
Z LITERATURY 

A.S.Jabłokow: „Lesosiemiennoje cho- 
zajstwo” (Leśne gospodarstwo nasienne), 
Izdatielstwo Lesnoja Promyszlennost, Mos- 
kwa 1965; ss. 465, fot. 112, map. 5, tabel 

20, cena 1 rub. 18 kop. 

Spośród licznych pozycji literatury fa- 
chowej Izdatielstwa Lesnaja Promyszlen- 
nost z 1965 r. na szczególną uwagę zasłu- 
guje praca prof. A. S. Jabłokowa pt. 
„Lesosiemiennoje chozajstwo”" (Leśne go- 
spodarstwo nasienne). Książka ta uznana 
jest przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyż- 
szego RSFSR jako podręcznik dla studen- 
tów Wydziałów Leśnych. Całość podzie- 
lona jest na 7 rozdziałów, z których każdy 
zawiera bogaty wykaz piśmiennictwa, co 
ułatwia zainteresowanym _ korzystanie 
z prac oryginalnych. 

Autor wskazuje na konieczność upow- 
szechniania celów i zadań produkcji se- 
lekcyjnej nasion w leśnictwie. Na wstę- 
pie wiele uwagi poświęca błędom popeł- 
nianym przy dokonywaniu zalesień mate- 
riałem siewnym bez poznania jego warto- 
Sci genetycznych, a często też materiałem 
obcego pochodzenia, nie dostosowanym 
do odmiennych warunków ekologicznych. 
W rozdziale pierwszym autor przeprowa- 

dza krytykę dotychczasowych metod zbio- 
ru i oceny nasion. Podaje, że nasiona są 
zbierane przeważnie z drzew obficie owo- 
cujących bez względu na wadliwą budowę 
drzew. Zwraca również uwagę, że niejed- 
nokrotnie dokonuje się zbioru nasion w 
drzewostanach obcego pochodzenia nie 
znając ich wartości hodowlanej. Bardzo 
często przy opisie nasion nie podaje się 
charakterystyki drzewostanu, z którego je 
zebrano. W takich warunkach stacje oce- 
ny mogą oznaczyć tylko klasę jakości na- 
sion na podstawie zdolności kiełkowania 
I czystości. Dane te nie obejmują jednak 
całości zagadnienia, ponieważ nie uwzględ- 
niają właściwości biologicznych i gene- 
tycznych nasion. Zdaniem prof. Jabło- 
Кома nasiennictwo powinno być taką 
dziedziną gospodarstwa leśnego, która zaj- 
muje się produkcją nasion wysokiej ja- 

kości hodowlanej. Jakość ta powinna cha- 
rakteryzować się nie tylko wartością użyt- 
kową nasion, ale głównie ich cechami dzie- 
dzicznymi. Osiągnąć to można drogą ho- 
dowli selekcyjnej. Temu zagadnieniu po- 
święca dalsze rozdziały książki. 
W rozdziale drugim, przy ropatrywaniu 

wpływu czynników ekologicznych i geo- 
graficznych na właściwości dziedziczne 
roślin, prof. Jabłokow podkreśla, że 
warunki środowiska są podstawowym 
czynnikiem wywołującym ewolucję i for- 
mowanie się cech zgodnie z prawami dzie- 
dziczności. Ukształtowane i utrwalone ce- 
chy dziedziczne wywierają wpływ na roz- 
wój rośliny przez wiele pokoleń. Toteż 
rośliny przeniesione w odmienne warunki 
środowiska, pod wpływem ugruntowanej 
dziedziczności inaczej się rozwijają niż 
miejscowe, a bardzo często w sposób nie- 
korzystny z gospodarczego punktu widze- 
nia. Prdblem ten stał się przedmiotem stu- 
diów i badań we Francji, Niemczech, 
Związku Radzieckim, Szwecji i wielu in- 
nych krajach. Zostały tam przeprowadzo- 
ne doświadczenia nad rozwojem drzew 
z nasion pochodzących z różnych stron 
kraju i z zagranicy. Obfite materiały tych 
badań pozwoliły wyjaśnić wiele zagadnień 
dotyczących cech dziedzicznych. Ma to 
duże znaczenie dla gospodarstwa leśnego, 
ponieważ stwarza możliwości wydzielenia 
stref geograficznych dla poszczególnych 
ekotypów drzew. 

