
OCHRONA LASU — Podręcznik dla 

studentów wydziałów leśnych akademii 

rolniczych, pod redakcją prof. dra Jana 
Dominika. Wyd. I, PWRiL, Warszawa 

1977, s. 531, cena — 85 zł. 

W czerwcu 1977 r. na półkach księ_ 
garskich ukazał się podręcznik pt. 

„Ochrona lasu”, którego autorami są 

następujący wykładowcy . wyższych 

uczelni leśnych: dr hab. W. Aulak, 

prof. dr hab. J. Dominik, dr W. 
Dudziński, dr S. Kinelski, 
prof. dr hab. A. Szujecki i doc. dr 
S. Zaborowski (SGGW-AR w War- 
szawie) oraz prof. dr hab. B. Kieł- 
czewski i doc. dr hab. J. Wi- 
Sniewski (Akademia Rolnicza w 
Poznaniu). 

W omawianym podręczniku szczegól- 
ną uwagę poświęcono sprawom ochro- 
ny lasu przed czynnikami natury bio- 
tycznej i abiotycznej, zwłaszcza zagad- 
nieniom nie ujmowanym dotychczas 
lub jedynie marginesowo traktowanym 
w podręcznikach innych dziedzin 1е- 
Śnictwa. Zagadnienia szerzej omąwiane 
w podręcznikach hodowli lasu, ento- 
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mologii leśnej oraz dokładnie omówio- 

ne w „Instrukcji Ochrony Lasu” przed- 

stawione zostały w dużym skrócie, w 

związku z czym zaistniały pewne dy- 

sproporcje zarówno w treści, jak i w 

objętości poszczególnych rozdziałów. 

Część pierwsza pt. „Przyrodnicze pod- 

stawy stosowania metod ochrony lasu”. 

Omówione tu zostały zagadnienia do- 

tyczące predyspozycji i dyspozycji cho- 

robowych drzew i drzewostanów, cho- 

roby łańcuchowe lasu oraz znaczenie 

układów biocenotycznych dla przebie. 

gu zjawisk chorobowych lasu, nasilenie 

i przebieg chorób powodowanych przez 

mikroorganizmy, masowe pojawy szkod- 

liwych organizmów zwierzęcych i rejo- 

nizacja hylopatologiczna Polski. 

Część druga pt. „Ochrona lasu przed 

ujemnym oddziaływaniem czynników 

natury nieożywionej”. Autor omówił tu 

ujemny wpływ różnych czynników 

atmosferycznych oraz niekorzystnych 

właściwości gleby na roślinność leśną. 

Część trzecia pt. „Ochrona lasu przed 

szkodami związanymi z działalnością 

człowieka”. Treścią tej części podręcz- 

nika jest szkodnictwo leśne, szkody po- 

wstające w lesie w wyniku wadliwie 

prowadzonych czynności z zakresu 

eksploatacji i zagospodarowania lasu, 

ruch turystyczny i wypoczynkowy М 

lasach, szkody powodowane przez prze- 

mysł i górnictwo oraz pożary. 

Część czwarta pt. „Ochrona lasu 

przed szkodami powodowanymi przez 

zwierzęta bezkręgowe”. Omówione tu 

zostały następujące gromady zwierząt: 

nicienie, owady, pajęczaki i krocionogi 

oraz ślimaki. W rozdziale poświęconym 

owadom przedstawione zostały metody 

zwalczania, ze szczególnym uwzględnie- 

niem metody chemicznej. 

Część piąta pt. „Ochrona lasu przed 

szkodami powodowanymi przez krę- 

gowce” poświęcona jest ptakom, gryzo- 

niom, zającokształtnym oraz parzysto- 

kopytnym. Dokonany jest tam przegląd 
gatunków, omówione zostały kontrole
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liczebności i prognozy pojawu, sposoby 

zapobiegania szkodom i przyczyny wy- 

rządzanych szkód. 

Jak już o tym wspomniano, w pod- 

ręczniku przedstawiono wiele zagad- 

nień bądź dotychczas w ogóle nie oma- 

wianych w tego rodzaju podręcznikach, 

bądź też traktujących omawiane za- 

gadnienia jedynie marginesowo. Zasłu- 

gą autorów jest m. in. także to, że 

wykorzystali oni wyniki badań polskich 

i zagranicznych publikowane w wielu 

różnych, niejednokrotnie trudno dostęp- 

nych czasopismach. W wielu wypad_ 

kach wykazano istniejące odmienne po- 

glądy, reprezentowane przez różnych 
autorów, a dotyczące tych samych za- 

gadnień. Całość opracowania zawiera 

bardzo dużo cennych informacji, wzbo- 

gacających stan wiedzy w zakresie 

ochrony lasu. Wydaje się jednak, że 

celowe byłoby wprowadzenie jeszcze 

dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień. 

