
RECENZJE 

E. Bernadzki, K. Czereyski, E, Ilmu- | 

rzyński, T. Marszałek, Ś. Szymański 

— TRZEBIEZE. Warszawa, PWRiL 

1980. S. 395, cena 85 zł. 

Treść poprzedzona jest krótką przed- 

mową S. Szymańskiego, w. której 

zwrócono uwagę па zasługi prof. E. 
Ilmurzyńskiego dla rozpowszechnienia 
i ugruntowania nowocześnie ujętych 
cięć pielęgnacyjnych, a zwłaszcza 
trzebieży selekcyjnej, oraz wstęp E. II- 
murzyńskiego, inicjatora Trzebieży. 

Szalte zewnętrzną tego wydawnictwa 
należy ocenić pozytywnie. Zastrzeżenia 
budzi natomiast użycie do -druku nie- 
zadowalającej jakości papieru. Fakt ten 
wpłynął ujemnie przede wszystkim na 
wygląd i wartość reprodukowanych fo- 
tografii. Rysunki są natomiast wystar- 
czająco czytelne. 
Pozycje piśmiennictwa (270), tabele 

(54) oraz ryciny (86), których liczbę po- 
dano tu sumarycznie, rozmieszczone są 
W poszczególnych częściach podręczni- 
ką. Jest ich ogółem 4. Pierwszą (80 s.): 
Biologiczne podstawy itrzebieży opra- 
Cował E, Ilmurzyński, drugą (208 -s.): 
Cele, metody i technika trzebieży wy- 
konali S. Szymański (rozdz. 1—3) oraz 
E. Bemadzki (rozdz. 4), trzecią (55 s.): 
Technika pozyskania i transportu 
drewna w cięciach trzebiezowych opra- 
Cował K. Czereyski, a czwartą (36 s.): 

. Ekonomika | trzebieży T. Marszałek. 
Układ książki jest więc logiczny. 

W podręczniku wykorzystano w sze- 
Iokim zakresie prace autorów krajo- 
wych, zwłaszcza własne, oraz zagranicz- 
nych, przedstawiając w sposób kom- 
ieee zagadnienia związane z trze- 
bieżąmi. 

Część pierwsza obejmuje 3 rozdziały. 
pierwzsym omówiono przede wszy- 

stkim: wpływ trzebieży. na środowisko 

ge 

atmosferyczne i glebowe oraz na sto- 

pień zagrożenia lasu, w drugim: wpływ 

itrzebiezy na przyrost drzew i drzewo- 

stanów, a zwłaszcza na przyrost miąż- 

szości i jakość oraz wydajność. Rozdział 

trzeci poświęcono selekcji drzew w 

trzebiezy z uwzględnieniem doboru 

naturalnego, zasad. selekcji drzew w 

czasie wykonywania trzebieży (wydaj- 

ność, jakość, odporność), jak też me- 

todom selekcji stosowanym w trzebie- 

ZY. 

W rozdz. 2 podkreślono słusznie, iż 

trzebieże wpływają pozytywnie na ja- 

kość produkowanego drewna „o ile wy- 

konywane są we właściwym czasie i 

z odpowiednią intensywnością”. W tej 

interesującej części, która stanowi pod- 

stawę dla następnych, zauważono jed- 

nak pewne niedociągnięcia zwłaszcza 

w rozdz. 1. Częsito podane tu informa- 

cje są zbyt ogólne. Nie wyjaśniono np.: 

jakich wysokości i jakich okresów do- 

tyczą stwierdzone różnice temperatur 

powietrza przy różnym nasileniu trze- 

bieży (s. 20). Podobne ogólnikowe in- 

formacje bez uwzględnienia liczb po- 

dano w „przypadku wilgotności powie- 

trza (s. 20 i 21), np. „Wykazali oni 

istotny wzrost parowania w miarę na- 

silenia cięć . Brak jest też w przypad- 

kach wątpliwych odpowiedniej inter- 

pretacji cytowanych wyników, np.: z 

jakiego powodu w drzewostanie świer- 

kowym na powierzchniach normalnie 

i słabo itrzebionych temperatura na głę- 

bokości 1 cm jest wyższa od godz. 10.30 

do 18.30 niż na powiierzchni silnie trze- 
bionej (s. 25, ryc. la). Niektóre wyni- 

ki dotyczące wpływu natężenia trzebie- 

ży na wartości odczynu gleby, stosun- 
ku C:N itp. nie są jednoznaczne, naj- 
prawdopodobniej z uwagi na różne wa- 

runki, w jakich prowadzono doświad- 

czenia. Ogólnie należałoby stwierdzić 
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na podstawie przytoczonych wyników 

