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Układ pozycji, zgodnie z dotychczasową praktyką, według międzynarodowej 
leśnej klasyfikacji oksfordzkiej, której symbole cyfrowe podane są nad tekstem każ- 

dego streszczenia. 

1 CZYNNIKI ŚRODOWISKA. BIOLOGIA 

92 

Lozovoj A. D., Suchoroslov A. S.: Bo- 

nitirovanie ochotniC’ich ugodij po ob- 

Śćej fitomasse nasażdenij. Ocena po- 

jemności łowisk według fitomasy drze- 

wostanow. Les. Choz. 1976 nr 6 s. 72— 

79, 5 tab. — Przedstawiono metode ob- 

liczania pojemności łowisk według ogól- 

nej fitomasy drzewostanów. Biorąc pod 

IBL 

uwagę biomasę rocznych pędów w drze- 

wostanach na różnych typach siedlisko- 

wych, biomasę korony, owoców leśnych 

i nasion, podrostu i podszytu w zależ- 

ności od ich wysokości, opracowano od- 

powiednią skalę oceny pojemności ło- 

wisk dla centralnych okręgów ZSRR. 

(R. M.) 

2 HODOWLA LASU 

93 221 : 231 

Popov V. V., Artamonova T, A.: Soch- 

ranenie podrosta v malolesnych rajo- 

nach. Zachowanie podrostu w okregach 

o małej lesistości Les. Choz. 1976 nr 9 

$. 44—46, 1 tab. bibliogr. 3 poz. — Wy- 

kazano prawidłowości powstawania, 

utrzymywania się w dobrym stanie, 

wzrostu i rozwoju samosiewu oraz pod- 

rostu gatunków iglastych i liściastych 

IBL 

pewniające zachowanie na zrębach pod- 

rostu wartościowych gatunków, w wie- 

lu wypadkach prawie całkowicie zabez- 

pieczają powierzchnie leśne przed 

zmianą gatunków. Zachowanie i pie- 

legnowanie podrostu przyczynia się do 

znacznego skrócenia okresu odnowienia 

(do 20 lat), a przez to do szybszego wy- 

hodowania dojrzałych drzewostanów. 

w mało lesistych okręgach europejskiej (R. M.) 

części ZSRR. Zabiesi gospodarcze, za- : 

94 228.3 : 232.1 IBL 

Timofeev V. P.: Osobennosti rosta sos- 

novo-lipovych . kultur. Właściwości 

wzrostu upraw sosnowo-lipowych. Les. 

Choz. 1976 nr 4 s. 45—49, 2 fot. 3 tab. 

bibliogr. 9 poz. — Wykazano celowość 

sadzenia sosny z lipą w podstrefie la- 

sów ochronnych iglasto-liściastych eu- 

ropejskiej części ZSRR, gdzie gatunki 

te są lasotwórcze i rozwijają się bardzo 

dobrze, chociaż tempo ich wzrostu jest 

różne w różnych okresach wiekowych. 

Tworzone przez lipę warunki świetlne 

i hydrotermiczne przyczyniają się do 

oczyszczania dolnych części drzew So- 
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sny i nie dopuszczają do odnawiania się 

innych gatunków (brzozy i osiki) pod 

jej okapem. Po 50 latach lipa osiąga 

wysokość sosny i drzewostan sosnowy 

wraz z drugim piętrem lipy przekształ- 

ca się w drzewostan sosnowo-lipowy, 

zaś po 100 latach — w lipowo-sosno- 

wy. Drzewostan taki jest odporny na 

choroby, ma duże walory krajobrazo- 

we, wodochronne i glebochronne. 

(R. M.) 

90 232.11 :174.7 Abies grandis Lindley IBL 

Kramer W.: Abies grandis Lindley — 

Grosse Kustentanne. Abies grandis 

Lindley — jodła olbrzymia, Forst u. 

Holzwirt 1976 Jg 31 Nr 18 s. 365—368, 

310—372, 314, 8 fot. 11 tab. bibliogr. 9 

poz. Omówiono zasięg i wymagania sie- 

dliskowe jodły Abies grandis, pocho- 

dzącej z zachodniej części Ameryki Pn. 

gdzie występuje w zmieszaniu z innymi 

gat. iglastymi. Próby z jodłą olbrzymią 

prowadzone są m. in. w nadl. Syke ko- 

ło Bremy (RFN) od 1938 r. Uprawy za- 

kładano pod okapem sosny i modrzewia 

w więźbie 15X20 m z domieszką 

świerka, modrzewia, daglezji, dębu, ol- 

szy szarej 1 innych. Jodła ta jest sto- 

sunkowo odporna na szkodniki i wiatro- 

łomy, a produkcyjnością przewyższa in- 

пе gatunki. Produkcja w wieku 35 lat 
wraz z użytkowaniem przedrębnym wy- 

nosiła na pow. meliorowanej 300 m*”/ha, 

a na kontrolnej 100 m%/ha. Omówiono 

jakość drewna, wprowadzane prowe- 

niencje oraz wyniki uzyskiwane w Da- 

nii i Francji z podkreśleniem celowości 

uprawy. (МГ. В.) 

