
. _ SWIATLOWODY 
W BADANIACH PROCESOW FIZJOLOGICZNYCH DRZEW LESNYCH 

jo „Życie Warszawy” z 26—27 lipca 1980 r. w informacji zredagowanej przez PAN 
nosi: 
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„W wielu dziedzinach nauki i techniki, m. in. w telekomunikacji i medycynie 
robią ostatnio błyskotliwą karierę światłowody — włókna szklane przewodzące 
impulsy świetlne. ° 

. Pionierskie w Świecie prace, związane z wykorzystaniem światłowodów w fizjo- 
logii drzew iglastych prowadzą od dwóch lat naukowcy z Instytutu Dendrologii PAN 
w тики koło Poznania: doc. Maciej Giertych, dr Władysław Chałupka i dr Paweł 
Pukacki. 

Celem tych badań jest lepsze poznanie roli światła w procesach kwitnienia roślin 
drzewiastych przy czym wykorzystanie do tego światłowodów otwiera zupełnie nowe 
możliwości, pozwalające uchylić szerzej rąbka jednej z tajemnice przyrody. Chodzi 
o to, że światło o określonych parametrach spektralnych odgrywa zasadniczą rolę 
w procesach wzrostu i rozwoju roślin. Badania naukowców z kórnickiego instytutu 
zmierzają do poznania roli światła w zawiązywaniu się kwiatów, m. in. sosny 
i świerka. 

Mówiąc w uproszczeniu, w centrum tych zainteresowań znajduje się pąk drzew 
iglastych, który kryje w sobie okryty łuskami tzw. stożek wzrostu. Rola owych łusek 
jako filtrów światła słonecznego, docierającego do stożków wzrostu, jest dotąd prak- 
tycznie nie znana. Okazuje się bowiem, że łuski pochłaniają praktycznie całe pro- 
mieniowanie ultrafioletowe, zabójcze dla żywych komórek, a do stożka wzrostu 
dociera natomiast część widma, od światła padającego na łuski. Ta część promieni, 
która dociera do wnętrza pąka, dostarcza niezbędnej energii do przeprowadzenia 
reakcji fizjologicznych, potrzebnych do wzrostu kwiatów. | 

Właśnie technika światłowodowa ma pomóc naukowcom w poznaniu filtrujących 
właściwości łusek i warunków świetlnych, panujących wewnątrz pąka. W tym celu 
specjaliści z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku skonstruowali specjalną apara- 
turę z użyciem światłowodów, która wykorzystywana jest w badaniach. Zmierzają 
one w trzech kierunkach: światłowodów używa się w skali „masowej” poprzez 
wbijanie krótkich odcinków włókien w pąki drzew i doprowadzanie w ten sposób 
bezpośredniego promieniowania słonecznego do ich wnętrza. Inne doświadczenia 
polegają na doprowadzeniu do wnętrza pąków światła o określonej barwie i mocy 
oraz analizie cytologicznej jego wpływu na komórki stożków wzrostu. Analizowane 
są wreszcie naturalne warunki świetlne w pąkach oraz właściwości optyczne łusek 
pąkowych. 

Eksperymenty związane z naświetleniem wnętrza pąków promieniami o zmiennej 
barwie za pośrednictwem światłowodów sprzężonych z diodami elektroluminescen- 
cyjnymi i specjalnym układem zasilania, a także doprowadzanie do pąków światła 
o dowolnej długości fali w dowolnym okresie wegetacji były możliwe dzięki roz- 
wiązaniu technicznej strony tej metedy i opracowaniu stosownego urządzenia, któ- 
rych autorem jest mgr inż. Ryszard Romaniuk z Instytutu Podstaw Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej (...). | 

(d. c na str. 60) 
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