
dnio dobranych zagadnień w za- 

kresie ekologicznych podstaw sie- 
dliskoznawstwa leśnego. Stąd też 
jest ' szczególnie interesująca 

"i przydatna dla urządzeniowców 

i hodowców lasu, zwłaszcza zaś 

dla leśników zajmujących się kla- 

syfikacją i kartografią siedlisk le- 

śnych. Uzupełnia ona dotkliwie 

niedobór literatury w tym zakre- 

sie, odczuwany przez leśników a 

także studentów Wydziałów Le- 

śnych. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że w 

całościowym przedstawianiu za- 

gadnień siedliskoznawczych nie 

uwzględniono w tej książce w do- 
statecznej mierze elementów po- 
średniego sposobu badania i okre- 
ślania siedlisk poprzez zbiorowiska 
roślinności leśnej, różnicowane na 

runo i drzewostan, co jest nie- 

odzowne dla stosowania metody 

kombinowanej w diagnostyce sie- 

dliskowej. Celowe i potrzebne by- 

łoby uzupełnienie w przyszłości 
przedstawionych w tej książce za- 

sadnień o ten właśnie roślinnościo- 

wy aspekt siedlisk leśnych. 
Kazimierz Mąkosa 

Ł. S. Sawieliewa. USTOICZIWOST 
. DIERIEWIEW I KUSTARNIKOM. 
W ZASZCZITNYCH LIESNYCH 
NASAŻDZIENIJACH (Odporność 
drzew i krzewów w ochronnych za- 
drzewieniach leśnych). Izd. Lies- 
naja promyszliennost. Moskwa 
1975, s. 168. 

Problemami dendrologicznymi 

występującymi na obszarach sztu- 
cznie zalesionych autorka intere- 
suje się już od wielu lat, czego do- 
wodem są liczne wartościowe pra- 
ce zamieszczone w różnych czaso- 
pismach fachowych. Książka, któ- 
rą obecnie prezentuje czytelnikom, 
jest efektem długotrwałych badań 
drzew i krzewów  zasadzonych 
przez człowieka w strefie suchych 

stepów i półpustyń ZSRR. Obej- 

5* 

muja one powierzchnię 6lo tys. 
ha, z czego na ochronne pasy le- 

śne przypada około 110 tys. ha. 

Recenzowana publikacja skła- 

da się z 7 zasadniczych, obszer- 

nych rozdziałów. W I opisane są 

glebowe i klimatyczne warunki 

suchych stepów i półpustyń, a tak- 

że przedstawiona jest historia le- 

śnych nasadzeń. Dowiadujemy się 

m. in., że początek zalesienia ste- 

pów w Rosji sięga lat 1843—1844, 

kiedy to powstały pierwsze pań- 

stwowe doświadczalne stacje leśni- 

ctwa Wielko-Anadolskiego 1 Bier-- 

diańskiego. W tym samym czasie 

rozpoczęto zalesianie terenów wy- 

żynnych Jergeni zlokalizowanych 

na zachód od dolnej Wołgi. W la- 

tach 1886—1906 przeprowadzono 

na Zawołżu ochronne nasadzenia 

leśne na obszarze obejmującym w 

przybliżeniu 7,5 tys. ha. 

Przedsięwzięcie na wyżynie 

Jergeni zakończyło się jednak nie- 

powodzeniem, prawdopodobnie na 

skutek znacznego deficytu wody 

w glebie. Po Rewolucji Paździer- 

nikowej nadano omawianemu za- 

gadnieniu znaczenie państwowe. 

Pierwsza pięciolatka przyniosła 

dorobek w postaci 136 tys. ha le- 

śnych nasadzeń, w tym ochron- 

nych pasów leśnych zabezpiecza- 

jących pola uprawne — 21 tys. ha. 

Wartość tych pozycji w okresie 

drugiej pięciolatki wzrosła do 520 

i 278 tys. ha. W powojennym pla- 

nie odbudowy i rozwoju gospodar- 

stwa narodowego ZSRR (1946— 

1950) przewidywano realizację 

sztucznych nasadzeń na przestrze- 

ni 705 tys. ha. Już wiosną 1948 г. 

objęły one 279 tys. ha, przeważnie 

na stepach. Do roku 1965 w stepo- 

wych 1 leśnostepowych rejonach 

europejskiej części Związku KRa- 

dzieckiego zasadzono lasy na po- 

wierzchni 1414,98 tys. ha. 

