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Książka prof. Pogrebniaka „Podstawy typologii leśnej” 

Книга проф. Погребняка ‚Основы лесной типологии” 

The Book of Prof. Pogrebniak — „Fundamentals of Forest Typology" 

akładem PWRiL ukazało się w przekładzie z rosyjskiego na język polski dzieło 

Profi. P. Pogrebniaka, członka rzeczywistego AN USRR, pt. „Podstawy 

typologii leśnej”. Wydanie drugie. W książce tej autor przedstawił teoretyczne za- 

łożenia tzw. kierunku ekologicznego lub leśnohodowlanego typologii leśnej biorącego 

swój początek od zapatrywań Morozowa na las. Kierunek ten, jak wiadomo, 

jest przeciwstawny kierunkowi fitosocjologicznemu, nazywanemu też fitocenologicz- 

nym lub geobotanicznym, reprezentowanemu w ZSRR przez szkołę Sukaczowa. 

Wobec znacznej różnicy zdań pomiędzy przedstawicielami obu kierunków prof. Po- 

grebniak formułuje swoje stanowisko odpowiadając na stawiane w dyskusji 

zarzuty. 

Ideę swoją prof. Pogrebniak oparł na kompleksowym poznawaniu lasu i jego 

dynamiki, a także wyjaśnianiu istniejących w nim związków i zależności. Zdaniem 

autora można jednostronnie badając las pominąć jego istotne okoliczności lasotwór- 

cze. Konieczne zatem było wyjście ze stanowiska naukowego o wzajemnych zależ- 

nościach roślin drzewiastych i warunków ich bytowania. W ten sposób typologia 

leśna będąc samodzielną już dziś nauką o geograficznym rozmieszczeniu typów lasu 

oraz ich związku z klimatycznym i edaficznym środowiskiem i oparta na tzw. ekolo- 

gii porównawczej, stosuje własną metodę poznawania lasu. Metoda ta zastępuje do- 

tychczasowe opisowo-inwentaryzacyjne sposoby i związane z nimi systemy. Istotną 

cechą typologii leśnej jest wyjaśnianie przyczyn różnicowania się składu, struktury, 

produkcyjności i odporności biologicznej lasu, a także przyczyn rozwoju formacji 

leśnych i przechodzenia jednego typu lasu w drugi. 

Prof. Pogrebniak polemizuje z poglądami botaników, że rozwój zespołów ro- 

ślinnych ma wynikać ze zmian ich składu oraz z walki o byt między roślinami. 

Okoliczności te uważa za wtórne, bowiem podstawowe będzie zawsze siedlisko, na 

którego tle odbywa się wspomniana walka o byt. Podstawą do klasyfikacji lasu ze 

względu na jego zróżnicowania w przestrzeni powinno być więc siedlisko. Z koncep- 

cji tej wynika konieczność oparcia klasyfikacji typologicznej na tzw. siatce edaficz- 

nej (czyli na siatce edatopów) oraz na odpowiednim zróżnicowaniu klimatów (czyli na 

siatce klimatopów). Zrozumienie istoty i zasad budowy siatki edaficznej i klimatycz- 

nej jest zatem podstawowym warunkiem idei reprezentowanej przez prof. Po 

grebniaka. 
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Pierwsza, obszerniejsza część książki poświęcona jest teorii. Druga część stanowi 

ilustrację poglądów autora. Przedstawiono tu ogólną klasyfikację typologiczną lasów 

USRR (bardziej szczegółowe opracowania tego tematu zawierają prace Worobjo- 

wa i Ławrinienki). 

