianych po całej 
Polsce, których łączy zielony mundur i 
zatrudnienie w Lasach Państwowych. 
Kluczem doboru jedenastu bohaterów są ich 
pasje, które niekiedy przekształcają się w 
namiętność. Mamy tu pasjonatów historii, 
sportu, muzyki czy  muzealnictwa. Autor 
twierdzi, że ich liczba powinna być większa, bo 
w lasach nie brak ludzi z pasją.  
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Niniejsza książka dotyczy dwóch zagadnień ściśle z 
sobą powiązanych, tj. naturalnego odnowienia 
sosny z uwzględnieniem szeroko rozumianych 
uwarunkowań biologicznych, przyrodniczych i 
technicznych oraz alternatywnych metod w 
hodowli drzewostanów sosnowych, które w 
bardzo dużym stopniu wykorzystują samorzutnie 
powstałe lub celowo inicjowane odnowienie 
naturalne. Jest to ważne ze względu na 
zmieniające się funkcje lasu i oczekiwanie bardziej 
skutecznych sposobów utrzymania w lasach 
różnorodności biologicznej. 
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Autorka dostrzega konieczność modyfikowania 
reguł, metod i technik odnawiania oraz 
pielęgnowania lasu wobec jego  wielofunkcyjnej 
roli w architekturze przestrzennej kraju.  
Powstają  silne związki gospodarki leśnej  z 
krajobrazem przyrodniczym i otoczeniem 
społeczno-gospodarczym.  Rosnące oczekiwania 
społeczne w stosunku do pozaprodukcyjnych 
funkcji lasów wymuszają zmiany w podejściu do 
zasad urządzania i gospodarowania zasobami 
przyrodniczymi. 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Nowości wydawnicze:  publikacje z zakresu leśnictwa.    
 
 
 

 
 
Książka stanowi kompendium wiadomości z 
zakresu przygotowania gleby do odnowienia i 
zalesienia oraz krótką charakterystykę 
przydatności urządzeń i narzędzi. Omówiono 
również sposoby i technikę sadzenia, a także 
pielęgnowanie gleby i zwalczanie chwastów w 
uprawach. 
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Czasem warto zboczyć z utartych szlaków, aby 
dotrzeć do miejsc wyjątkowych pod względem 
przyrodniczym, historycznym i kulturowym. O 
takich miejscach opowiada ta książka. Opisano w 
niej oraz zilustrowano zdjęciami i mapkami 
siedem obszarów różniących się geograficznie i 
historycznie. Turysta znajdzie tam wyjątkowe 
obiekty stworzone przez naturę lub ludzi.  
Wszystkie znajdują się na terenach zarządzanych 
przez Lasy Państwowe.  
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Lubimy spacery po lesie. Mamy swoje ulubione 
miejsca, dukty, polany. To właśnie w lesie 
najlepiej odpoczywamy, relaksujemy się, 
czerpiemy energię z przyrody. Polskie lasy są 
wyjątkowe, piękne, różnorodne i bogate. Ale czy 
znamy ich prawdziwe oblicze?  
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Autor, dobrze znany polskim leśnikom, 
przedstawia klasyczne zagadnienia z zakresu 
hodowli lasu i ukazania aktualnego stanu wiedzy 
w tej dziedzinie. Trzytomowa publikacja 
obejmuje takie działy jak: sposoby odnawiania 
lasu, przebudowy i przemiany drzewostanów, a 
także pielęgnowanie lasu wraz z charakterystyką 
hodowlaną drzew i krzewów leśnych. 
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Poradnik kierowany do osób podejmujących trud 
edukacji leśnej, np. leśnikom zatrudnionym w 
ośrodkach edukacyjnych parków narodowych i 
krajobrazowych, instruktorom centrów edukacji 
ekologicznej, przewodnikom biur podróży, 
harcerzom i nauczycielom. Obejmuje edukację  
realizowaną w wielu formach – lekcji w lesie, 
konkursów, wystaw, publikacji, spotkań w szkole, 
audycji radiowych czy telewizyjnych. 
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Leśniczy Peter Wohlleben snuje fascynujące 
historie o zdumiewających zdolnościach drzew. 
Przytacza wyniki najnowszych badań naukowych 
i dzieli się swoimi obserwacjami z codziennej 
pracy w lesie. Otwiera przed nami sekretny 
świat, jakiego nie znamy. W lesie dzieją się 
zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które 
porozumiewają się ze sobą, doświadczają 
wrażeń, mają uczucia i pamięć. Niewiarygodne? 
Sprawdźmy czy prawdziwe!  
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Autor wybrał najdziksze ostępy leśne objęte 
ochroną, dlatego często nieosiągalne dla 
zwykłego turysty. Walorem książki są zarówno 
zdjęcia roślin i zwierząt, jak i opisy 
prezentowanych miejsc.  
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Las to złożony system skomplikowanych 
zależności. Wiele z nich znamy, o innych 
możemy się dowiedzieć, odkrywając 
tajemnice lasu, kiedy będziemy prowadzeni 
„niczym za rękę” przez autora.  
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Miesięcznik DRWAL - profesjonalne pismo 
skierowane do właścicieli i pracowników firm 
leśnych, administracji Lasów Państwowych 
oraz innych osób związanych z zawodowo 
lasem. Można tu znaleźć m. in. porady dla 
właścicieli i pracowników firm leśnych, 
prezentacje oraz przeglądy maszyn, urządzeń i 
narzędzi leśnych, opisy najnowszych 
technologii prac leśnych i informacje 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych. 
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 Bezpłatny kwartalnik w formie magazynu 

