
czy omowienie sprawy szkolenia fotoin- 

terpretatorów. 

Rozdział 4 jest krótki; podano w nim 

wzajemny stosunek kosztów wykonania 

zdjęć lotniczych w zależności od ро- 

wierzchni zdejmowanego obszaru i skali 

zdjęć. 

Jeśli chodzi o ogólną charakterystykę 

tej części książki, dotyczącej wykorzy- 

stania zdjęć lotniczych i fotogrametrii dla 

prac inwentaryzacji lasu, to należy zau- 

ważyć, że wszystkie podane tu wiado- 

mości są niewątpliwie dla tego celu bar- 

dzo potrzebne. Specjalnie starannie opra- 

cowany jest dość obszerny rozdział 3, 

poświęcony interpretacji, co jest zupełnie 

zrozumiałe. 

Wydaje się jednak, że dla pełnego wy- 

korzystania tego źródła informacji, jakim 

jest zdjęcie lotnicze powinny być szero- 

ko omówione własności geometryczne 

i fotogrametryczne tego zdjęcia. Brak jest 

również omówienia sprawy doboru od- 

powiedniej skali zdjęć i ich rodzaju, wy- 

boru odpowiednich materiałów fotogra- 

ficznych, filtrów, pory roku i dnia, w któ- 

rych mają być wykonane zdjęcia dla uzy- 

skania z niego maksimum informacji nie- 

zbędnych dla inwentaryzacji lasu. Nieco 

więcej wiadomości o metodach opraco- 
wań fotogrametrycznych byłoby również 

wskazane, w celu w pełni świadomego 

wykorzystania tych opracowań. 

Nie umniejsza to jednak w sposób 

istotny dużej wartości tego dzieła, które 

niewątpliwie jest bardzo cennym wzbo- 

gaceniem literatury z zakresu nauk leś- 

nych. Zaletą książki jest również to, że 

obejmuje ona omówienie zagadnień in- 

wentaryzacji nie tylko lasów strefy 

umiarkowanej, lecz również lasów bo- 

realnych i tropikalnych. 

Książka nie zawiera, i słusznie, wiado- 

mości z dendrometrii, na której inwenta- 

ryzacja lasu jest oparta, bowiem każdy 

absolwent uczelni kształcącej inżynierów 

leśników ją zna. Natomiast jest rzeczą 

bardzo cenną, że w jednym podręczniku 

zgrupowano wyciąg niezbędnych dla in- 
wentaryzacji lasu wiadomości ze staty- 

styki matematycznej i fotogrametrii, co 
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bardzo ułatwia zadanie zainteresowanemu 

inwentaryzacją, bo przecież każda z tych 

dyscyplin wymaga kilku lat studiów spe- 
cjalistycznych. 

Niewątpliwą również zaletą książki 
jest starannie zebrana bibliografia przed- 

miotu, obejmująca łącznie 21 stron druku. 

Sądząc z pierwszego tomu tej książki 

można stwierdzić, że stanowić ona będzie 

wielką pomoc dla tych specjalistów, któ- 

rzy zajmują się planowaniem, wykonywa* 

niem i wykorzystywaniem inwentaryzacji 

wielkich obszarów leśnych. 

Pod względem graficznym (druk, papier, 

rysunki, ilustracje) tom pierwszy książki 

został wydany niezwykle starannie. 

Wacław Sztompke 

Praca zbiorowa pod redakcją A. Iljiń- 
skiego i I Tropina: 
NADZOR UCZOT I PROGNOZ MASSO- 
WYCH RAZMNOŻENIJ CHWOJE- U Ll- 
STOGRYZUSZCZICH NASIEKOMYCH. 

