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KRYSTYNA PRZYBYLSKA, BOLESŁAW RUTKOWSKI 

Porównawcza analiza etatów użytkowania rębnego 
obliczonych różnymi metodami 

dla obrebéw przerebowo-zrebowego 
sposobu zagospodarowania * 
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|  Сравнителыный анализ расчетных лесосек главного пользования PAOCUMTAHHbIX 
разными методами для выборочнолесосечных хозяйств 

Comparative analysis of the cutting quota calculated with the aid of various methods 

for forest tracts with shelterwood management system 

  

kr historia prowadzenia przerebowo-zrebowego sposobu zagospo- 

darowania lasu, i to na ogół jedynie w górskich lasach południowej 

_ Polski, była do niedawna istotną przyczyną braku odpowiednich opraco- 

| wan naukowych oraz czestych zmian w stosowanych metodach regulacji 

j i w szczegółowych sposobach obliczania etatu. Wydaje się, że kolejne 

i 

A 
M 

wprowadzone do instrukcji urządzania lasu reguły obliczania etatu ręb- 

| nego nie posiadały w związku z tym pełnej podbudowy teoretycznej, 

i 'a w praktyce urządzeniowej i gospodarczej budziły zastrzeżenia ze wzgle- 

_ du na niewielką odpowiedniość ich rezultatów do wielkości i szczególnej 

struktury zasobów leśnych w obrębach tego sposobu zagospodarowania. 

| \ tej dziedzinie opracowane zostały ostatnio w Polsce dwie nowe metody. 
Jedna jest zmodyfikowaną metodą dojrzałości uzupełnioną o obliczenie 
etatu wprost i tylko z grupy drzewostanów w okresie odnowienia, etatu 

zależnego od długości tego okresu (5). Druga bierze za punkt wyjścia 

podział każdego przerębowo-zrębowego gospodarstwa na dwie grupy drze- 
wostanów: w okresie odnowienia (A) i pozostałych (B); oraz odmienne 
w stosunku do obu tych grup założenia teoretyczne i sposoby oblicze- 
niowe (2). 

Celem niniejszej pracy jest zbadanie i zilustrowanie relacji, jakie 
zachodzą między wynikami zastosowania obu powyższych metod. 
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| Do badań wybrano losowo 10 nadleśnictw (ha odnoszą się do po- 
wierzchni leśnej), ze zbioru 73 byłych nadleśnictw Krainy Karpackiej, 

  

1 Praca wykonana na zamówienie IBL w problemie resortowo-branżowym nr RB-02. 
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1. Brenna 4149,50 ha 6. Kańczuga 4655,48 ha 
2. Wisła - 4582,11 ha 7. Wojtkowa ’ 7630,25 ha 
3. Jeleśnia 5811,82 ha 8. Stefkowa 1711,03 ha 

"4. Myślenice 6042,98 ha 9. Stuposiany 8525,37 ha 
5. 0. Wetlina 11655 60 ha. Sucha | 5833,00 ha 1 

które były przedmiotem analizy w pracach (1, 2). Do badań \муКог2у- 

stano wyniki zaktualizowania w tabelach klas wieku, wielkości i struktury 
zasobów leśnych według stanu na rok 1967. Jako odpowiednio wybrana 

próba obręby te reprezentują całą Krainę Karpacką od jej krańców 

zachodnich w Beskidzie Śląskim po krańce wschodnie w Bieszczadach. 
We wszystkich występują w przewadze siedliska lasu górskiego i lasu 

mieszanego górskiego, natomiast skład gatunkowy drzewostanów jest. 

silnie zróżnicowany: w* obrębach Brenna, Wisła i Jeleśnia w przeważa-. 

jącej większości drzewostanów gatunkiem panującym jest świerk; w obrę-. 

bach Stuposiany i Wetlina występują głównie drzewostany z panującym 
bukiem i częściowo jodłą, świerka natomiast brak; w pozostałych obrę-- 

bach drzewostany pod względem gatunku panującego są silnie zróżni-. 

cowane, a udział świerka maleje stopniowo od zachodu ku wschodowi. 

