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Wspomnienie o Piotrze Pohrebniaku 

Воспоминание о Петре С. Погребняке 

Piotr Pohrebniak — Obituary 

29 lipca 1976 r. po długiej chorobie zmarł 
— w Kijowie wybitny leśnik radziecki prof. dr 

Piotr Pohrebniak. 
P. Pohrebniak urodził się 10 lipca 1900 r. we wsi 

Wołochiw Jar, w dawnej guberni charkowskiej. 
W 1918 r. ukończył gimnazjum. W 1920 r. ukoń- 
czył dwuletnie kursy leśne, po czym wstąpił na Od- 
dział Leśny w Instytucie Rolniczo-Leśnym (dawny 
Instytut Puławski) w Charkowie. Studia w tej uczel- 
ni ukończył w 1924 r. W latach 1924—1928 odbył 
studia aspiranckie pod kierunkiem akademika Je- 
rzego Wysockiego, kończąc je pozytywną obroną 
rozprawy kandydackiej. Jako kandydat nauk roz- 
począł pracę w Instytucie Techniczno-Lesnym 
w Briańsku. Tutaj uzyskał w 1939 r. stopień dokto- 
ra; w 1940 r. Wszechzwiązkowa Komisja Kwalifikacyjna nadała mu tytuł 
profesora gleboznawstwa. 

W 1945 r. prof. Pohrebniak został wybrany na członka korespondenta 
Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie w dziale ekologii roślin i geobota- 
niki. W 1945 r. zorganizował w ramach Akademii Nauk Instytut Leśny; 

przez 10 lat był jego dyrektorem. W 1948 r. został członkiem rzeczywistym 
l wiceprezesem Ukraińskiej Akademii Nauk. W latach 1948—1952 był 

w Akademii przewodniczącym zespołu produkcy jności gleb. 
Prof. Pohrebniak był organizatorem i aktywnym działaczem Ukraińskie- 

50 Towarzystwa Ochrony Przyrody, któremu przewodniczył w latach 
1950—1962. W tym czasie Towarzystwo stało się organizacją masową; nie- 

znaczna początkowo liczba członków przekroczyła stopniowo milion osób. 
Ostatnio prof. Pohrebniak był kierownikiem działu geologii fizycznej 

Akademii Nauk USSR. 
W 1945 r. prof. Pohrebniak uczestniczył w delegacji radzieckiej na mię- 

dzynarodowe zebranie w San*Francico, na którym powołano do życia ON 2. 
W 1949 r. był członkiem delegacji na konferencję Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej w Warszawie. | 
_ Prof. Pohrebniak by! uczonym o wielokierunkowych zainteresowaniach 

! głębokiej wiedzy. W typologii leśnej był twórcą nowego kierunku opar- 
tego na systematyce gleb j oryginalnej metodzie indykatorów roślinnych. 

Koncepcję swoją przedstawił w obszernym referacie wygłoszonym w 1929 r. 
na zjeździe przedstawicieli leśnych stacji doświadczalnych w Sztokholmie. 

“папу rosyjski uczony Remenow napisal o Jego pracy ,,prot. Pohrebniak 
"Wwoimi badaniami wyprzedził czas”. 

Prof. Pohrebniak opublikował ponad 150 oryginalnych prac naukowych. 
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Glowne kierunki jego badan obejmowaly zagadnienia z zakresu gleboznaw- 
stwa leśnego, typologii leśnej, hodowli lasu, geografii i ekologii roślin ze 
szczególnym uwzględnieniem fitocenoz leśnych w warunkach klimatu ste- 
powego. Był twórcą dyscypliny naukowej, która pod nazwą porównawczej 
ekołogii roślin została rozwinięta i znalazła praktyczne zastosowanie 
w Związku Radzieckim i w innych krajach. 

Publikacje naukowe j podręczniki akademickie prof. Pohrebniaka były 
wysoko oceniane, tłumaczono je na inne języki. W języku polskim Państwo- 
we Wydawnictwo Rolnicze i Leśne wydało w 1961 r. przetłumaczony przez 
prot. Bałuta podręcznik „Podstawy typologii leśnej”. 

W ciągu lat pracy dydaktycznej zarówno w uczelni jak i Instytucie Le- 
śnym USSR wychował wielu wybitnych leśników, naukowców ; praktyków. 
Był kontynuatorem pracy swego wielkiego nauczyciela prof. J. Wysockiego, 
u którego przez szereg lat pracował jako asystent. 

Trudno jest zamknąć w krótkiej wypowiedzi działalność i osiągnięcia 
całego zycia. Oprócz talentu, uczynności i pracowitości Akademik Pohreb- 
niak wyróżniał się wielkim sercem. Zawsze był gotów współdziałać z ludźmi, 
którzy potrzebowali jego naukowej pomocy. Dużą życzliwością darzył nau- 
kowców pochodzących z Rusi Karpackiej i Łemkowszczyzny (doc. Stojko, 
doc. Tretiak). Utrzymywał żywe kontakty naukowe z leśnikami polskimi 
(Krzysik, Kupczyński, Tyszkiewicz), z leśnikami CSRS (Pfeffer) i Bułgarii 
(Miczew). 

Radziecka nauka leśna poniosła wielką stratę przez śmierć Akademika 
P. S. Pohrebniaka. 

Dzięki Jego staraniom i udziałowi osobistemu doświadczalnictwo leśne 
nabrało w ZSRR wielkiego rozmachu. Powołano do życia wiele rezerwatów 
przyrodniczoleśnych, a jednym z ostatnich był „zapowiednik” „Gorgany” 
nad rzeką Łomnicą we wschodnich Karpatach o pow. 70 tys. ha. Ten rezer- 
wat obejmuje przepiękne dzikie partie „Gorgan” z górami: Grofa, Grof- 
skim Koniem, Lutą, Sokołem, górą Jajce (z 80 ha ścisłym rezerwatem — 
300-letniej limby), przepięknym uzdrowiskiem „Podlute” itd. W rezerwacie 
„Gorgany” nietrudno się spotkać z Wujkiem Toptyhinem (niedźwiedziem), 
rysiem, albo jeleniem, dochodzącym do 25 kg tuszy i 14 kg poroża. 

Władze Związku Radzieckiego odznaczyły wielkiego uczonego wysokimi 
odznaczeniami i medalami, a kilka zagranicznych uczelni honorowymi dok- 
toratami. 

Dzieki energicznej postawie prof. Pohrebniaka zaprzestano w Karpatach 
pozyskiwania drewna na wielkich powierzchniach i pozyskiwania dłużyc 
ponad 8 m długości oraz zrywania dłużyc ciężkimi ciągnikami. 

Tym samym, umarły uczony — leśnik postawił sobie jeszcze za życia 
pomnik z napisem: 

„ŁXEGI MONUMENT 
AERE PERENNIUS 
REGALIGUA-E SITU 
PIRAMID ALTINUS” 

Składamy Wielkiemu Leśnikowi — P. S. Pohrebniakowi, wiązankę kar- 
konoskich kwiatów z Karkonoszy, ze Śląskich i Czeskich Karkonoszy, 
a wiatr — na swoich skrzydłach zaniesie pożegnalną pieśń pogrzebową: 
,,Wiecznaja Tobi Pamiat” 

VL Satny, J. Kupczyriski 
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