Dla polskiego leśnika dzieło prof. Pogrebniaka jest o tyle ciekawe, że wy- 

rażona w nim myśl została przyjęta przez kierunek leśnohodowlany typologii radziec- 

kiej jako podstawa teoretyczna. W szczególności poglądami tymi posługują się 

typologowie zgrupowani w Instytucie Badawczym Leśnictwa AN USRR, którzy inte- 

resują się południową i zachodnią częścią ZSRR, łącznie z lasami Wschodnich 

Karpat, Krymu i Kaukazu. Poza tym książka ta zaznajomi polskiego czytelnika z po- 

glądami innych kierunków i z istotą sporów pomiędzy nimi. Pozwoli to krytycznie 

ustosunkować się do własnej naszej twórczości w tej dziedzinie. A przecież musimy 

zgodzić się z tym, że rozwój myśli typologicznej częstokroć ma u nas charakter 

twórczości żywiołowej i że mamy poważne braki w „wykształceniu typologicznym”". 

Stąd też należy z uznaniem powitać ukazanie się tłumaczenia książki prof. Pogre- 

bniaka w języku polskim. Zawdzięczamy to staraniom Państwowego Wydawnictwa 

Rolniczego i Leśnego, jak też tłumaczowi dzieła dr St. Bałutowi i redaktorowi 

adaptacji drB. Alexandrowiczowi. Jak wynika z przedmowy Wydawnictwa od 

współpracy tego ostatniego prof. Pogrebniak uzależnił autoryzowanie przekładu. 

Czy praca adaptacyjna spełniła swoje zadanie? Wydaje się, że tak. Dowodzą tego 

uwagi w przedmowie Wydawnictwa o zastosowaniu przez redaktora odmiennego na- 

zewnictwa od tego, które użył tłumacz. Sądzimy, że określenie kategorii wilgotności 

dowodzi zupełnie trafnego pokonania trudności, wynikających z konieczności uzgod- 

nienia przyjętych u nas 4 odmian wilgotności gleby z 5 ewentualnie z 6 katego- 

riami siatki prof. Pogrebniaka. Musiała tu przyjść z pomocą głębsza znajomość 

języka rosyjskiego dla zrozumienia finezji pomiędzy określeniami: „włażnyj” i „sy- 

roj', poparta analizą i porównywaniem cech:  florystycznych, glebowych i pro- 

dukcyjnych. 

Jeszcze większe trudności z nazewnictwem typologicznym redaktor rozwiązał w spo- 

sób odpowiadający terminologii użytej w oryginale. Należy nie zapominać, że nasze 

nazewnictwo typologiczne powstało niedawno i to w warunkach słabego jeszcze 

rozeznania w ustalonych już gdzie indziej podstawach teoretycznych. Niektóre na- 

sze terminy można z całą pewnością uważać za tymczasowe. Dlatego też wydaje się, 

że zastosowanie znanej u nas z piśmiennictwa nazwy ,„lasobór', jako syncnimu 

rosyjskiej nazwy „subor”, jest do przyjęcia, tym bardziej, że w przekładzie tłumacz 

utrzymał takie określenia, jak: lasostep, lasotundra, lasołąka, lasobagno. Została 

więc przez redaktora zachowana zgodność stylu nazewnictwa z charakterem dzieła 

i intencjami jego autora. Komentarze w przypisach redaktora każdorazowo wyja- 

śniają związek z obowiązującą u nas w praktyce nomenklaturą. 

Książka wydana jest estetycznie. Jej szata zewnętrzna przedstawia się nawet le- 

piej od oryginału. Do zauważonych przez nas błędów korektorskich, nie wymienio- 

nych w erracie, należy zaliczyć (poza tu i ówdzie spotykanymi zawikłaniami z inter- 

punkcją) następujące: na stronie 35 pod rysunkiem profili glebowych zwraca się 

uwagę na „poziome'” pasy po korzeniach, gdy, autorowi książki chodziło o jasne 

pasy „pionowe”; na stronie 92 brak cudzysłowu przed wyrazem „Przeświadczenie'' 

wywołuje w pierwszej chwili mylne wrażenie, że myśl podana w tym ustępie 

jest poglądem autora, gdy w istocie prof. Pogrebniak przytacza tu krytykowa- 

ne przez siebie zdanie Kożewnikowa; na stronie 387 ma być „czermień', a nie 

„czerwień' błotna, a na stronie 394 — Quercus sessilis nie jest dębem „szypułko- 

wym!', lecz „bezszypułkowym". 
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Błędy te, a miejscami wadliwa budowa zdań i przeładowanie polskiego przekładu 

wyrazami obcymi, nie pomniejszają wartości tej ciekawej i pożytecznej książki. 