'W związku z tym, że we wszystkich badanych obrębach spotyka się 

na ogół niewielkie zróżnicowanie siedlisk i możliwości produkcyjnych, 

nie wydzielono w nich przy obliczaniu etatu osobnych gospodarstw, lecz. 

potraktowano je jako obręby równorzędne gospodarstwom, stanowiące | 

w każdym przypadku możliwie jednorodny przedmiot regulacji rozmiaru 

użytkowania rębnego. | 

Bliższą charakterystykę badanych obrębów przedstawiono w tab. 1. 

. Jest to synteza zestawień tabeli klas wieku uwzględniająca główne cechy 

obrębów. Scharakteryzowano je za pomocą pięciu wielkości: 

—- udziałem grupy drzewostanów w okresie odnowienia (A) 

—- średnią zasobnością na 1 ha grupy drzewostanów w oktesie od-. 

nowienia (A) 

— średnim wiekiem grupy drzewostanów pozostałych (B), poza okre- 

sem odnowienia | 

— średnią zasobnością na 1 ha grupy drzewostanów pozostałych (В), 

poza okresem odnowienia 

— średnią zasobnością na 1 ha dojrzałych drzewostanów w grupie | 
(B), poza okresem odnowienia 

Z tych pięciu cech cztery, tj. trzy pierwsze i ostatnia, wystarczają 

do pełnej charakterystyki każdego obrębu, szczególnie wtedy, gdy się je — 

porówna z wielkościami średnimi całej Krainy Karpackiej (1). 
W rozpatrywanych obrębach silnie zróżnicowany jest udział grupy | | 
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jdrzewostanów w okresie odnowienia. Najmniejszy jest w obrębach: 

Brenna (4,7%), Stefkowa (5,6%) i Wojtkowa (7,0%); średni w obrębach: 

Jeleśnia (15,1%) Kańczuga (12,5%), Wetlina (19,4%); wysoki w obrębach: 

(20,1%), Myślenice (24,2%), Stuposiany (20,3%); najwyższy w Su- 

chej (41,1%). 

Silnie zróżnicowana jest również średnia zasobność tej grupy drze- 

wostanów; od 116 m3/ha w obrębie Kańczuga do 399 m?%/ha w obrębie 

Wisła. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim wielkość ta z reguły jest naj- 

wyższa. 

Rozkład drzewostanów w klasach wieku w grupie drzewostanów (B) 

|poza okresem odnowienia jest w rozpatrywanych obrębach bardzo silnie 

|zmienny; średni wiek jest najniższy w obrębie Kańczuga (39,4 lat), co 

wskazuje na dużą przewagę drzewostanów młodszych klas wieku; średni 

Jod 40 do 50 lat w trzech obrębach (Myślenice, Sucha i Stuposiany), co 

wskazuje także na przewagę drzewostanów młodszych i średnich klas 

| wieku; wysoki od 50 do 60 lat w pięciu obrębach (Brenna, Wisła, Jeleśnia, 

Wojtkowa i Stefkowa), co odpowiada przewadze drzewostanów średnich 

i starszych klas wieku; najwyższy i bardzo wysoki w obrębie Wetlina 

(67,9 lat), co wskazuje na dużą przewagę starodrzewów. 

  

  
Tabela 1 

Cechy obrębów przerębowo-zrębowego sposobu zagospodarowania 
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Średnia | 
zasob- * Średnia 23- 

Udział |nogé gru- Sredni wiek|Srednia 2а-| sobność 

grupy drze-lpy drze- grupy drze- sobność gru- drZEWOSEE- 

| Ep Nazwa Obręb rostanó w w| wosta- wostanów |py Orzewa- nów z 

| . )brębu okresie od-| nów w poza okre- |stanów poza łych w gru 

| nowienia | okresie sem  odno-lokresem od-|pie poza ок- 

| (A) odnowie= wienia nowienia |resem odno- 

| nia (B) (B) wienia 

(A) (B) 

| 1 Brenna 0,047 341 58,8 343 534 

| 2 Wisła 0,201 399 56,5 335 552 

| 3 Jeleśnia 0,151 378 55,9 328 531 

| 4 MySlenice 0,242 227 44,2 140 370 

5 Sucha 0,411 248 40,7 165 409 

6 Kańczuga 0,125 116 39,4 127 236 

7 Wojtkowa 0,070 270 51,1 222 375 

8 Stefkowa 0,056 185 54,8 165 225 

9 Stuposiany 0,203 195 47,9 152 228 
— 10 Wetlina 0,194 264 67,9 221 287 
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Srednia zasobność dojrzałych drzewostanów w grupie drzewostanów 

