
drewna oraz metod jego ochrony, ci- 

śnieniowym i bezciśnieniowym. W roz- 

dziale VI przedstawiono zasady projek- 

towania chemicznej konserwacji drew- 

na. Ochrona drewna przed zapaleniem 

stanowi treść rozdziału VII. Ten pro- 

blem potraktowano bardziej ogólnie, 

gdyż laboratorium CNIIMOD-u tym za- 

kresem badań zajmowało się w mniej- 

szym stopniu. 

Recenzowana książka jest przezna- 

czona głównie dla czytelników już do- 

brze obeznanych z przedmiotem, dla 

pracownkiów naukowych, projektan- 

tów, ewentualnie specjalizujących się 

studentów. Dla czytelników polskich 

stanowić ona będzie przede wszystkim 

cenne źródło informacji o zakresie i 

osiągnięciach szeroko prowadzonych w 

ZSRR badań nad ochroną drewna. 

Jerzy Ważny 

Witold Koehler — ZARYS HYLOPA- 

TOLOGII PWRiL, Warszawa 1978, s. 

406, ryc. 88. 

Piśmiennictwo leśne wzbogaciło się 

ostatnio » bardzo cenną pozycję z za- 

kresu ochrony lasu. Książka określa 

omawianą dziedzinę wiedzy w sposob 

nowatorski, odmienny niż traktowano 

ją w dotychczasowych stereotypowych 

ujęciach podręcznikowych. Podstawą i 

inspiracją do takiego ujęcia procesów 

chorobowych zachodzących w ekosyste- 

mach leśnych stał się dynamiczny 1 

wszechstronny rozwój ekologii. 

Według Autora przedmiotem nowo- 

czesnej ochrony lasu — hylopatologii 

— w jej nowej treści i formie jest nie 

tylko szkodnik i szkoda, lecz choroba 

drzewostanu i jej rozwój, a w bardziej 

głębokim zrozumieniu nie tylko drze- 

wostan znajdujący się w stanie scho- 

rzenia, lecz las jako dynamiczny układ 

ekologiczny, w którym w pewnych oko- 

licznościach mogą zachodzić zjawiska 

destrukcyjne. 

Dlatego właśnie główną ideą książki 

jest przedstawienie tej dyscypliny w 

szerokim ujęciu, jako nauki o choro- 

bach lasu mających swoje źródło i roz- 

wijających się w obrębie bardzo skom- 

plikowanych procesów ekologicznych 

zachodzących w zróżnicowanym, często 

obecnie wynaturzonym środowisku le- 

śnym oraz dążenie do wykazania, że je- 

dynie głęboka analiza przyczyn prze- 

biegu i skutków szkodliwych zjawisk 

może stworzyć podstawy do racjonal- 

nego przeciwdziałania. 

Bogata treść książki podzielona jest 

na trzy zasadnicze rozdziały: 

I. Przyrodnicze i gospodarcze podsta- 

wy hylopatologii 

II. Czynniki szkodotwórcze i chorobo- 

twórcze 

III. Leczenie chorób lasu. 

W pierwszej części przedstawiono 

historyczny rozwój ochrony lasu oraz 

charakterystykę szerokiego przyrodni- 

czego tła nowoczesnej hylopatologii, a 

następnie swoisty przyczynowo następ- 

czy mechanizm rozwoju i gasania 

chorób łańcuchowych właściwych dla 

lasów naszej strefy klimatycznej, w 

większości wykazujących pierwotne ob- 

ciążenie obcości Środowiskowej w od- 

niesieniu do warunków ekologicznych. 

Wskazano na specyficznie niekorzystną 

sytuację lasów polskich, położonych w 

strefie Scierania się wpływów klimatu 

morskiego i kontynentalnego. Ich pre- 

dyspozycja chorobowa jest pogłębiana 

przez produkcyjne ukierunkowanie go- 

spodarki leśnej, coraz bardziej odczu- 

walny niedobór sił roboczych i związa- 

ne z tym uproszczenia technologiczne 

i gospodarcze oraz nie zawsze obiek- 

tywne i racjonalnie łagodzone sprzecz- 

ności pomiędzy interesami różnych 

dziedzin leśnictwa, a także innych ga- 

łęzi gospodarki narodowej. 

W drugiej części Autor dokonał 

przeglądu i analizy czynników wyrzą- 

dzających szkody i wywołujących cho- 

roby lasu w tradycyjnym podziale na 

abiotyczne i biotyczne, jednakże z 

uwzględnieniem ich bodźców oraz na- 

stępczego działania. W takim ujęciu 

omówiono przyczyny i skutki chorób 
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lasu z podkreśleniem, iż tworzące się 

w środowiskach leśnych kompleksy 

czynników fizycznych, w tym również 

antropogennych, jak np. emisje prze- 

mysłowe, wraz ze związkami destruk- 

cyjnymi, w których uczestniczą owady 

i grzyby powodują „rozkojarzenie” eko- 

systemów, stwarzając stany daleko od- 

biegające od dynamicznego zrównowa- 

żenia właściwego lasom naturalnym. 