(rozdz. 1, p. 1 i 2), iż badania, które 

miałyby wskazywać na wpływ stopnia 

nasilenia trzebieży na środowisko są 

niewystarczające, a z punktu widzenia 

metodycznego mogą budzić wątpliwo- 

ści (różne warunki pomiarów, brak po- 

wtórzeń itp... We wspomnianym Toz- 

dziale nie uwzględniono ważnego pod- 

ręcznika R. Geigera z zakresu mikro- 

klimatu, głównie szaty roślinnej, prac 

Tomanka i in. Na stronach 42—4 w 

pcdpunktach c i d brak jest dokumen- 

tacji. Na s. 53 wkradł się błąd. W tek- 

ście powołano się bowiem na pracę 

Borowskiego (1974) i tab. 9 (s. 52), w 

której umieszczono dane z publikacji 

Lemkego (1973), dotyczące zresztą nie 

rzutów koron, lecz wartości masy ga- 

łązek i igliwia. W rozdz. 3 zauważono 

niepotrzebne powtórzenia. Punkt 3 fte- 

go rozdziału dotyczący Metod selekcji 

stosowanych w trzebieży należało ra- 

czej omówić w części II, w rozdziale 

1, p. 3, pt.: Rozwój metod trzebieży. 

W majobszerniejszej części II rozpa- 

trzono: 1) przyrodnicze i gospodarcze 

cele trzebieży, 2) trzebież selekcyjną, 

33) szczególne cele trzebiezy oraz 4) 

cięcia schematyczne i kombinowane. 

W rozdz. 1 omówiono: potrzebę sto- 

sowania trzebieży na tle naturalnych 

procesów rozwojowych, możliwość 

uwzględniania celów produkcyjnych w 

trzebieżach oraz rozwój metod trzebie- 

ży. W rozdz. 2 przedstawiiono: system 

cięć pielęgnacyjnych Schadelina oraz 

stosowanych w ZSRR, polską wersję 

trzebieży selekcyjnej i cięcia pielęg- 

nacyjne w drzewostanach o różnym 

składzie gatunkowym. W rozdz. 3 roz- 

patrzono: przebudowę drzewostanów, 

ich przygotowanie do odnowienia na- 

turalnego, trzebieże służące do prze- 

kształcenia typów i form gospodarstwa 

leśnego oraz itrzebieże w lasach zmaj- 

dujących się pod wpływem emisji prze- 

mysłowych. W rozdz. 4 omówiono: po- 
jęcie cięć schematycznych, ich histo- 
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rie w niektórych krajach i stosunek do 

trzebieży, cięcia schematyczne jako za- 

bieg udostępniający drzewostany, 

wpływ cięć schematycznych na odpor- 

ność drzewostanów oraz możliwość 

schematyzacji cięć pielęgnacyjnych w 

drzewostanach złożonych z głównych 

gatunków drzew leśnych. 

W tej części podręcznika podano m. 

in. wiele oryginalnych i wartościowych 

wyników badań własnych, jak też in- 

nych autorów krajowych i zagranicz 

nych, które mogą znaleźć praktyczne 

zastosowanie w odpowiednich warun- 

kach. Interesujące i o dużym znacze- 

niu praktycznym (racjonalizacja zabie- 

gów) jest zwłaszcza twiierdzenie Szy- 

mańskiego dotyczące spontanicznej po- 

prawy jakości młodych drzewostanów 

sosnowych (s. 106). Słuszne jest też sta- 

nowisko Autorów, iż cięć schematycz- 

nych nie można zaliczać do trzebieży, 

ponieważ brak jest tam „myśli selek- 
cyjnej”. Na podkreślenie zasługuje też 

obiektywne naświetlenie zalet i wad 

tego rodzaju cięć oraz podanie zaleceń 

dotyczących racjonalnego ich stosowa 

nia i to tylko w określonych warun 

kach. 

W czasie czytania tego rozdziału па- 

sunęły mi się następujące uwagi: 

1. Na s. 96 wspomniano, iż trzebieże 

wykonuje się m. in. w fazie rozwojo- 

wej tyczkowiny. Powinno być raczej 

żerdziowiny. 