(B) poza okresem odnowienia jest na ogół bardzo wysoka i zmienia się: 

silnie od 225 m*%ha (Stefkowa) do 552 m*/ha (Wisła). Obręby położone 

w Beskidach Sląskim i Żywieckim są pod tym względem bardzo bogate, 

odpowiednie wielkości przekraczają tu zawsze 500 m*/ha' 
Wielkość i struktura zasobów leśnych są zatem w rozpatrywanych . 

obrębach bardzo silnie zróżnicowane. W pracy (1) zakwalifikowano je do_ 

różnych klas wskaźnika zasobów leśnych (I—V) oraz do różnych klas: 

wskaźnika przerębowo-zrębowej struktury lasu (I—V). Należy się więc 

spodziewać, że stosownie do tej zmienności odmiennie będzie się kształ- 

tować rozmiar użytkowania rębnego. 

Przedmiotem analizy są następujące rodzaje etatów: 

l. grupa etatów według instrukcji urządzania lasu z 1976 r. (5): 

a) etat dojrzałości 

b) etat z zapasu drzewostanów w klasie odnowienia 

2. etaty optymalne według procentu przyrostu (2) 

Etat dojrzałości według instrukcji urządzania lasu z 1976 r. obliczono 

z zapasu dojrzałych drzewostanów w grupie (B) poza okresem odnowienia, 

powiększonego o zapas drzewostanów grupy (A) w okresie odnowienia. 

Odpowiednie dzielniki, przyjęte stosownie do wieku rębności, powięk-- 

szono w każdym przypadku o połowę długości okresu odnowienia. Obli- 

czenia wykonano w dwu wersjach, z ostatniej klasy wieku i z dwu 

ostatnich klas wieku, przyjmując różne wieki rębności, kolejno 80, 90, 

100 i 110 lat. W każdym przypadku obliczenia powtórzono, przyjmując 

różne długości okresu odnowienia, kolejno 20, 30, 40 i 50 lat. Uzyskano 

zatem 32 warianty etatu dojrzałości. 

Etat z zapasu drzewostanów w klasie odnowienia obliczono dzieląc 

ten zapas przez połowę okresu odnowienia powiększoną o 5 lat, tj. o po- 

łowę długości dziesięcioletniego okresu gospodarczego. Podobnie jak . 

w poprzednim przypadku obliczenia wykonano dla różnych długości . 

okresu odnowienia, kolejno 20, 30, 40 i 50 lat. Uzyskano w ten sposób 

4 warianty tego etatu. | 

Etat według procentu przyrostu jest sumą dwu etatów cząstkowych | 

obliczonych oddzielnie i w odmienny sposób z każdej z dwu wyróżnio- ~ 

nych grup drzewostanów, w okresie odnowienia (A) i poza okresem od- 

nowienia (B). W grubie drzewostanów w okresie odnowienia podstawą © 

regulacji jest przyrost, etat bowiem jest w tym przypadku równy 1]. 

wielkości. Przyjęto roczny procent przyrostu zapasu drzewostanów tej - 

grupy 1,39%. W grupie drzewostanów poza okresem odnowienia głównym 

kryterium regulacji jest dojrzałość, a etat obliczono metodą dojrzałości - 

w dwu wersjach, z ostatniej klasy wieku i z dwu ostatnich klas wieku, 
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'przyjmując kolejno wiek rębności 80, 90, 100 i 110 lat. Dla każdego 

przyjętego wariantu wieku rębności wybrano następnie etat optymalny, 

tj. z przedziału wyznaczonego przez każde dwa etaty dojrzałości wielkość 

najbliższą etatowi zrównania średniego wieku (38). Wybrano wreszcie 

optymalny wiek rębności metodą opisaną w pracy (3) i dla tego wieku 

dokonano ponownie wyboru optymalnego etatu. Metodą procentu przy- 

'rostu uzyskano zatem 5 różnych rezultatów. 