96 232.13 — — 176.1 Populus tremula IBL 

Mottl J., Prudić Z.: Vyhodnoceni rustu 

hybridni osiky na pokusnych plochach 

v ĆSR. Ocena wzrostu mieszańcowej 

osiki na powierzchniach doświadczal- 

nych w CRS..Pr: VULHM 1975 sv. 46 

s. 29—44, 1 rys. 8 tab. 1l wykr. bibliogr. 

7 poz. rez. sum. — Lasy CRS pokrywa- 

ją obecnie zaledwie 4% zapotrzebowa- 

nia przemysłu na drewno osikowe, re- 

sztę importuje się z ZSRR. To spowo- 

dowało podjęcie zadania badawczego 

„Selekcja i pielęgnowanie osiki”, w ra- 

mach którego w różnych latach założo- 

no 84 powierzchnie porównawcze z róż- 

nymi odmianami gospodarczymi mie- 

szańcowej osiki na siedliskach 6 kate- 

gorii w 10 wegetacyjnych stopniach le- 

śnych. Porównywano głównie mieszań- 

ce Populus tremula X P. tremuloides z 

różnych skrzyżowań. Z pomiarów den- 

drometrycznych wynika, że wyhodowa- 

ne mieszańce dają produkcję porówny- 

walną z produkcją osiki w ZSRRi Ka- 

nadzie a kilkakrotnie wyższą, niż obe- 

cna produkcja osiki w lasach CRS. 

(5. К.) 

97 232.13 :176-1 Populus IBL 

Stérba S.: Prispévek ke studiu antigen- 

nich vlastnosti extraktu topoloveho li- 

stu. Przyezynek do badan antygennych 

właściwości wyciągu z liści topolowych. 

Pr. WULHM 1975 sv. 46 s. 45—58, 16 

fot. 2 tab. bibliogr. 52 poz. rez. sum. -— 

Rozróżnianie topoli, często genetycznie 

bardzo zbliżonych, na podstawie cech 

taksonomicznych i obserwacji fenolo- 

gicznych jest bardzo trudne a w licz- 

nych wypadkach nawet już niemożliwe. 

Nowym sposobem jest serologiczne te- 

stowanie niektórych składników o wła- 
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ściwościach protein, które występują w 

wegełatywnych organach sadzonek. W 

VULHM przeprowadzono próby z eks- 

traktem z liści sadzonek 3 klonów Po- 

pulus nigra 1 1 mieszańca P. deltoi- 

des X P. nigra. Liście pobierano z pe- 

du głównego w 10—l11 tyg. rozwoju sa- 

dzonek w wieku 2/2 lata. Zastosowano 

4 techniki testowania. Próby wykazały 

możliwość rozróżniania nawet bliskicn 

klonów przy zastosowaniu tych technik 

testowania. (S. K.)



98 232.328 — — 174.7 Pseudotsuga douglasii IBL 

Kleinschmit J., Schmidt J., Sauer A.: 

Versuche zur Stecklingsvermehrung von 

Douglasien. Doświadczenia z rozmnaża- 

niem jedlicy przez zrzezy. Forstarchiv 

1976 Jg 47 H. 11 s. 226—231, 3 tab. 6 

wykr. bibliogr. 25 poz. sum. — W RFN 

rozmnażanie jedlicy za pomocą zrzezów 

ma istotne znaczenie, gdyż obradzanie 

nasion jest słabe, a plantacje nasienne 

nie rozwiązują problemu zaopatrzenia. 