Wszechzwiązkowy Instytut Naukowo-Ba 
dawczy Hodowli Lasu i Mechanizacji Le" 
śnictwa. , 

W sierpniu 1965 r. ukazała się książka 
pod powyższym tytułem, przeznaczona dla 

leśników sprawujących bezpośredni nad- 

zór nad występowaniem szkodliwych Owó* 

dów leśnych, jak również instytucji nauko* 
wobadawczych, zobowiązanych do udzie” 

lania pomocy metodologicznej państwowej 

gospodarce leśnej w wykonywaniu prać 
w tej dziedzinie. Treścią książki są nastę" 
pujące zagadnienia, ujęte w 2 CRC 
zawierających 8 rozdziałów, 9 załącznik 

oraz 27 tabel. , 
1. Pojęcie ogólne. Cechy biolo 

owadów występujących masowo, *- ia 

dzających igliwie oraz liście; wahania 

czebności ich występowania. ite 

Il. Prawidłowości masowego występ! a 

nia. Wybuch gradacji; rozwój gradacj | u 

czasie i jej fazy; czas trwania дит 
gradacji; rozwój gradacji w przes "tego 
i ogniska gradacyjne; czas trwania 170- 

rozwoju; nasilenie gradacji i gradacje P ge 

wlekłe; zakłócenia rozwoju gradacji. da- 

stój w rozwoju (diapauza); strefy 9 i 
. z : RR; strely 

cyjne w rowninnych lasach i 

giczne 

uszka- 

, gra 
gradacyjne w górskich lasach ZSRR; % 
dacje lokalne. silt 

III. Jakościowe i ilościowe wskaźni 

gradacji. , i 
IV. Metody oraz technika kontro o 

ewidencji. Metody zwiadu orientacy] „be 
i stacjonarne (badania szczegółowel:i



ne powierzchnie, próby chemiczne, nakła- 
danie pierścieni lepowych i toksycznych, 
badania na światło, na przynętę, na wa- 
bia (przylot samców do samicy); zwiad sa- 
molotowy połączony ze stwierdzeniem sta- 
nu rzeczy w terenie. 

V. Metody oraz technika analizy. Kon- 
trola spasożytowania oraz uszkodzenia 
przez owady drapieżne jaj, larw, poczwa- 
rek i oprzędów; kontrola występowania 
chorób infekcyjnych; napastowanie szkod- 
ników przez obleńce; ewidencja chorób 
owadów w wolnej przyrodzie; zbiór, prze- 
chowywanie i przesyłka owadów zainfeko- 
wanych; oznaczanie chorób owadów, me- 
tody: mikroskopowa i mikrobiologiczna; 
przygotowanie pożywek; technika otrzy- 
mania czystych kultur na pożywkach oraz 
technika wyizolowania wirusów oraz pier- 
wotniaków; analiza hemolimfy szkodni- 
ków, hemolimfa i hematologia owadów, 
wymiary, struktura i funkcje hemocytów, 
pochodzenie hemocytów, ich stosunek pro- 
centowy, patologiczne zmiany hemolimfy, 
analiza hemolimfy i jej znaczenie, oprzy- 
Iządowanie niezbędne do wykonania ana- 
lizy hemolimfy, metodyka pobrania prób, 
technika analizy; prognoza żywotności 
szkodników igliwia i liści występujących 
masowo na podstawie wyników analizy 
hemolimfy; analiza stanu diapauzy szkod- 
nika; analiza stanów pogody; analiza przy- 
Tostowa drzew. 

VI. Prognoza i aktualna potrzeba walki 
ze szkodnikami. Prognozy: długotermino- 
wa, krótkoterminowa, bieżąca; aktualność 
potrzeby walki. 

Il. Organizacja kontroli i niezbędne 
zestawienia. 

Część szczegółowa 
‚ УШ. Gatunki owadów uszkadzajacych 
igliwie i liście oraz kontrola ich rozwoju. 
Gatunki o znaczeniu w zasięgu ogólnym:! 
Dendrolimus sibiricus Tschetw., D. pini L., 
Ocenaria monacha L., Panolis flammea 
Schiff., Bupalus piniarus L., Boarmia bistor- 
fata Goeze, Diprion pini L., Neodiprion 
serlifer Geoffr., Lyda erythrocephala L., L. 
nemoralis Thoms., Ocenaria dispar L., 
nee octis chrysorrhoea L., Malacosoma ne- 
stria L., Tortrix viridana L., Operophthe- 

Ta brumata L., Erannis defoliaria Cl. 
Gatunki o znaczeniu lokalnym: Sphinx 
са L., Thaumetopoea pinivora Tr., 
€miothosa liturata Cl, Diprion similis 
Art, Gilpinia socia Kl., G. pallida Kb., 
rode tetorum F., G. polytoma Hart., Mi- 