Wykazano w ten sposób, że epizoocje 

i epifitozy są szczególnie niebezpieczne 

w biotopach lasów sztucznych. Z tej 

zapewne racji sporo uwagi poświęcił 

Autor potencjalnie  konstruktywnym 

elementom tych biocenoz, przede wszy- 

stkim domieszkom  biocenotycznym i 

entomofagom. 

Zawarty w tej części opracowania 

przegląd szkodników i chorób całkowi- 

cie różni się od tradycyjnego systema- 

tycznego ujęcia. Patobionty podzielone 

są na trzy grupy zależnie od wieku ata- 

kowanych przez nie drzewostanów i 

omawiane nie w oderwaniu od środo- 

wiska, lecz jako kompenenci zespołu 

czynników powodujących procesy cho- 

robowe 

W osratniej wreszcie części książki 

zawarte są praktycznie wszelkie zasa- 

dy zapobiegania powstawaniu szkód w 

lesie (profilaktyka) oraz postępowania 

w wypadku zaistnienia tych szkód (dia- 

gnoza i terapia), połączone z charakte- 

rystyką i krytyczną oceną przydatno- 

Ści w leśnictwie wszystkich metod po- 

stępowania, począwszy od najstarszych 

i najprostszych (ale nie grożących wy- 
naturzeniu ekosystemów), aż do naj- 
bardziej nowoczesnych, ale często o 
trudnych do przewidzenia konsekwen- 

cjach przyrodniczych. Tę część opraco- 
wania w szerokim zakresie uwzględnia- 

'jącą również metody biologiczne i in- 
tegralne można określić jako współcze- 
sny, ekologicznie ujęty pogląd na sto- 

sowaną ochronę lasu. 

Bardzo sugestywnie i przekonywają- 
co podaje Autor, iż zniekształcenie eko- 
systemów sztucznych lasów decyduje o 
ich pierwotnej dyspozycji chorobowej, . 
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którą w postaci zjawisk wyrządzają- 
cych bezpośrednie szkody uaktywnia 

nieprawidłowa i jednostronnie rozu- 

miana gospodarka leśna, a w niej rów- 

nież niektóre zabiegi ochronne mogące 

w perspektywie powodować zwiększenie 

wynaturzenia środowiska. Mechanizm 

zjawisk chorobowych i działanie bodź- 

ców je wywołujących, ich wzajemne 

powiązanie, łańcuchy przyczyn i skut- 

ków oraz kompleksy chorobotwórcze 

przedstawione na tle wieloletnich bo- 

gatych doświadczeń Autora, pozwoliły 

na dokonanie analizy przyrodniczych i 

gospodarczych kosnekwencji różnorod- 

nych schorzeń drzewostanów. Przedsta- 

wione w książce teoretyczne i praktycz- 

ne wnioski, zwłaszcza w zakresie hi- 

gieny lasu i profilaktyki, stanowią 

podstawowe wskazówki dla realizacji 

postulatów ochrony lasu uwzględniają- 

cej niezbędną kompleksowość i ostroż- 

ność działania oraz zabezpieczającej 

trwałość produkcji, a równocześnie 

możliwość najpełniejszej realizacji nie- 

zmiernie ważnych funkcji pozaproduk- 

cyjnych. 

Warto również przytoczyć stwierdze- 

nie Autora, iż na dzisiejsze dni przy- 

padają ostre wiraże w rozwoju dróg 

hylopatologii związane z coraz lepszym 

zrozumieniem istoty i roli procesów 

ekologicznych w życiu człowieka i rów- 

nocześnie z gwałtownym postępem 

techniki. Te dwa zjawiska społeczne 

zaosbtrzające obecnie m. in. konflikty w 

gospodarce leśnej w przyszłości staną 

się podstawą poprawy jej działamia. 

Głęboka wiedza i doświadczenie Au- 

tora oraz w wysokim stopniu posiada- 

na umiejętność integrowania obserwo- 

wanych zjawisk oraz wnikliwego ich 

interpretowania pozwoliły na przed- 

stawięnie wielu własnych oryginalnych 

poglądów oraz sprawiły, że trudne i 
niekiedy bardzo złożone problemy 

przedstawione zostały w sposób jasny 

i zrozumiały dla średnio przygotowa- 

nego czytelnika. 

Ta wartościowa książka niewatpli- 
wie stanowić będzie ważną i trwałą



pozycję nie tylko w specjalistycznych 

bibliotekach, ale dla wielu leśników 

będzie cenną pomocą w ich codziennej 

pracy. 