Zaznajomienie się z nią zaleca się każdemu światłemu leśnikowi. Na pewno odda 

ona usługi przy kształtowaniu własnej myśli typologicznej, jak i dla poznania kon- 

cepcji przodującej w zaprzyjaźnionym kraju. 

Należy z prawdziwym zadowoleniem podkreślić pełen sympatii stosunek prof. 

Pogrebniaka do naszej ojczyzny i do polskiego leśnictwa, któremu dał wyraz 

niejednokrotnie, stwierdzamy to również w przedmowie autora do polskiego wyda- 

nia książki. 

Z. LITERATURY 
  

OCHRANA LESU. Prof. inż. dr An- 

tonin Pfeffer D. Sc. i kolektyw 

współpracujący: inż. Emil Horak, 

inż. Michael Kudela CC. SC, inż. 

dr Jaroslav Miiller, RNDr inż. 

Eliska Novakova C. Sc, Mi- 

roslav Stolina. Podręcznik dla 

studentów Wydziałów Leśnych Szkół 

Wyższych. Nakładem Państwowego Wy- 

dawnictwa Rolniczego w Pradze, Praha 

1961, str. 840, tabele, wykresy i fotogra- 

fie w tekście. Nakład 5000 egz., cena 

65 Кс$. 

Na treść tego kapitalnego dzieła, wy- 

danego w pięknej szacie graficznej, na 

kredowym papierze, składa sie 21 roz- 

działów. I. Wstęp; II. Pojęcia i terminy 

używane w ochronie lasu i ratowni- 

ctwie leśnym; III. Zadania ochrony la- 

su i ratownictwa leśnego; IV. Historia 

rozwoju ochrony lasu i ratownictwa 

leśnego; V. Przegląd ważniejszych praw, 

rozporządzeń i obwieszczeń z dziedziny 

ochrony lasu i ratownictwa leśnego w 

Czechosłowacji; VI. Ochrona lasu od 

szkód wyrzączanych przez człowieka; 

VII. Rolnictwo a las; VIII. Przemysł a 

las; IX, Drogi komunikacyjne a las; 

X. Gospodarka wodna w lesie; XI Po- 

żary leśne; X1I. Ochrona lasu od ujem- 

nych wpływów czynników klimatycz- 

nych; XIII. Jakościowy i ilościowy 

skład zwierząt leśnych oraz ich ewiden- 

cja; XIV. Ochrona od szkodników zwie- 

rzęcych; XV. Walka ze szkodnikami 

zwierzęcymi w lesie; XVI. Szkodliwe 

owady w glebie; XVII. Owady szkodni- 

S. T. 

ki drzew iglastych; XVIII. Owady szkoód- 

niki drzew liściastych; XIX. Ochrona 

lasu od szkód wyrządzanych przez dzi- 

kie zwierzęta; XX. Ochrona lasu od 

chwastów; XXI. Więż pomiędzy ochro- 

ną lasu i ratownictwiem leśnym a urzą- 

dzaniem lasu. 

Ireść każdego rozdziału jest rozbita 

na oddzielne zagadnienia, które są oma- 

wiane pod osobnymi tytułami. 

Jak widać z powyższego zestawienia 

tytułów rozdziałów, ujęcie przedmiotu 

w wielu punktach znacznie odbieqa od 

szablonowego ujęcia celów, zadań 

i środków tradycyjnej, skostniałej w 

przeżytych już ramach, ochrony lasu. 

Takie ujęcie przedmiotu ukazuje nam 

ochronę lasu w olbrzymiej dynamice jej 

rozwoju na tle ogólnych postępów wie- 

dzy oraz gospodarstwa leśnego, zdolną w 

pełni sprostać stawianym jej zadaniom. 

Uwzględnia cno również zaszłe już i za- 

chodzące przemiany w społeczeństwie 

oraz przemiany w pojmowaniu społecz- 

nej funkcji lasu. 