'_ Rezultaty oznaczenia wszystkich 41 etatów rębnych w wymiarze 

„miąższościowym m%/ha/rok dziesięciu rozpatrywanych obrębów zestawio- 

no w odpowiednich tabelach, a następnie obliczono wartości średnie 

(por. tab. 2). 

I Tabela 2 

  

  

  

  

  

  

Zestawienie Srednich wielkosci etatow 

w zbiorze 10 obrebow 

przerebowo-zrebowego sposobu zagospodarowania 

Wiek rebnosci 
| Rodzaj etatu i długości | | 

okresu odnowienia 80 90 | 100 (110 

(Etat dojrzałości według instrukcji u. 1. 
z ostatniej klasy wieku 

okres odnowienia 20 5.78 4,98 3,97 2,67 

30 4,96 3,94 3.06 2.28 

40 4,34 3,73 2,67 2.00 

50 3,85 3,32 2,38 1,78 

Etat dojrzałości według instrukcji 

u. l. z dwóch ostatnich klas wieku 

okres odnowienia 20 4.94 94 347 2.99 

30 ‚39 3.29 3,17 2,71 

40 3.80 3.29 2.09 2.49 

50 3,59 3,04 2,67 2.30 

Etat z zapasu klasy odnowienia 

według instrukcji u. 1. 

okres odnowienia 20 | 2,96 
30 2,22 

40 1,78 

50 | 1.48 

Optymalny etat według 

5.69 4,34 3,61 procentu przyrostu 6,53 

Optymalny etat według procentu przyrostu 
|przy optymalnym wieku rębności m 4,45 

i — Sylwan nr 7 17 
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Stwierdzono, że w malejącym szeregu wartości średnich najwyższe. 

dziesięć wielkości przyjmują następujące etaty: 

1. optymalny etat według procentu przyrostu przy wieku rębno- 

ści 80 lat 

2. etat dojrzałości z ostatniej klasy wieku przy wieku rębności 80 lat 

i długości okresu odnowienia 20 lat 

3. optymalny etat według procentu przyrostu przy wieku rębno- 

Sci 90 lat 

4. etat dojrzałości klasy wieku przy wieku rębności 90 lat i długości 

okresu odnowienia 20 lat 

5. etat dojrzałości z ostatniej klasy wieku przy wieku rębności 80 la! i 

i długości okresu odnowienia 30 lat 

6. etat dojrzałości z dwu ostatnich klas wieku przy wieku rębności 

80 lat i długości okresu odnowienia 20 lat 

7. optymalny etat według procentu przyrostu przy optymalnym 

wieku rębności 

8. etat dojrzałości z dwu ostatnich klas wieku przy wieku rębności 

80 lat i długości okresu odnowienia 30 lat 

9. etat dojrzałości z ostatniej klasy wieku przy wieku rębności 80 lal 

i długości okresu odnowienia 40 lat 

10. optymalny etat według procentu przyrostu przy wieku rębno 

ści 100 lat. 

Ostatnie miejsca w tym szeregu zajmują natomiast następujące etaty | 

32. etat dojrzałości z dwu ostatnich klas wieku przy wieku rębnośc 

110 lat i długości okresu odnowienia 30 lat 

33. etat dojrzałości z ostatniej klasy wieku przy wieku rębność 

110 lat i długości okresu odnowienia 20 lat 

34. etat dojrzałości z dwu ostatnich klas wieku przy wieku rębności 

110 lat i długości okresu odnowienia 40 lat 

35. jw. przy wieku rębności 110 lat i długości okresu odnowieni? 

50 lat 
‹ 

36. etat dojrzałości z ostatniej klasy wieku przy wieku rębność 

110 lat i długości odnowienia 30 lat 

37. etat z zapasu klasy odnowienia przy długości okresu odnowieni . 