Jerzy Burzyński, Zenon Capecki 

Stanisław Cenkier — ZE WSPOMNIEŃ 

STAREGO LEŚNIKA. Opracował Ta- 

deusz Potemski. Katowice 1977, s. 278. 

Książka Stanisława  Cenkiera jest 

zbiorem wspomnień leśnika, urodzone- 

go w 1891 r., a doprowadzonych do 

1977 r. Autor należy do nielicznej już 

grupy leśników, którzy przetrwali 

ciężkie chwile z lat przed odrodzeniem 

się państwowości polskiej oraz z lat 

okupacji hitlerowskiej. Są to wspomnie- 

nia wybitnego lesnika-praktyka, ale 

równocześnie gorącego patrioty i dzia- 

łacza walczącego o zachowanie lasów 

i zwierzyny leśnej Śląska. Wspomnie- 

nia Cenknera składają się z 17 rozdzia- 

łów, w których kolejno przedstawia 

dzieje swego żywota. 

Urodzony w Poznańskiem w rodzi- 

nie leśnika miał od dzieciństwa wpo- 

jone przywiązanie do polskości, a za- 

razem zamiłowanie do pracy w lesie. 

który stał się terenem jego działalno- 

Ści na całe życie. Dwuletnią praktykę 

odbył w lasach otaczających leśniczów- 

kę rodziców. Los rzucił go następnie 

na Śląsk, początkowo do nadleśnictwa 
na terenie woj. wrocławskiego, a póź- 

niej na Górny Śląsk, gdzie spędził ca- 

łe życie. Objął na dłuższy okres czasu 

stanowisko w lasach pszczyńskich zwią- 
zane z łowiectwem. 

Momentem charakterystycznym było 

zainteresowanie leśników-Polaków za- 

równo w okolicach leśniczówki ojca 

jak i na Śląsku sprawami obrony in- 
teresów narodowych. Liczni leśnicy- 

-Polacy, których nazwiska przytacza 

autor, brali czynny udział w akcji wy- 

borczej do parlamentu w Berlinie, by 

Koło Polskie mogło być możliwie licz- 

nie reprezentowane. 

We wspomnieniach swych Cenkier 

wskazuje na patriotyzm ludu śląskie- 

go, z którego rekrutowali się leśnicy, 

obok wynarodowienia większych wła- 

ścicieli ziemskich. Utworzyły się w po- 

szczególnych miasteczkach kierowane 

przez polską w nich inteligencję, kół- 

ka zmierzające do szczepienie aktyw- 

nej postawy leśników-Polaków w spra- 

wach narodowych. Takie kółko opisuje 

Cenkier. Imponuje jego liczebność i 

ideowość. 

Dalsza część pamiętników — to opis 

lat wojny i udziału Cenkiera jak i in- 

nych leśników w akcji plebiscybowej, 

w której działali w dwóch kierunkach: 

pomyślnego przyłączenia Górnego Ślą- 

ska i Komory Cieszyńskiej do Polski 

oraz ochrony lasów i zwierzyny przed 

niszczycielską akcją ustępującego oku- 

panta. Masowość działania wskazuje na 

gorący patriotyzm rzeszy leśników. 

Po przyłączenui Górnego Śląska do 

Polski Cenkier został nadleśniczym w 

Rybniku i był nim w latach 1921 do 

1925, a następnie w nadl. Paruszowiec, 

gdzie był do 1931 r., później zaś w nadl. 

Żwaków, by przejść w 1938 r. do Kra- 

kowsko-Śląskiej Dyrekcji LP z siedzi- 
bą w Cieszynie. Na jej czele stał mgr 

Franciszek Grychowski — po od- 

rodzeniu państwowości polskiej i po- 

wstaniu Polski Ludowej został Gry- 

chowski wybrany członkiem honoro- 

wym PTL. 

Dalsze wspomnienia Cenkiera — to 

lata tułaczki w okresie okupacji. Los 

rzucił go do Lwowa i tam, gdy przy- 

szły władze radzieckie, spotkał się z 

serdecznym do niego stosunkiem. Pod 

koniec kwietnia 1945 r. wrócił do kra- 

ju na Śląsk i okazało się, że ocalała 

jego rodzina. Po powrocie w 1945 r. 

uzyskał kierownictwo Działu Łowiectwa 

w Dyrekcji LP w Bytomiu oraz poru- 

czono mu kilka innych zadań. W trud- 

nych powojennych warukach organizu- 

je szkolenie dla leśników, aby jak naj- 

szybciej zapewnić ochronę lasów wy- 

niszczonych przez okupanta. Prowadzi 

wykłady, aby przekazać młodym to, co 

jest najważniejsze w tym zawodzie — 
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