Bardzo ciekawie przedstawia się treść 

rozdziałów VI, XIII i XXI. W pierwszym 

z nich poświęca się sporo uwagi szko- 

dom powstającym wskutek takich ne- 

gatywnych działań człowieka w lesie, 

których nasilenie w skutku ostatniej 

wojny wzrosło nieraz do wręcz kata- 

strofalnych rozmiarów, a które to dzia- 

łania są z reguły pokrywane milcze- 

niem w ochronie lasu. Są to: przeręby 

masy drzewnej, nadużycia popełniane 

podczas wyrębu lasu, często po klę- 
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skach, jakie nań spadają, obniżanie ko- 

lei rębu, niedopuszczalne przesunięcia 

i modyfikacje rębni w drzewostanach, 

szczególnie w drzewostanach wysokiej 

klasy jakości. Są również omówione 

rzeczowo w tym rozdziale szkody po- 

wstające w lesie wskutek niewłaściwe- 

go prowadzenia gospodarstwa leśnego, 

dalej — stosunek człowieka do lasu ja- 

ko socjalistycznej własności społecznej 

i wreszcie — tak bardzo aktualne za- 

gadnienie rozrywek i wypoczynku w 

lesie ludzi pracy. 

Świat zwierzęcy w lesie jest rozpa- 

trywany w rozdz. XIII w jedynie słusz- 

nym aspekcie bioekologicznym. Pomija- 

nie lub zapoznawanie tego aspektu w 

ochronie lasu jakże często powoduje 

opłakane następstwa. Z reguły pomija 

się, bądź też kwituje zdawkowo tak nie- 

zmiernie ważne w ochronie lasu zagad- 

nienia zoocenozy leśnej jako konsu- 

menta, zagadnienie związków wewnątrz- 

gatunkowych i międzygatunkowych po- 

między jej komponentami, zagadnienie 

związków  topicznych i  troficznych 

zwierząt leśnych, zagadnienia epidemio- 

logiczne itp. 

"W rozdz. XXI stawia się przed czy- 

telnikiem ważne, a niemal całkowicie 

zaniedbane w ochronie lasu zagadnie- 

nie wzajemnych powiązań tej dyscypli- 

ny oraz urządzania lasu. Wskazuje się 

miejsce dla zadań ochrony lasu w ra- 

mach kompleksowego urządzania lasu. 

Na podkreślenie zasługuje właściwe 

KRONIKA 
  

ustawienie zagadnienia szkodników owa- 

dzich w lesie w oparciu o gatunki 

drzew z rozbiciem na szkodniki siewek 

i sadzonek, młodników, drzewostanów 

starszych klas wieku, szkodniki owoców 

i nasion itd. Umożliwia to szybką orien- 

tację przy wykorzystywaniu przez czy- 

telnika wiadomości i wskazań dotyczą- 
cych szkodników oraz znakomicie ułat- 

wia identyfikację materiałów zebranych 

w terenie. 

Kardynalną zaletą omawianego pod- 

ręcznika, jako całości, jest to, że każdy 

z rozdziałów ujmuje poruszane w nich 

zagadnienia wyczerpująco, na wskroś 

nowocześnie, w oparciu o bogate piś- 

miennictwo własnego kraju oraz piś- 

miennictwo obce, przytaczane na zakoń- 

czenie danego rozdziału. 

Z podręcznika wyeliminowano cały 

dział ochrony przed  pasożytniczymi 

grzybami. Pomimo uzasadnienia tego 

daleko posuniętym  usamodzielnieniem 

się tej gałęzi ochrony lasu w fitopato- 

logii, sprawa może być dyskusyjna. 

Reasumując, należy stwierdzić, że 

omawiane dzieło stanowi dobry, nowo- 

cześnie ujęty w jego treści podręcznik 

ochrony lasu — nie tylko do użytku stu- 

dentów leśnych szkół wyższych, lecz 

również szerokiego użytku leśników. 

pracujących w terenie. Za napisanie ta- 

kiego podręcznika należą się Autorowi 

oraz Jego Współpracownikom słowa rze- 

telnego uznania. 