Prion pallipes Fall, Orgya antiqua 
* Zeiraphera. Diniana Guen., Z. rufime- 

NL 

1 z 
Wymienia się tylko najważniejsze gatunki ma- 

рома znaczenie gospodarcze także w lasach 
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папа H. S., Choristoneura murinana 
Hb., Epinotia tedella Cl. Lygaeonematus 
erichsoni Hart., L. wesmalei Tischb., L. la- 
ricis Hart., L. abietinus Christ., Cephalcia 
abietis L., Pachynematus montanus Zadd., 
Phalera bucephala L., Dicranura vinula L., 
Thamuetopoea processionea L., Eriogaster 
lanestris L., Dasychira pudibunda L., Leu- 
coma salicis L., Biston betularius L., Hy- 
phantria cunea Drury, Aporia crataegi L., 

Zataczniki 

1. Wahania przeciętnej liczby jaj w zło- 
żach, lub przeciętnej liczby jaj składanych 
przez samicę, w zależności od wahań wa- 
gi złoży jaj, wagi poczwarek i oprzędów. 

2. Przeciętne liczby szkodników na 1 
drzewo lub 1 m* powierzchni ściółki i gle- 
by w drzewostanie, sygnalizujące niebez- 
pieczeństwo 100% ogołocenia drzew z 
igliwia bądź liści. 

3. Republiki, kraje i obwody, w których 
były obserwowane gradacje owadów usz- 
kadzających igliwie i liście. 

4. Schemat organizacyjny kontroli szkod- 
ników leśnych i chorób lasu metodą orien- 
tacyjnego zwiadu, zestawienie wyników 
tej kontroli. 

5. Zeszyt rejestracyjny przebiegu gra- 
dacji. 

6. Plan organizacji kontroli stacjonarnej 

(szczegółowej) szkodników leśnych i cho- 

rób lasu — zestawienie wyników tej kon- 
troli. 

7. Przykładowe uzasadnienie kontroli. 

8. Klucz do oznaczania najważniejszych 

pasożytów owadów występujących maso- 

wo, uszkadzających igliwie i liście: głów- 

ne cechy budowy ciała pasożytów, tabele 

do oznaczania (pasożyty jaj, pasożyty gą- 

sienic i larw, kontynuujące rozwój w po- 

czwarkach gospodarza, pasożyty poczwa- 

rek i oprzędów), główne cechy budowy 

ciała rączyc, tabele do oznaczania rączyc. 

9. Klucz do oznaczania najważniejszych 

chorób owadów uszkadzających igliwie 

i liście (w stosunku do 27 gatunków szkod- 

ników). 

Omawiana książka jest podręcznikieru 

napisanym umiejętnie i z wielką znajo- 

mością rzeczy, obejmującym całokształt 

poruszanych zagadnień. Zarówno pracow- 

nik nauki, zajmujący się owadami uszka- 

dzającymi igliwie i liście drzew leśnych, 

„rejestracją, kontrolą i prognozowaniem 

ich występowania oraz zagadnieniami gra- 

dacji, jak i leśnik — wykonawca prac te- 
renowych, znajdują w niej bogaty materiał 
faktyczny, nagromadzony z doświadczeń 
przeszłości i uporządkowany w sposób 
ściśle naukowy do celów walki z owadami 
szkodliwymi w lasach ZSRR. Znajomość 
tej książki da możność również naszym 
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pracownikom nauki, w dziedzinie ochrony 
lasu od szkód wyrządzanych przez owa- 
dy, pogłębienia znajomości przedmiotu 
oraz dokładniejszego zapoznania się z ak- 
tualnym ujmowaniem tych zagadnień w 
ZSRR. Zarówno autorowi książki prof. A. 
I Iljińskiemu, jak i wszystkim auto- 
rom współpracującym, należą się wyrazy 
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uznania. Jest to książka bardzo pożytecz- 
na dla leśnictwa oraz leśników, szczegól- 
nie w obliczu klęsk owadzich, jakie spa- 
dają na lasy wskutek powszechnie wzma- 
gającej się w nich działalności człowieka. 

Jan Jerzy Karpiński