30 lat 
38. etat dojrzałości z ostatniej klasy wieku przy wieku rębność 

110 lat i długości okresu odnowienia 40 lat 

39. jw. przy wieku rębności 110 lat i długości okresu odnowienii: 

50 lat 

18 | od



   _ 40. etat z zapasu klasy odnowienia przy długości okresu odnowienia 

40 lat 
" 41. jw. przy długości okresu odnowienia 50 lat 

* Optymalny etat według procentu przyrostu przy wieku rebnosc1 

100 lat jest dość wysoki, zajmuje bowiem w opisywanym szeregu prze- 

ciętnie miejsce 9—10, a zatem w środku górnej jego połowy. W poszcze- 

gólnych obrębach bywa różnie, od miejsca czwartego (Stefkowa) do miej- 

sca dwudziestego dziewiątego (Sucha). Test znaków pozwolił na wysu- 
nięcie ogólniejszego stwierdzenia, że wielkość tego etatu różni się istotnie 

6d pozostałych. Jest mianowicie istotnie mniejsza od etatów dojrzałości 

przy wieku rębności 80 lat, z ostatniej i z dwu ostatnich klas wieku przy 

krótszych okresach odnowienia 20 i 30 lat, oraz istotnie większa od eta- 

Ą etat w m/ha/rok 

    
  

i 4 4 z me 

-40 - 95 о +05 — +10 т 

"Ryc. 1. Etaty użytkowania rębnego w m3/ha/rok dziesieciu obrebéw przerebowo-zre- 

‘bowego sposobu zagospodarowania w zaleznosci od wskaźnika wielkości zasobów 

leśnych. I — etat dojrzałości według instrukcji urządzania lasu z ostatniej klasy 

wieku przy rębności 80 lat i długości okresu odnowienia 20 lat, 2 — etat dojrzałości 

według instrukcji lasu z dwu ostatnich klas wieku przy wieku rębności 110 lat 

i długości okresu odnowienia 50 lat, 3 — optymalny etat według procentu przyrostu 

przy wieku rębności 100 lat, 4 — etat z zapasu klasy odnowienia według instrukcji 

urządzania lasu przy długości okresu odnowienia 50 lat,



tów dojrzałości przy wieku rębności 100 lat z ostatniej i z dwu ostatnich 

klas wieku, oraz od etatów z zapasu drzewostanów w klasie odnowienia 

bez względu na długość okresu odnowienia. 

Z kolei optymalny etat według procentu przyrostu przy optymalnym 

wieku rębności jest także dość wysoki, ale test znaków nie daje podstaw 

do stwierdzenia istotnych różnic między tym etatem a etatem optymalnym 

według procentu przyrostu przy wieku rębności 100 lat. Jest to zrozu- 

miałe, jeśli się zważy, że w pcszczególnych obrębach optymalny etat 

według procentu przyrostu przy optymalnym wieku rębności zajmuje 

także bardzo różne miejsca, od czwartego (Stefkowa) do trzydziestego 

czwartego (Wetlina), a ponadto że optymalny wiek rębności przyjmuje 

różne wartości a mianowicie: 

80 lat w obrębach Myślenice, Sucha, Kańczuga 

90 lat w obrębie Stuposiany 

100 lat w obrębach Brenna, Jeleśnia, Wojtkowa, Stefkowa 

110 lat w obrębie Wisła 

120 lat w obrębie Wetlina. 

4 etat w тЗ/ва /гок 

    
£ > 7 i „i $ уе 

-19 "0.5 0. +O5 110 m 

Ryc. 2. Etat jak na ryc. 1. 1, 2 i 4 jak na ryc. I, 3 — optymalny etat według pro- 

centu przyrostu przy optymalnym wieku rębności. 
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Relację obu optymalnych etatów według procentu przyrostu w od- 

niesieniu do dwu etatów dojrzałości o skrajnych wartościach (wiek ręb- 

ności 80 lat i okres odnowienia 20 lat, wiek rębności 110 lat i okres 

odnowienia 50 lat) zilustrowano na wykresach (por. ryc. 11 2), na których 

rezultaty obliczeń poszczególnych obrębów wkreślono w układ współ- 

rzędnych w zależności od wskaźnika wielkości zasobów leśnych m, wzi?- 

tych z pracy (1): 