Obserwacje wykazały, że w 

czasie pierwszych 10—15 lat od 
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chwili swego powstania pasy lesne 
rozwijały sie prawidlowo, a naste- 
pnie rozpoczęło się usychanie wią- 
zu syberyjskiego i dębu szvnułko- 
wego na glebach jasnokasztano- 
wych i zasolonych. Wielkie straty 
spowodowała mroźna zima 1968— 
1969 oraz silne letnie posuchy lat 
1971 i 1972. Do głównych przy- 
czyn rozpadu ochronnego leśnych 
nasadzeń w suchych stepach pół- 
pustyniach zalicza się poważny 
miedobór glebowej wilgoci, zbyt 
wielką ilość roślin na jednostkę 
powierzchni, niewłaściwą pielegna- 
cję i zły dobór gatunków. 

Rozdział II poświęcony jest za- 
gadnieniu trwałości i odporności 
gatunków drzewiastych jak też 
biologii ich starzenia się. Ciekawe 
są dane A.W. Górskiego (1957) 
o krzywych przyrostu dębu na 
wysokość. opracowane porównaw- 
czo dla obszarów Jergeni i natu- 
ralnych lasów dębowych USSR. 
W pierwszym przypadku zanoto- 
wano szybki dozwój dębu z ma- 
ksymalnym pułapem wysokości 
osiąganym do lat 10, ale też wcze- 
Sniejsze starzenie się i ginięcie. 
W dąbrowach Ukrainy natomiast 
można zaobserwować znacznie 
wolniejszy jego wzrost, a tym sa- 
mym dłuższą żywotność. Przyspie- 
szenie ontogenezy drzew w klima- 
cie stepowym uwarunkowane jest 
większą ilością ciepła, lepszą żyz- 
nością gleb i okresowo pokaźnym 
zasobem wody w podłożu. Prze- 
ciętnie. leśne nasadzenia złożone 
z różnych gatunków gatunków 
osiągają tam wysokość ograniczo- 
ną do 14 m. 

Rozdział III zapoznaje czytel- 
nika z zasadami typologii leśnych 
nasadzeń. Autorka przytacza m. in. 
ciekawe i bardzo oryginalne spo- 
strzeżenia profesora A. Ł. Biel- 
garda twórcy podstaw typologii 
sztucznego zalesiania stepów. 

W rozdziale IV zrelacjonowane 
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. leśnych. 

są osobliwości rozwoju drzew 
1 krzewów w ochronnych pasach 

Dokładnie omówiono 
wartość uprawianych gatunków. 
Szczególnie interesująco przedsta- 
wia się doświadczenia odnośnie 
doboru materiału użytkowego. 
W obwodzie rostowskim i półno- 
cnej części Stawropolskiego Kraju 
przeważa Robinia pseudoacacia L., 
Gleditsia triacanthos L., Quercus 
robur L., Fraxinus pennsylvanica 
Marsh. (var. lanceolata Borkh.) 
i Armeniaca vulgaris Lam. a na 
wschodzie i południowym wscho- 
dzie od wymienionego obszaru do- 
minujeUlmus pumila L. (var. pin- 
nato-ramosa). W obreb starych pa- 
sów leśnych wprowadzono takie 
krzewy, jak: Caragana arborescens 
Lam., Elaeagnus angustifolia L., 
Lonicera tatarica L., Cotinus cog- 
gygria Scop., Ribes aureum Pursh 
i inne. W ostatnim dziesiecioleciu 
w nadziei na lepszy rozwój roślin 
drzewiastych stworzono wąskie 
3—50-rzędowe pasy jednolite ga- 
tunkowo, z szerokimi (3—4 lub 
o—6 m) odstępami i rozmieszcze- 
niem w rzędzie w odległości do 
1,0 m. | 

Rozdział V dotyczy właściwo- 
ści rozwoju podziemnych części 
omawianych roślin. Ogółem rozko- 
pano i dokładnie przebadano około 
800 systemów korzeniowych drzew 
1 krzewów zasadzonych w obwo- 
dzie rostowskim i wołgogradzkim, 
na terenach leśnych Kałmuckiej 
ASRR oraz w  Stawropolskim 
i Krasnodarskim Kraju. Wyniki 
prac dostarczyły wiele cennego 
materiału wyjaśniającego w zna- 
cznej mierze przyczyny pewnych 
niepowodzeń kontynuowanej ak- 
cji. Surowe i prawie bezśnieżne 
zimy przy temperaturze powie- 
trza dochodzącej nieraz do —37°C 
powodują głębokie zamarzanie gle- 
ру 1 uszkodzenia roślin. Wystar- 
czy wspomnieć, że w strefie naj-



większego rozprzestrzenienia ko- 
rzeni (10—50 cm) ciepłota gruntu 
obniża sie nawet do —20°C, a 
mierzona w lutym 1972 r. na ja- 
snokasztanowych glebach spadła 
na głębokości 1 m do —1O'C. 