Tak np. odnoszę wrażenie, że za mało 

podano w podręczniku informacji o spo- 

sobach postępowania w odniesieniu do 

drzewostanów zniszczonych przez szkod- 
niki pierwotne. Rozszerzyć można by 

też część trzecią, zamieszczając w niej 

wiadomości o sposobach postępowania 
w zakresie hodowli lasu, urządzania 

l użytkowania w celu zmniejszenia 
szkód, a przede wszystkim — stworze- 

nia niedogodnych warunków rozwoju 
Szkodnikom i chorobom lasu. Termi- 
nowość i prawidłowość wykonywania 

prac ' pielęgnacyjnych, utrzymanie 
zwarcia w młodnikach, sposoby i ter- 

miny przygotowania gleby, to zadania 

! czynności wywierające bardzo duży 
wpływ na gęstość populacji szkodliwych 
owadów leśnych. Dlatego też w tej 

części podręcznika należałoby tym za. 
gadnieniom poświęcić więcej miejsca. 

Szkoda, że w rozdziale omawiającym 
rejonizacje hylopatologiczna Polski nie 
awzględniono najnowszych opracowań, 

W których wyodrębnione zostały strefy 
Deena drzewostanów sosnowych 

olski przez szkodniki pierwotne zi- 

mujące w ściółce, a także przez Sszkod- 

niki glebowe. Rozdział ten można by 

uzupełnić mapkami obrazującymi strefy 

zagrożenia lasów naszego kraju przez 

poszczególne gatunki z grup szkoani- 

ków pierwotnych i nękających. 

Szkoda, że w rozdziale czwartym nie 

zwrócono uwagi na ujemne oddziały- 

wanie na las studni głębinowych, za- 

kładanych zarówno dla potrzeb prze- 

mysłu jak też do celów komunalnych. 

Niewątpliwie bardzo dobrze się stało, 

że autorzy wprowadzili do podręcznika 

rozdziały poświęcone turystyce, a także 

pierścienicom i nicieniom. Szkoda jed- 

nak, że nie zamieszczono tam nawet 

drobnej wzmianki o nicieniu Neoaple- 

ctana janickii, pasożycie osnui gwiaź_ 

dzistej, wykorzystywanej w Polsce na- 

wet do celów zwalczania tego szkodni- 

nika na powierzchniach metody ogni- 

skowo-kompleksowej. 

Bardzo krótko, moim zdaniem nie- 

wyczerpująco, potraktowano rozdział 

poświęcony prognozowaniu występowa- 

nia szkodliwych owadów leśnych. Ce- 

lowe byłoby tam m. in. wzmiankowa- 

nie o wykorzystywaniu do celów prog. 

pozowania teledetekcji, metody stoso- 

wanej z dobrym skutkiem poza grani- 

cami Polski, a wypróbowywanej u nas 

od trzech lat w odniesieniu do niektó- 

rych gatunków szkodników pierwotnych 

i wtórnych oraz huby korzeni. 

W omawianym podręczniku, przy 

ujęciu przyjętym przez zespół autorski, 

należy się liczyć z możliwością powta- 

rzania informacji, zawartych już w 

podręcznikach z zakresu entomologii 

leśnej, a może nawet i fitopatologii. 

Dlatego też należałoby się zastanowić 

czy w przyszłości, przy przygotowywa- 

niu nowego wydania, nie byłoby słu- 

szne dokonanie daleko idących zmian 

w sposobie ujęcia tematu. Być może 

dobry efekt dałoby wyodrębnienie na- 

stępujących trzech osobnych opraco- 

wań: 

1, Ochrona lasu przed czynnikami abio- 

tycznymi 

93



2. Ochrona lasu przed czynnikami bio_ 

tycznymi (w tym także entomologia, 

fitopatologia i herbologia) 

3. Ochrona lasu przed czynnikami an- 

tropogenicznymi. 

Omawiany podręcznik „Ochrony la- 

su, mimo iż przeznaczony jest w za- 

sadzie dla studentów wydziałów le- 

śnych, powinien się znaleźć w posiada- 

niu tych wszystkich leśników, którzy 

interesują się nie tylko zagadnieniami 

ochrony lasu, ale szeroko pojętą pro- 

blematyką zagospodarowania lasów 

1 podniesieniem ich produktywności. 

Niezbędne jest bowiem zrozumienie, że 

stan zdrowotny naszych lasów i stopień 

ich zagrożenia przez szkodniki, choro- 

by, czynniki abiotyczne i antropoge- 

niczne to problem pozostający w związ- 

ku z różnymi dziedzinami gospodarki 

leśnej, a zwłaszcza hodowli, użytkowa- 

nia, transportu, melioracji, nawożenia, 

organizacji pracy itp. 

Zbigniew Sierpiński