Brenna --0,66 Kańczuga —1,31 

Wista +114 Wojtkowa — 0,19 

Jelesnia --0,89 Stefkowa —Q, /6 

Myślenice — 0,20 Stuposiany — 0,64 

Sucha +0 31 Wetlina —- 0,37 

Na wykresach można sprawdzić jak dalece etaty dojrzałości oraz 

optymalne etaty wg procentu przyrostu zależą od wskaźnika m. Bliższa 

analiza wykresów potwierdza ponadto rezultaty uzyskane z przeprowa- 

dzonych porównań numerycznych: | 

Jak wiadomo, optymalne etaty wg procentu przyrostu zapewniają 

możliwie najmniejszą różnicę między planowaną wielkością procesu pro- 

dukcji towarowej a spodziewaną intensywnością procesu produkcji pod- 

stawowej (4), a także utrzymanie przerębowo-zrębowej struktury lasu (2). 

W porównaniu jednak z etatami dojrzałości, przy pełnym zakresie możli- 

wych do stosowania różnych długości okresu odnowienia, są one dość 

wysokie. Może to mieć znaczenie wtedy, gdy bierze się pod uwagę nie- 

wielkie umiejętności prowadzenia rębni przerębowo-zrębowego sposobu 

zagospodarowania lub innego rodzaju trudności wykonawcze. Z tego też 

względu należy optymalne etaty traktować na razie jako odpowiedni, 

najwyższy poziom odniesienia przy podejmowaniu wszelkich decyzji o roz- 

miarze użytkowania rębnego, stanowią one bowiem górną dopuszczalną 

granicę tego rozmiaru. Ta granica nie powinna być przekroczona. Wy- 

kluczyć należy natomiast zupełnie etaty z zapasu drzewostanów w okresie 

odnowienia. Są one zbyt niskie, a z teoretycznego punktu widzenia 

l w przeciwieństwie do metody procentu przyrostu nie uwzględniają one 

w pełni opisanej w pracy (2) szczególnej dynamiki obrębów przerębowo- 

-zrębowego sposobu zagospodarowania. 
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Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 22 listopada 1978 r. 

Краткое содержание 

Анализом охвачено десять хозяйств Карпатской области: Бренна, Висла, Елесьня, 

Мысьленице, Суха, Каньчуга, Войткова, Стэфкова, Ступосяны, Вэтлина, в которых 

преобладают условия местопроизрастания горного и смешанного горного леса. Ви- 

довой состав этих хозяйств очень дифференцированный, OT преобладающих еловых 

насаждений на западе страны, до древостоев © господствующим буком и пихтой 

в нентральной и восточной части. Во всех хозяйствах встречается группа древостоев 

в период возобновления. Распределение остальных древостоев по классам возраста 

также очень дифференцировано. Анализировалась группа методов польской ле- 

соустроительной инструкции, как расчетная лесосека по спелости и по запасу дре- 

востоев в период возобновления, а, кроме того, также группа оптимальных рас- 

четных лесосек 110 проценту прироста, применяя в каждом случае разный возраст 

рубки. $0, 90, 100 м 110 лет, а также различные продолжительности периодов во- 

зобновления: 20. 30, 40 и 50 лет. В общей кложности были аравнены между собой 

41 результат расчетов. Установлено, что самой высокой является чаще всего оити- 

мальная расчетная лесосека по проценту прироста при возрасте рубки 80 лет, вы- 

сокими также являются оптимальные расчетные лесосеки по проценту прироста 

при других возрастах рубки, а особенно по оравнению с расчетной лесосекой по 

спелости Очень низкими являются расчетные леоосеки вычисленные по запасу дре- 

востоев в период возобновления. Представлен вывод, что олтимальные расчетные 

лесосеки по проценту прироста необходимо всегда считать как соответствующий, 

самый высокий уровень отнесения при принятии решения ‘о размере лесосечного 

пользования. в тоже время следует совершенно исключить расчетные лесосеки из 

заласа древостоез в период возобновления. 

