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Poprawa sposobu wyliczania masy dla wydzieleń KO, na których występują gniazda
częściowe „OD G CZ” (zgł. 34090)
Modyfikacja raportu „Wzór nr 3”: (zgł. 31188)
- Do grup A, B i C nabierane są drzewostany spełniające warunki przewidziane w IUL (cz.I §
40, pkt. 7)
- Podsumowanie pola "Pow - ha do odnowienia" dla grupy A podawane jest z dokładnością
do ara.
- W raporcie dla grupy C nie pojawia się okres przebudowy
- program blokuje możliwość wprowadzenia okresu przebudowy dla drzewostanów
kwalifikujących się do grupy C
Modyfikacja tabel XI i XII, dodanie danych dot. LSP (zgł. 31189)
Zmiana opisu i sposobu edycji pola „Stopień uszkodzenia”. Zmiana nazwy na „Procent
uszkodzenia”, umożliwienie wpisywania wartości w stopniowaniu co 10% (zgł. 31190)
Poprawienie błędu wydruku powierzchni próbnych (zgł. 31850, 32337)

Zmiana działania raportu wzór nr 9 (zgł. 32485)
Usunięcie błędu pobierania danych z SILP do Taksatora dot. zbyt dużego pliku (zgł.
32325)
Zmiana treści komunikatów ekranowych dla tabeli 8a i 8c (zgł. 32478; 32649)

Wprowadzenie kontroli dot. możliwości automatycznego wyliczenia przez program
bonitacji. Dodanie komunikatu informującego o braku takiej możliwości i
konieczności wpisania bonitacji przez użytkownika.
Poprawienie błędów w słowniku gleb (F_SOIL_SUBTYPE_DIC) (zgł. 32496)
Modyfikacja programu dot. przenoszenia danych o taksatorach po eksporcie powierzchni
próbnych do osobnej bazy (zgł. 32506)

Poprawa generowanego pliku wyjściowego z punktami próbnymi do kontroli (zgł.
32546)
Ograniczenie losowania powierzchni kontrolnych z wykorzystaniem danych
geometrycznych do wybranego obrębu (zgł. 32547)
Wprowadzenie kontroli składu podszytów (zgł. 13746)
Zmodyfikowanie modułu eksportu danych z SILP do Taksatora tak by pobierane były
dane dot. rodzaju własności
Dodanie rodzaju własności działki dla działek ewidencyjnych (eksport danych z SILP
do taksatora, zmiana w podglądzie opisu działek ewidencyjnych, możliwość dodania
informacji o własności, import do SILP) (zgł. 1846; 31656; 32495)
Poprawka dot. kasowania danych podczas zmiany nazwy obrębu leśnego (zgł 2370)
Dodanie kontroli zasobności i zapasu (zgł. 2739)
Dodanie możliwości selekcji cech opisowych wydzielenia za pomocą wyboru kilku
cech jednocześnie (zgł. 32501)
Zmiana działania raportów wzór nr 8 i wzór nr 9 w zakresie wyliczania powierzchni
pielęgnowania zainwentaryzowanych upraw.
















Zmiana działania raportu nr 9 w zakresie wylicznia orientacyjnej powierzchni
odnowień drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego rębniami
zupełnymi.
Dodanie kontroli sprawdzajacej czy w bazie znajdują się wydzielenia, dla których
zaplanowano wskazania gospodarcze wspólnie ze wskazaniem „brak wskazówki”
Dodanie kontroli sprawdzającej czy dla wydzieleń przypisanych w grupach
powierzchni do obszarów Natura 2000 w opisie taksacyjnym została przypisana
informacja o leśnym siedlisku przyrodniczym.
Zmienienie nazwy plików eksportu z SILP do Taksatora
Zmiana sposobu eksportu plików z Taksatora do SILP na postać skompresowaną
(*.zip)
Dodanie informacji po zakończonej aktualizacji, o dostępności nowych wersji
programu na stronie ZILP oraz łącza do strony w menu „Pomoc” -> „O programie”
(zgł. 31225)
Zmiana kolejności opcji w formularzu wydruków raportów na: Nadleśnictwo, Obręb,
Leśnictwo. (zgł. 31229)
Zwiększenie ilości widocznych wierszy dla okna wprowadzania opisu taksacyjnego
oraz okna wprowadzania grup dla Obszarów Chronionych (zgł. 31849)
Dodanie możliwość aktualizowania słowników geometrycznych (zgł. 32452)
Dodanie kontroli logicznej powierzchni wskazań gospodarczych (zgł. 32477)
Dodanie funkcji wydruku opisu taksacyjnego z danymi SILP wraz z czystą kartą do
wypełnienia (zgł. 32479)







Wprowadzenie skróconych kodów dla pól „gatunki runa” i „wskazania gospodarcze”
podczas edycji opisu taksacyjnego (zgł. 32498)
Wprowadzenie kontroli dla wskazań gospodarczych dla ODN-ZŁOŻ i ODN-ZRB.
(zgł. 32500)
Dodanie możliwości wyszukiwania działki ewidencyjnej po naciśnięciu prawego
klawisza myszy (zgł. 52502)
Dodanie możliwości wprowadzenia miąższościowego etatu rozmiaru użytkowania
przedrębnego (zgł. 1663)
Dla powierzchni kołowych w kolumnie warstwa uniemożliwienie użycia kodów
innych niż przyjęto w założeniach do programu (2245)






Dodanie danych opisowych dla PNSW, leśnictw i obrębów leśnych przy imporcie
danych geometrycznych z SILP (zgł. 32695)
Uwzględnienie w tabeli XVII danych dotyczących ustaleń NTG o wielkości
użytkowania przedrębnego (zgł. 32484)
Zmodyfikowano raport „Powierzchnie próbne wyznaczone do kontroli”
Dodano możliwość wprowadzenie w Ustaleniach planu UL informacji o TSL
wyłączonych z użytkowania