W 1968 r. badano wpływ wieku sadzo- 

nek na ukorzenianie się zrzezów jedli- 

cy, wpływ terminu ich sadzenia, oraz 

95 232.427 

Regel F.: Zum Einsatz der Pflanzma- 

schinen „Quickwood und Tolne. Na 

temat zastosowania sadzarki „Quick- 

wcod” i „Tolne”. Forstarchiv 1976 Jg 

47 H. 11 s. 242—244, 5 fot. — Po sa- 

dzarkach „Akkord” i „Finnforester” do 

interesujących rozwiązań należą — au- 

striacka sadzarka „Quickwood” i fińska 

„Готе” обе do sadzonek małych. W 

sadzarce „Quickwood” zawieszanej na 

ciągniku o mocy 36—60 Km sadzonki 

są ręcznie wkładane do chwytaka, a na- 

działanie substancji wzrostowych. Naj- 

bardziej intensywne ukorzenianie i wy- 

twarzanie kallusu następuje w grudniu, 

a słabsze w lutym i wrześniu. Zrzezy ze 

starszych sadzonek ukorzeniają się go- 

rzej niż z młodszych. Najlepsze wyniki 

uzyskano przy zrzezach pobranych w 

styczniu z drzew 20-letnich. Preparat 

Silvaplast zapobiegający parowaniu 

oceniono negatywnie. Strangulacja mia- 

ła pozytywny wpływ na ukorzenianie 

się zrzezów. (W. B.) 

IBL 

Sadzarka ,,Tolne” zawieszana jest na 

ciągniku o mocy co najmniej 60 KM a 

sadzonki wkładane są ręcznie bezpośre- 

dnio do formowanej i zaciskanej na- 

stępnie bruzdy. Charakterystyczny dla 

niej jest nóż przecinający korzenie i ga- 

łęzie a ślizgający się ponad przeszko- 

dami. Wydajność 300—500  szt./godz. 

Obie sadzarki przeznaczone są na zręby 

niekarczowane i bez przygotowania 

sleby. Minimalne odległości między sa- 

dzonkami wynoszą ok. 80 cm. 

stępnie hydraulicznie umieszczone w (W. B.) 

glebie. Wydajność 300—600 szt./godz. 

100 232.43 — — 174.7 Pinus, Picea : 236.4 IBL 

Mraéek Z.: Vliv sponu sazenic na vy- 
lepsovani a kvalitu kultur smrku a bó- 
rovice lesni. Wpływ więźby sadzonek 

na poprawki i jakość upraw Swierka 
i sosny pospolitej. Pr. VULHM 1975 sv. 
46 $. 58—73, 6 rys. 8 tab. 1 wykr. bi- 
bliogr. 25 poz. rez. sum. — Badania 
Iozpoczęto w 1965 r. na 6 powierzcn- 
niach w strefie 180—430 m n.p.m. (so- 

sna) i 450—810 m n.pm. (Swierk). Na 

powierzchniach ze świerkiem sadzono 
2500—10000 sadz./ha w 4 wariantach 

101 233 : 235.2 

Nille B: Ertragskundliche Untersu- 
chungen von Aufforstungsbestanden im 

więźby kwadratowej, a z sosną — 

5000 20 000 sadz./ha w 12 wariantach 

więźby prostokątnej. Przeciętny wypad 

po 1 roku wynosił 20%. W wariantach 

z gęściejszą więźbą poprawki за ок. 

20% mniejsze niż w więźbach rzadkich. 

Liczba wypadów wyraźnie maleje w 

trzecim roku po wysadzeniu. Dla wy- 

magań selekcji wystarcza wysadzenie 

4500 sadzonek świerka i 8000—10 000 sa- 

dzonek sosny na 1 ha uprawy. 

  

(5. К.) 

IBL 

Rekultivierungsgebiet der Bayerischen 

Braunkohlen—Industrie AG in Wackers- 
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dorf (Oberpfalz). Badania nad produk- 

cyjnością drzewostanów, założonych na 

obszarze rekultywacyjnym Sp. Akc. Ba- 

warski Przemysł Węgla Brunatnego w 

Wackersdorf (Górny Palatynat). Forst- 

wiss. Cent-Bl. 1976 Jg 95 H- 4 s. 197— 

210, 1 fot., 2 mapy, 3 rys. 4 tab. 5 wykr. 

bibliogr. 7 poz. sum. — Przy rekulty- 

wacji wysypisk i hałd w Wackersdorf 

(RFN) w latach 1951—1973 zalesiono 

500 ha. Po odkwaszeniu gleby wapno- 

waniem zastosowano nawożenie МРК. 

Jako przedplon wprowadzono  olszę, 

brzozę, osikę, jałowiec i rośliny strącz- 
kowe. W efekcie uzyskano młodniki 
złożone ze świerka, sosny, modrzewia, 
buka, grabu, osiki, olszy, lipy, klonu, 
topoli i dębu. Na 56 powierzchniach 
kontrolnych dokonano 1800 wierceń 
przyrostowych na drzewach próbnych. 

Dobry przyrost stwierdzono u świerka, 

sosny 1 dębu czerwonego a najlepszy u 

modrzewia europejskiego. Gatunek ten 

w stadium młodnika może stanowić za- 

grożenie dla innych. 