Summary 

The analysis covered ten forest tracts from Carpathian Mts, namely: Brenna, 

Wisła, Jeleśnia, Myślenice, Sucha, Kańczuga, Wojtkowa, Stefkowa, Stuposiany, and 

Wetlina. Sites of mountain and mixed mountain deciduous forests prevail in these 

traets. Species composition of these tracts is highly diversified, from spruce stands 
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dominating in the west to those with beech and fir prevailing in central and 

eastern part. Group of stands in regeneration age occurs in all forest tracts and 

the distribution of age-classes of the remaining stands is also very diversified. The 

group of methods cited in the Polish guidelines of the forest survey, viz. quota 

of maturity and yield of stands in the age of regeneration, as well as the group 

of quota optimal according to increment percentage, while applying in each case 

different cutting age of 80, 90, 100, and 110 years, and various length of regene- 

ration — 20, 30, 40, and 50 years wer subjected to analysis. Altogether 41 results 

of calculation were compared with each other. It was found that the highest is 

generally the optimal quota according to increment percentage at the cutting age 

of 80 years, while optimal quota according to increment percentage at other cutting 

ages are also high, particularly when compared to maturity quota. The quota 

calculated from the yield of stands during regeneration phase were very low. It was 

concluded that optimal quota according to increment per cent ought to be always 

treated as an adequate, highest level of reference at decision making about the 

extent of cutting, while quota based on the yield of stands at regeneration phase 

ought to be entirely abandoned. 

RECENZJE 

S. W. Sewéenko — LESNAJA FITO- 
PATOLOGIJA (FITOPATOLOGIA LE- 

SNA). Wydawnictwo Wyzsza_ Szkola, 
Lwów 1978. Naklad 290000, cena 1,3 r., 

320 s., 140 ryc., 8 s. barwnych tablic. 

Książka jest drugim wydaniem, 

uzupełnionym i zmienionym, akademi- 

ckiego podręcznika (I wydanie w ję- 
zyku ukraińskim 1968). Zawiera przed- 
mowę, wstęp i 5 części. 

We wstępie autor podaje definicję 

fitopatologii, fitopatologii leśnej oraz 
rys historyczny rozwoju tej nauki na 
Swiecie, 

Część I (70 s.) — Ogólne wiado- 
mości o chorobach roślin — jest po- 
dzielona na 5 rozdziałów. W rozdz. 1 — 
Natura i klasyfikacja chorób roślin — 
autor podaje definicję choroby, obja- 
wy chorobowe, podział chorób, z cho- 
Fob nieinfekcyjnych opisał choroby 
powodowane przez niekorzystne wa- 
Funki glebowe, niekorzystne czynniki 
meteorologiczne, szkodliwe substancje 

w powietrzu i glebie, uszkodzenia po- 

wodowane przez czynniki klimatyczne, 

zwierzęta i działalność człowieka, zde- 

finiował podstawowe pojęcia z zakresu 

chorób infekcyjnych. Rozdz. 2 — Grzy- 

by — główne czynniki wywołujące 

choroby roślin — zawiera ogólne wia- 

domości o grzybach, morfologię grzy- 

bów, dość szczegółową systematykę z 

podziałem na 6 klas (Chytridiomycetes, 

Oomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, 

Basidiomycetes, Deuteremycetes) oraz 

biologię grzybów. Rozdz. 3 — Wirusy, 

bakterie i inne czynniki wywołujące 

choroby roślin — zawiera wiadomości 

o patogenicznych wirusach, bakteriach, 

mikoplazmach, porostach, pasożytni- 

czych 1  półpasożytniczych roślinach 

kwiatowych oraz o nicieniach. W rozdz. 

4 — Ekologia i dynamika chorób upraw 

leśnych — autor omawia czynniki wa- 

runkujące wystąpienie choroby, roz- 

wój procesu infekcyjnego w roślinie, 

rozwój choroby w uprawie leśnej W 
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