
działy i części, nowe jest także °/s wszystkich tabel i rysunków. Wszystko to 

uzasadnia powyższe stwierdzenie, że otrzymujemy nowy, najobszerniejszy dotąd 

podręcznik. | 

.W związku z postępującą degradacją i zagrożeniem środowiska naturalnego 

ekologia na całym świecie zaczęła być dostrzegana i doceniana. Jednym z wyrazów 

tego jest duża liczba wydawanych podręczników ekologii. Bardzo dobrze, że prze- 

tłumaczony i wydany został jeden z najlepszych." 

Peter i Adrienne Oldale — ZRÓB TO SAM W SWOIM OGRÓDKU. Przekład z ję- 

zyka niemieckiego mgra Ludwika Lawina. PWRiL 1976, 150 s., cena 40 zł 

Napisana popularnie praca jest doskonałym praktycznym podręcznikiem prac, 

które możemy wykonać w ogródku. A oto jej treść: wprowadzenie, rozplanowanie 

ogródka, pryzma kompostowa, przekopywanie, przygotowanie gleby do siewu, uwagi 

na temat trawnika, trawnik siany, zakładanie trawnika z płatów darni lub z traw- 

nika zwijanego, darniowanie zboczy, pielęgnowanie trawnika, wygładzanie i wyrów- 

nywanie trawnika, wycinanie płatów darni, ścieżka z płyt na trawniku, drogi i wy- 

jazdy, drogi żwirowe, drogi asfaltowe, drogi betonowe, drogi i tarasy z płyt, drogi 

i place brukowane drewnianymi klockami, drogi kwitnące, drogi z cegieł, drogi 

z płyt łamanych, płyty betonowe z wkładkami kamieni, płyty betonowe ozdobne, 

dzielenie i cięcie płyt z kamieni, wykonywanie płyt betonowych, mieszanie masy 

betonowej, ogrodzenia i osłony, umocowywanie słupków w gruncie, zabetonowywa- 

nie słupków ogrodzeniowych, napinanie drutów nośnych w ogrodzeniach siatko_ 
wych, wykonywanie płotów siatkowych, zwykłe płoty z drewna, płoty myśliwskie, 

płoty drewniane plecione, ustawianie płotów wyplatanych. furtki ogrodowe, impreg- 

nacja drewna, żywopłot formowany jako „żywy płot”, sadzanie żywopłotu, sadzenie 

roślin w donicach, o murkach ogrodowych, murek suchy, murki z cegieł albo z blo- 
ków betonowych, murki ażurowe, o stopniach i schodach, schody z płyt, schody 
z betonu, schody z drewna, rośliny pnące na rusztowaniach, kraty zdejmowane, 
budowa pergoli, zakładanie ogródka skalnego, sadzenie roślin w wazach i korytach, 
ample kwiatowe do wnętrz i ogródków, skrzyneczka do wysiewu nasion, prosty 
inspekcik z przykryciem z folii, inspekt z oszklonym oknem, proste praktyczne 
meble ogrodowe, huśtawka dla dzieci, ścinanie drzew. 

Wartość publikacji podnosi duża ilość fotografii, na których pokazano w wszcze- 
-. gółach jak wykonać poszczególne prace. , 
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