(W. B-) 

102 237.4 : 651.78 IBL 

Korobievskij L. A.: O metodike oprede- 

lenija ekonomićeskoj effektivnosti pri- 

menenija udobrenij. O metodyce okre- 

ślania efektywności ekonomicznej na- 

wożenia. Les. Choz. 1976 nr 9 s. 27—31, 

3 tab. — Poddano krytyce metodę Ru- 

mianceva i innych autorów określania 

efektywności ekonomicznej stosowania 

nawozów w gospodarce leśnej. Autor 

dwóch działach gospodarki: w hodowli 

lasu (wzrost produkcyjności i lepsza ja- 

kość surowca drzewnego) oraz w pozy- 

skaniu i wywozie drewna (większa kon- 

centracja cięć, mniejsze nakłady na in- 

frastrukturę). Wywody zilustrowano da- 

nymi porównawczymi określającymi 

efekt ekonomiczny nawożenia ustalony 

według obydwu wymienionych metod. 

przedstawił metodę własną, uwzgled- (R M.) 

niającą efektywność ekonomiczną w 

103 238 — — 176.1 Populus IBL 

Lange O.: Zum Stand der Pappelfor- 

schung in Westdeutschland. O stanie ba- 

dań nad topolą w Niemczech Zachod- 

nich. Allg. Forstz. 1976 Jg 31 Nr 20 

s. 430—431, il. — Znane klony i mie- 

szańce topoli balsamicznej (senior, be- 

rolinensis, generosa) w warunkach RFN 

nie ustępują przyrostem topolom czar- 

nym. Z dopuszczonych do uprawy klo- 

nów P. balsamifera szczególnie przy- 

datny w warunkach europejskich jest 

klon Muhle — Larsen. Postuluje się 

104 

Uchod v molodnjakach sposobom kol- 

cevanija. Kolesnikov I. V. i inni. Zasto- 

sowanie metody obraczkowania przy 

pielęgnacji młodników. Les, Choz. 1976 

nr 5 s. 26—31, 5 tab. 1 wykr. bibliogr. 

4 poz. — Badania terenowe wykazały 

ekonomiczną efektywność pielęgnowa- 

nia wielogatunkowych młodników те- 

90 

243.8 : 651.73 

odejście od upraw  jednoklonowych 

i wprowadzanie doborowych popula- 

cji po 30—50 klonów o jednolitej produk- 

cyjności i pokroju. Stwierdzono gorsze 

ukorzenianie się i wzrost topól sekcji 

Deltoides, lepszy o 25% przyrost P. tri- 

chocarpa, lepszy wzrost osiki i topól 

szarych na gorszych siedliskach, oraz o 

wiele mniejsze występowanie nekrozy 

liści i kory u topól balsamicznych i Leu- 

ce niż u wielu hybrydów topoli czarmej. 

(W. B.) 

IBL 

todą obrączkowania przy użyciu spe- 

cjalnych narzędzi BTI-la i BTU-2b. 

Pielęgnowanie za pomocą obrączkowa- 

nią umożliwia regulowanie składu drze- 

wostanu w każdym okresie roku przy 

minimalnych nakładach pracy 1 śwod- 

ków pieniężnych. Stopniowa zmiana 

środowiska leśnego na powierzchni ach,



gdzie zastosowano obrączkowanie, wpły- 
wa korzystnie na wzrost i rozwój 
świerka. Obrączkowanie jest najefek- 

105 

Mann H. J.: Weihnachtsbaum- und 
Schmuckreisignutzung aus Sonderkul- 
turen. Pozyskiwanie choinek i stroiszu 
Z upraw specjalnych. Forstarchiv 1976 
Jeg 47 H. 11 s. 221—226, sum. — Hodo- 
wla choinek i drzewek przeznaczonych 

na stroisz jest opłacalna wówczas, gdy 

wybór gatunku jest zgodny z zapotrze- 

bowaniem, a bieżąca pielęgnacja jest 

przeprowadzona fachowo i starannie. 

Najodpowiedniejsze są tu Picea excel- 

sa, pungens, glauca i sitchensis, Abies 

nordmanniana i Pinus silvestris. Ze 

281 

tywniejsze w gospodarstwach, gdzie 
drewno małowymiarowe nie ma zbytu. 

(В. М.) 

IBL 

względu na użytkowanie uprawy zakła- 

dane są w więźbie 0,8—1,0 X 1,0 m. Po- 

zyskiwanie stroiszu następuje w wieku 

8—10 lat. Ścinane są głównie gałęzie dł. 

1 m. Wydajność roczna 4500—9000 ks/ha. 