Istotna jest również znajomość 
naturalnej współzależności syste- 
mów korzeniowych w nasadze- 
niach mieszanych. Umożliwia ona 
odpowiedni dobór gatunków, le- 
pszy rozwój i dłuższy czas trwa- 
nia lasów. 

W rozdziale VI zawarte są re- 
lacje odnoszące się do określenia 
odporności drzew i krzewów na 

 zasypanie ich pni wędrującym 
piaskiem. W południowych i po- 
łudniowo-wschodnich _ regionach 
ZSRR dość często powstają burze 
pyłowe, które w skutkach są fa- 
tame dla rolnictwa. Silne i pory- 
wiste wiatry zdzierają wierzchnią 
warstwę gleby i unoszą ją w górę 
wraz z nasionami 1 młodymi siew- 
kami. W niektórych miejscach gro- 
madzą się nanosy o warstwie do- 
chodzącej do wysokości 6 m. 
Stwierdzono, że już zasypanie Ro- 
binia pseudoacacia warstwą około 
3 m powoduje zagładę 94% drzew, 
a Gleditsia triacanthos — około 
40%. 

Rozdział VII zaznajamia nas z 
możliwością i sposobami wegeta- 
tywnego odnawiania pasów 1е- 
Snych. | | 

Książka Ł. S. Sawieliewej opra- 
cowana została starannie i facho- 
wo. Jest tym bardziej cenna, że 
po raz pierwszy sumuje wyniki 
badań specjalnych wyjaśniających 
znaczenie długotrwałego zasypy- . 
wanią drzew i krzewów w wyni- 
ku intensywnej akumulacji czą- 
stek gleby niesionej przez wiatr. 
Szczegółowa analiza zebranego 
materiału wykazała, że do najbar- 
dziej przydatnych gatunków drzew 
dla sztucznego zalesiania suchych 
stepów i pustyń należą Ulmus pu- 

mila L. (var. pinnato-ramosa), Ro- 
binia pseudoacacia L., Quercus ro- 
бит L., Ulmus carpinifolia Gle- 
ditsch i Fraxinus lanceolata Borkh., 
a z krzewów Caragana arborescens 
Гат. Elaeagnus angustifolia L., 
E. commutata Bernh., Ribes aure- 
um Pursh, Cotinus coggygria Scop., 
Tamarix ramosissima Ldb. oraz 
Lonicera tatarica L. 

Zauwazono rowniez, ze debow 
nie można sadzić razem z innymi 
drzewami, zwłaszcza z wiązem, 
jesionem i niektórymi krzewami. 
Rosną wówczas bardzo źle, zaś 'w 

czystych dąbrowach rozwijają się 

zupełnie prawidłowo. Nie bez zna- 
czenia są też spostrzeżenia doty- 

czące reakcji gatunków drzewia- 
setych na zasypywanie ich pni na- 

wiewnym piaskiem. Okazało się, 

że dąb szypułkowy i klon pospoli- 

ty odznaczają się największą od- 

pornością na destrukcyjną działal- 

ność suchowiejów. 
Prace tego typu mają wielkie 

znaczenie, gdyż przyczyniają się 

w dużej mierze do zakładania 
trwałych leśnych nasadzeń nie- 

zbędnych dla ochrony pól upraw- 

nych na obszarach tak bardzo nie- 

sprzyjających rolnictwu. 

Praca jest ilustruowana materia- 

łem poglądowym zgromadzonym 

w wyniku żmudnych wieloletnich 
badań. Najbardziej interesująco 
przedstawiają się tabele obrazują 

ce np. długowieczność drzew 

i krzewów występujących w su- 

chych stepach i półpustyniach eu- 

ropejskiej części ZSRR, morfolo- 
gię systemów korzeniowych, typy 

korzeni oraz ogólny stan drzew w 

pasach leśnych z różną intensyw- 

nością ich zasypywania i przedsię- 

wzięciami zmierzającymi do czę- 

ściowej eliminacji tych trudności. 

Spis literatury obejmuje 51 po- 

zycji złożonych przeważnie z naj- 

nowszych specjalistycznych dzieł. 
Roman Karczmarczuk 
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