
Z LITERATURY 
Bogdan Strugan — ZASADY EKO0- 
LOGII OGÓLNEJ. (TŁ. z niem. Ma- 
ria Kaczmarek i Jadwiga Kozłow- 
ska). Warszawa, PWN 1976, 210 s. 
zł. 46 

Książka napisana jest przez 
wybitnego specjalistę rumuńskie- 
go z dziedziny ekologii. Przygoto- 
wana została jako podręcznik aka- 
demicki na podstawie wieloletnich 
wykładów autora na Uniwersyte- 
cie w Kluż. Wielkim jej walorem 
jest przedyskutowamnie, jakże sze- 
rokiego materiału z wielu dziedzin 
nauk przyrodniczych, ze znawca- 
mi zagadnienia z kilku czołowych 
uczelni światowych — co pozwo- 
liło ujednolicić i unowocześnić 
spojrzenie na ekologię. 

Autor traktuje ekologię jako 
naukę o układach i zjawiskach 

WIADOMOŚCI EKOLOGICZNE. 
Warszawa, PWN 1976, t. XXII, 
z. 8. Polska Akademia Nauk. Ko- 

mitet Ekologii. 
Zeszyt zawiera m. in.: 

Adam Łomnicki — Zmaczenie ana- 

rozgrywających się na wyższych 
szczeblach organizacji przyrody. 
Rozważa więc zasady ekologiczne 
w świecie roślin, zwierząt i mi- 
kroorganizmów bez zróżnicowania 
zoologicznego i botanicznego 
aspektu zagadnień. Ujmując zja- 
wiska ekologiczne jako procesy 
przebiegające w różnych typach 
układów ekologicznych. 

Celowe wydaje się zwrócenie 
uwagi na omówienie procesów go- 
spodarki materią i energią, ponie- 
waż szereg ujęć z tego zakresu nie 
znajdowało się dotychczas w żad- 
nym podręczniku ekologii. Dodat- 
kowym walorem książki jest bar- 
dzo obszerna wielojęzyczna biblio- 
grafia i staranna edycja. 

(M Sz U) 

lizy systemowej i modelowania 
matematycznego w ekologii. 
Mieczysław Górny — Zagadnienie 

bioindykacji w glebach biotopów 
zdegradowanych. 

Kazimierz Tanwid — Propozycje 
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dyskusji mad rozszerzeniem bazy 
pojęć ekologicznych dla walki bio- 
logicznej ze szkodnikami roślim. 
Przemysław Trojan — Homeosta- 
za agroekosystemów a perspekty- 
wy walki biologicznej ze szkodni- 
kami. 
Kazimierz Tarwid — Przejawy 
„oporności” populacji owadów na 
drapiezce jako czynny inhibitują- 
cy walkę biologiczną ze szkodnika- 
mi. 
Zygmunt Obmiński — Szanse bio- 
logicznych metod walki ze szkod- 
nikami lasu na tle ekologicznej sy- 

PHYTOCOENOSIS. Warszawa - 
Białowieża: 1975, vol. 4 nr 2. Za- 
kład FPitosocjalogii i Ekologii Ro- 
ślin UW i Białowieska Stacja Geo- 
botaniczna UW. 

Zeszyt zawiiera m. in.: 
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tuacji współczesnego leśnictwa. 
Szkoła letnia RWPG na temat 
„Produktywmość ekosystemów i 
bioenergetyka ekologiczna” (Dzie- 
kanów Leśny k. Warszawy—Kra- 
ków—Mikołajki, 15IX—4X 1975 
г) — A. Hillbricht-llkowska, E. 
Dąbrowska-Prot. 
Sympozjum na temat „Fauna gle- 
bowa i mikroorganizmy jako bio- 
indykatory właściwości gleby i go- 
spodarcze j działalności człowieka” 
(Dziekanów Leśny k. Warszawy, 
28—29 X 7975 r.) — H. Jakubczyk. 

(M Sz U) 

Marek Tadeusz Ciosek: Przejawy 
regeneracji lasu na gruntach po- 
rolnych na Polanie Białowieskiej 
w Puszczy Białowieskiej. 

(M Sz U)