2. Niesłuszne wydaje się wprowadza” 
nie nowych pojęć — nomenklatury nie” 
zgodnej z Zasadami Hodowli Lasu 1979, 

jak np. na s. 116, gdzie wyróżniono 

„dwa okresy rozwojowe: młodociany 

dojrzałości” zamiast okresów: dojrzewa” 
nia oraz dojrzałości drzewostanu. 

3. Przy obecnym układzie zdań (5 

132) można wywnioskować, iż las mie” 

szany występuje również w górach: „* 

w górach i na Mazurach świierk”. 

4. Na s. 162 w podanych tu wzorach 

(w nawiasach) zamiast 1 ma być 1. 

5. Niesłusznie zaliczono (s. 173) trze”



bież Schadelina do kombinowanej, pod- 

czas gdy sam Schadelin (s. 53 „Die 

Durchforstung (...)” 1934) określa ją ja- 

ko górną: „Die Auslesedurchforstung 

ist eine Hochdurchforsitung”. 

6. Niezbyt dokładnie przetłumaczono 

też zalecenie Schadelina dotyczące usu- 

wania drzew przeszkadzających najlep- 

szym (s. 177): „nie więcej jednak niż 

po jednym lub po dwa drzewa w każ- 

dym nawrocie cięć”. Schadelin podkre- 

sla natomiast wielokrotnie (s. 49, 50, 

53), iż usuwa się zawsze 1 konkurenta, 

najgroźniejszego, a tylko w wyjątko- 

wym przypadku dwóch konkurentów 

„ausnahmsweise fallen die zwei scharf- 

Sten” (s. 53). 

7. Nie wydaje się słuszne podanie | 
tabel 8 i; 9 (s. 178 i 179) „Możliwe przy- 

padki klas drzew (...)” przy 2- i 3- 

-stopniowej ocenie jakości strzał i ko- 

rony (wg Schadelina). Wystarczylyby 

w zupełności dwa lub trzy przykłady 

oceny tego Нури, дак to zrobiono w 

przypadku klasyfikacji Leibundguta 

(5. 181). 

8. Z uwagi na przedstawienie w pod- 

rozdz. 2.1 (s. 175—183) także innych 

poglądów — oprócz Schadelina — do- 
tyczących cięć pielęgnacyjnych (Lei- 
bundguta, Assmana, Bemadzkiego i in.) 
należąłoby uzupełnić tytuł i raczej na- 
pisąć:  „Schidelinowski system cięć 

pielęgnacyjnych oraz jego modyfika- 
cje”. 

9. Niepotrzebne jest wyróżnianie (s. 
187) obok nazwy „drzewa dorodne” in- 
nych określeń w nawiasie, jak np. eli- 
tarne, plusowe, które obecnie używane 
są w nasiennictwie i selekcji drzew le- 

Śnych i mają, jak wiadomo, odmienne 
znaczenie. 

10. Wśród cech wyróżniających „Pol- 
ską wersję trzebieży selekcyjnej” od 
Jej szwajcarskiego wzorca” podano m. 
in. (S. 187) „podział drzew na katego- 
ne” (drzewa: dorodne, pożyteczne i 
szkodliwe), Na s. 184 i 185 podkreślono 
natomiast, iż jtrzebieze stosowane obec- 

nie w ZSRR opierają się — jak u Scha- 

delina — na selekcji pozytywnej i po- 

dziale drzew w drzewostanie na trzy 

kategorie (...)': dorodne, pożyteczne 1 

szkodliwe. W tych sformułowaniach 

jest niekonsekwencja. 

11. Niesłusznie chyba omówiono ra- 

zem „Drzewostany modrzewiowe i da- 

glezjowe”, ponieważ te 2 gatunki wię- 

cej dzieli niż łączy. 

12. Na s. 252 podobnie na s. 118 po- 

dano obok siebie określenia gatunki 

cienioznośnę i cieniolubne, czy słusznie? 

Nawet cienioznośny cis ginie przecież 

"w nadmiernym ocienieniu. Określenie 

„cieniolubny wydaje się więc niesto- 

sowne. 

13. Z uwagi na słuszne zresztą sta- 

nowisko obu autorów, iż cięć schema- 

tycznych nie powinno się zaliczać do 

trzebieży, byłoby raczej wskazane wy- 

dzielenie okecnego rozdz. 4 w osokną 

część. co podkreśliłoby jej odrębność. 