ukazującego się od 1924 roku. Pismo jest 
skierowane do wszystkich osób odwiedzających 
Lasy Państwowe, przede wszystkim turystów, 
miłośników przyrody, rodziców z dziećmi, 
nauczycieli i wykładowców wyższych uczelni, 
studentów oraz partnerów handlowych LP i 
myśliwych.  
Prezentowany także w wersji cyfrowej: 
https://issuu.com/lasypanstwowe/docs/echa_le
__ne_4_2013 
 

https://issuu.com/lasypanstwowe/docs/echa_le__ne_4_2013
https://issuu.com/lasypanstwowe/docs/echa_le__ne_4_2013
https://issuu.com/lasypanstwowe/docs/echa_le__ne_4_2013
https://issuu.com/lasypanstwowe/docs/echa_le__ne_4_2013
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Bezpłatny miesięcznik dla pracowników 
Lasów Państwowych. Ukazuje się od 1970 r. 
Służy do komunikacji wewnętrznej w 
Lasach Państwowych. W magazynie można 
znaleźć informacje na temat aktualnych 
wydarzeń w Lasach Państwowych, spraw 
pracowniczych, a także porady i artykuły 
fachowe. Od 2012 r. jest także 
prezentowany w wersji cyfrowej. 
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SYLWAN jest najstarszym w Polsce leśnym 
czasopismem naukowym, jednym z 
pierwszych na świecie. Został założony w 
1820 roku w Warszawie. Przyczynia się w 
znakomity sposób do rozwoju polskiego 
leśnictwa, służąc postępowi, rozwojowi 
nauki i upowszechnieniu wiedzy leśnej.  
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Rodowód pisma sięga 1876 r. W obecnej szacie, 
od 1991 r. jest adresowany do leśników, 
drzewiarzy i myśliwych, a także pracowników LP, 
biur urządzania lasu, parków narodowych, 
parków krajobrazowych, naukowców z 
wydziałów leśnych, studentów leśnictwa oraz 
nauczycieli i uczniów średnich szkół leśnych. 
„Przegląd Leśniczy” tworzy płaszczyznę bieżącej 
wymiany doświadczeń praktyków z  
ustosunkowaniem się do dorobku nauk leśnych.  
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W prezentacji wykorzystano zdjęcia będące w obiegu wirtualnych witryn księgarskich.  
Opisy publikacji wykonano we własnym zakresie (ed. M.Butkiewicz).    

 

 
 
 
 
 
 
 
                                        Książka jest twoim najlepszym przyjacielem… 
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                                        Lubisz świat przyrody – wybierz się na leśnictwo 

 

      Leśnictwo to kierunek, który  
      przygotowuje merytorycznie i 
      praktycznie absolwentów do  
      prac  z zakresu gospodarki  
      leśnej, w tym projektowania,  
      urządzania, organizowania i  
      zarządzania gospodarstwem  
      leśnym, zgodnie z zasadami  
      ochrony środowiska i  
      prawami przyrody oraz 
organizacją i zarządzaniem parkami narodowymi z zapewnieniem i wykorzystaniem 
wielostronnej funkcji lasu.  
W ramach tego kierunku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zaplanowano trzy 
specjalności: gospodarka leśna; ochrona zasobów leśnych i środowiska oraz gospodarka 
łowiecka. 