Prof. dr J. J. Karpiński 

Stopnie doktora Nauk Technicz- 
nych na Wydziale Technologii 

Drewna S. G. G. W. 

W dniu 13 grudnia zakończono na 

Wydziale Technologii Drewna SGGW 

dwa przewody doktorskie i nadano sto- 

pień doktora Nauk Technicznych nastę- 

pującym osobom: 

1. Docent mgr inż. Romuald Dzie- 
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wanowski. Tytuł rozprawy: „Ana- 

liza porównawcza jakości tartacznego 

drewna sosnowego z niektórych rejo- 

nów Polski". 

Promotor: prof. dr Franciszek Krzy- 

sik.



Recenzenci: doc. mgr inż. Witold 

Kręglewski i prof. dr Tadeusz 

Perkitny. 

2. Mgr inż. Jerzy Mirosław Szmit. 

Tytuł rozprawy: „Badania związku mię- 

dzy dokładnością przecierania a ukła- 

dem tolerancji grubości tarcicy sosno- 

wej". 

Promotor: prof. dr Franciszek Krzy- 

sik. 

Recenzenci: doc. Romuald Dziewa- 

nowski i prof. dr Tadeusz Orlicz. 

Przewody doktorskie na Wydziale 
Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej 

w Poznaniu 

30 października 1961 r. odbyły się na 

Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu na- 

stępujące przewody doktorskie: 

1. Mgr inż. Edward Cegiel. Temat pra- 

cy: „Wpływ organizacji transportu we- 

wnętrznego na kształtowanie się wydaj- 

ności pracy i kosztów własnych w pań- 

stwowych stolarniach budowlanych". 

Promotor: prof. dr Tadeusz Mo- 

lenda. 

Recenzenci: prof. dr Roman Ko- 

zak i doc. dr Kamil Rogaliński. 

2. Mgr inż. Władysław Fabiszewski. 

Temat pracy: „Struktura i tendencje 

rozwojowe polskiego eksportu i impor- 

tu drzewnego". 

Promotor: prof. dr Tadeusz Mo- 

lenda. 
Recenzenci: doc dr Kamil Ro- 

galinski i prof. dr Antoni Zab- 

ko-Potopowicz. 

3. Mgr inż, Maksymilian Kreutzinger. 

Temat pracy: „Wpływ integracji gospo- 

darczej na rozmieszczenie i klasyfi- 

kację lasów Polski". 

Promotor: prof. dr Tadeusz Mo- 

lenda. 

Recenzenci: prof. dr Antoni Zab- 

ko-Potopowicz i doc. dr Wie- 

sław Szczerbiński. 

4. Mgr inż. Lucjan Sobański. Temat 

pracy: „Zagadnienia gospodarcze pol- 

skiego rzemiosła drzewnego”. 

Promotor: doc. dr Tadeusz Pu- 

chalski. 

Recenzenci: doc. dr Stanisław 

Smoliński i doc. dr Kamil Ro- 

galiński. 

5. Mgr inż. Zbigniew Stecki. Temat 

pracy: „Badania nad wzrostem siewek 

topoli". 

Promotor: prof. dr Leon Mrocz 

kiewicz. 

Recenzenci: doc. dr Zygmunt 

Pohl i doc. dr Wiesław Szczer- 

biński. 

6. Mgr inż. Barbara  Hyndle-Szmit. 

Temat pracy: „Badania nad ustaleniem 

zależności między rysunkiem kory 

a wielkością i głębokością zalegania sę- 

ków w drewnie Fagus silvatica L.". 

Promotor: prof. dr Franciszek 

Krzysik. 
Recenzenci: doc. dr Kamil Roga- 

liński i prof. dr Roman Zielin- 

ski. 

Wszyscy doktoranci uzyskali stopień 

doktora nauk rolno-leśnych. Akt promo- 

cji odbył się w Rektoracie Wyższej 

Szkoły Rolniczej w Poznaniu, 31 paz- 

dziernika 1961 r. 
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