W części III przedstawiono zagad- 

nienia związane z możliwością wyko- 

rzystania drewna pochodzącego z cięć 

pielęgnacyjnych, zastosowaniem оаро- 

wiedniego sprzętu, procesami technolo- 

gicznymi oraz usprawnieniami sposo- 

bów pozyskiwania drewna małowymia- 

rowego. 

Na wstępie tej części zaznaczono m. 

in., iż „coraz ważniejszym zadaniem 

nowoczesnego leśnictwa (...)” jest zna- 

lezienie właściwego kompromisu, 

uwzględniającego przede wszystkim 

główny cel zabiegów pielęgnacyjnych, 

ale też i konieczność pozyskania do- 

datkowego surowca w sposób możliwie 

ekonomiczny i niezbyt pracochłonny 

(s. 307), To stwierdzenie można uznać 

za słuszne, jeśli cel zabiegów pielęg- 

nacyjnych nie ogranicza się jedynie do 

produkcji. 

Na uwagę zasługują też liczne in- 

struktywne ryciny objaśniające ро- 

szczególne maszyny, urządzenia i pro- 

cesy ltechnologiczne. Przyczyniają się 

one jednocześnie do łatwiejszego zro- 
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zumienia tekstu oraz do rozbudzenia 

inwencji czytelników w celu poszuki- 

wania dalszych, racjonalniejszych roz- 

wiązań. 

Niezupełnie uzasadnione wydaje się 

jednak stwierdzenie (s. 306), aby me- 

tody selekcyjne ograniczyć „tylko do 

drzewostanów specjalnie  wartościo- 

wych”. Taka sugestia ńie jest zgodna 

z tezami podanymi w poprzednich 

rozdziałach. 

Część IV obejmuje zagadnienia do- 

tyczące kosztów cięć pielęgnacyjnych, 

różnych ich efektów oraz zależności 

między nimi a kosztami, jak też eko- 

nomicznej efekltywności cięć pielęgna- 

cyjnych. Słusznie też podkreślono w 

uwagach końcowych (s. 395), iż za naj- 

racjonalniejsze cięcia pielęgnacyjne na- 

leży uważać te, „które pozwalają jed- 

nocześnie pozyskiwać drewno, zwięk- 

szyć jakość hodowlaną drzewostanów, 

a ponadto zwiększyć także inne uży- 

teczności lasu”. | 

Podane w recenzji uwagi krytyczne 

mają w znacznej części charakter dy- 

skusyjny i nie obniżają zasadniczo 

wartości Trzebieży. 

Na zakończenie pragnę podkreślić 

główne walory omawianej książki: 

1. Pierwszy raz w naszej, a nawet 

europejskiej, literaturze fachowej uję- 

to problem trzebieży tak wszechstron- 

nie. Wykorzystano przy tym w miarę 

możliwości najnowsze informacje 1 

przedstawiono aktualny stan wiedzy z 

tego zakresu. 
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2. Układ pracy jest zasadniczo przej- 

czysty, treść przedstawiono na ogół ja- 

sno i zrozumiale, a styl nie budzi za- 

strzezen. 

3. W sposób celowy uwzględniono 

odpowiednią liczbę instruktywnych ze- 

stawień oraz rycin, dokumentujących 

i ilustrujących w należyty sposób oma- 

wiane zagadnienia. Taka forma uzu- 

pełnienia treści przyczynia się do łat- 

wiejszego zrozumienia i wykorzystania 

książki. 

"4, Wielostronne omówienie i obrazo- 

we przedstawienie rozpatrywanego pro- 

blemu może przyczynić się do pobu- 

dzenia Itwórczej inicjatywy czytelników 

w kierunku doskonalenia istniejących 

oraz powstawania nowych koncepcji 

związanych z racjonalizacją trzebieży. 

Wiąże się to z sugestiami dotyczącymi 

rozszerzenia zakresu kompleksowych 

badań prowadzonych w tej dziedzinie. 

5. Z uwagi na wysoki poziom książki, 

której treść obejmuje rozwiązania nie 

tylko o charakterze naukowym, ale i 

zalecenia praktyczne oraz kierunki dal- 

szego rozwoju trzebieży, może ona speł- 

niać z powodzeniem rolę podręcznika 

dla studentów i absolwentów Wydzia- 

łów Leśnych AR, o czym wspomniano 

w Przedmowie, oraz dla leśników te- 

renowców pragnących podnosić i do- 

skonalić poziom swej wiedzy fachowej 
i poszerzać jej horyzonty. | 

Jerzy Fabijanowskt