Tematem rozdziału trzeciego jest zagad- 
nienie organizacji zbioru nasion w drze- 
wostanach przeznaczonych do wyrębu. 
Zdaniem autora, nasiona rodzimej rasy 
drzew, których cechy ukształtowały się 
pod wpływem określonych warunków śro- 
dowiska, są najbardziej odpowiednie do 
odnawiania lasu w miejscowych warun- 
kach. W tym celu proponuje, aby drogą 
selekcji zostały wybrane drzewostany o 
wysokiej jakości, w których do czasu ich 
wyrębu będzie się dokonywało zbioru na- 
sion. Dzięki temu można będzie w dużym 

stopniu zaopatrzyć gospodarstwo leśne w 
nasiona znanej jakości genetycznej. 

W rozdziale czwartym wymienione są 

główne wskazania na temat organizacji 
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i techniki wyboru drzewostanów nasien- 

nych. W myśl wypowiedzi autora, prace 

te powinny być przeprowadzone w okresie 

jednej lub dwu pięciolatek. W tym celu 

w naturalnych drzewostanach Związku Ra- 
dzieckiego, autor zaleca dokonanie wybo- 

ru ekotypów drzew odpowiadających wa- 

runkom siedliskowym i produkcyjnym, jak 

również objęcie ewidencją drzew introdu- 

kowanych, które mają znaczenie dla go- 

spodarstwa leśnego. Wybrane drzewosta- 

ny zostaną zainwentaryzowane i otoczone 

szczególną opieką. 

Rozdział ten zawiera bardzo interesują- 

ce informacje i wskazówki w sprawie za- 

gospodarowania drzewostanów  nasien- 

nych: sosny pospolitej, modrzewia sybe- 

ryjskiego, świerka, dębu szypułkowego, 

osiki i brzozy. 

Rozdział piąty poświęcony jest organi- 

zowaniu plantacji nasiennych oraz techni- 

ce ich zakładania. W poszczególnych 

częściach rozdziału autor omawia: celo- 

wość tworzenia plantacji, kolejność czyn- 

ności organizacyjnych, technikę sadzenia, 

pielęgnowanie szczepów i ochronę ich 

przed szkodnikami i chorobami. Poza wy- 

mienionymi zagadnieniami zwraca rów- 

nież uwagę na możliwości krzyżowania 

różnych ras, nieraz znacznie odległych ge- 

ograficznie między sobą. 

W rozdziale szóstym omówiono dokład- 

ność metody mnożenia wegetatywnego 
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drzew. Spośród wielu metod, według auto- 

ra największe znaczenie ma w lesnictwie 

szczepienie. Metoda ta pozwala mnożyć 

osobniki fizjologiczne dojrzałe, a tym sa- 

mym zapewnia szybkie ich owocowanie. 

Autor podkreśla, że przy szczepieniu duże 

znaczenie ma właściwy dobór podkładek. 

Uważa on, że podkładka wywiera wpływ 

na kształtowanie się cech dziedzicznych 

w zrazie i w nasionach. 

Ostatni rozdział poświęcony jest osiąg- 

nięciom selekcji drzew leśnych w Związku 

Radzieckim i zagranicą. Autor przytacza 

wyniki dotychczasowych prac związanych 

z wyborem drzewostanów nasiennych 

oraz z zakładaniem plantacji. Obszernie 

omawia również rozwój doświadczeń prze- 

prowadzonych w Szwecji, Danii, Finlandii, 

w NRD i Anglii. Rozdział ten zawiera in- 

teresujące ilustracje. 

W swej bardzo cennej pracy — na 

wskroś oryginalnej, napisanej ze świetną 

znajomością problemów selekcyjno-hodo- 

wlanych — autor nie docenił znaczenia 

chromosomowej teorii dziedziczności. Do 

swych rozważań przyjął natomiast genety- 

kę miczurinowską. 

Książka zawiera interesujące dane о 

perspektywach rozwoju genetyki leśnej 

w ZSRR. 

Tadeusz Jakuszewski