Nawożenie pełne dokonywane jest w 

drugim roku po posadzeniu w ilości 

200—300 kg/ha, a dla poprawy barwy 

igieł świerka stosowane są nawozy azo- 

towo-magnezowe. Podkreślono opłacal- 

ność zakładania tego rodzaju upraw. 

(W. B.) 

3 NAUKA O PRACY. POZYSKIWANIE DREWNA. PRACE ZRĘBOWE 

I TRANSPORT. INŻYNIERIA LEŚNA 

106 

Alava V. V., Pukari V. I., Polevaja L. 

V.: Na  lesoseke-valoćno-trelevoćnaja 

‘maSina VP-80. Maszyna ścinkowo-zryw- 

kowa WP-80 przy pracach zrębowych. 

Les. Prom. 1976 nr 6 s. 17—18, 1 rys. — 

Podano wyniki prób z maszyną ścinko- 

wo-zrywkową WP-80 skonstruowaną na 

bazie ciągnika TB-1. Maszyna ta może 

być również zastosowana do przygoto- 

wywania szlaków zrywkowych. Wydaj- 
ność pracy w ciągu zmiany w drzewo- 

107 

Kirjuśin M. P.: Samochodnaja okoro- 

ćĆnaja ustanovka. Przewoźne urządzenie 

«do korowania drewna. Les. Prom. 1976: 

nr 8 s. 32, 2 rys. Urządzenie do koro- 

wania surowca drzewnego „Chej” prze- 

Znaczone jest do korowania dłużyc igla- 

stych. Urządzenie to napędzane silni- 

kiem o mocy 98 KM, zamontowane jest 

na przyczepie i może obracać się w pła- 

Szczyźnie pionowej i poziomej. Jako po- 

‘dajnik dłużyc do korowarki służy żu- 
raw „Cranab sr — 500” o udźwigu 5 t 

36 

361 

IBL 

stanie sosnowym przy średniej masie 

jednego drzewa — 0,36 m* wynosiła — 

59,9 m. Zamieszczono opis procesu 

technologicznego. Próby wykazały, że 

maszyna ścinkowa obsługiwana przez 

jednego robotnika pozwala zwiększyć 

wydajność pracy ponad  2,-krotnie 

i wyklucza całkowicie ciężką pracę pi- 

larzy i zaczepowych. 

(N. G.) 

IBL 

i max. wysięgu 6,5 m. Do przemieszcza- 

nia korowarki stosuje się samochód cię- 

żarowy o mocy 180 KM. Korowarkę 

obsługuje kierowca samochodu i pomo- 

сп. Najlepszą jakość korowania osiąg- 

nięto przy szybkości posuwu 10 do %9 

m/min. Przed korowaniem usuwano na- 

pływy korzeniowe. Napotkano na pew- 

ne trudności przy korowaniu krzywych 

dłużyc. Wydajność urządzenia w czasie 

prób wyniosła około 29 m'/godz. 
(N. G.) 
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4 SZKODY W LESIE- OCHRONA LASU 

108 411.14 : 453 — — 145.7 X 18.28 Tortrix viridana IBL 

Hanze O.: Das Ergebnis 40 jahriger 
gezielter Singvogelansiedlung zur Nie- 

derhaltung des Eichenwicklers (Tortrix 

Viridana L.). Wynik 40-letniego zasie- 

dlania ptaków Spiewajacych ukierun- 

kowanego na utrzymanie małej liczeb- 

ności zwójki zieloneczki (Tortrix viri- 

dana L.). Allg- Forstz. 1976 Jg 31 Nr 19 

5. 391—394, il. bibhogr. 32 poz. — Ga- 

sienice zwójki zieloneczki stanowią ide- 

alny pokarm dla ptactwa występujące- 

go w dąbrowach, szczególnie w maju 

czyli w okresie wychowu piskląt. Bada- 

wostanie złożonym z dębu szypułko- 
wego. Porozwieszano drewniane skrzyn- 
ki lęgowe systemu Heinzelmanna, które 
zostały zasiedlone przez sikory, sikorki, 

wróble, pliszki itp. Efektem , było 
zmniejszenie szkód powodowanych 

przez zwójkę. Ustalono, że przy 25 

udziale dębu w drzewostanie na 1 ha 

powinny przypadać 4 skrzynki lęgowe 

przy 50% — 6, przy 15% — 8—9, a przy 

100% — 10—12 skrzynek. Zwiększona 
znacznie w takich warunkach ilość 
ptactwa wymaga dokarmiania w okre- 

nia rozpoczęto w 1933 r. w Badenii- sie zimy. (W. B.) 

Wirtembergii, w ponad 100-letnim drze- 

109 411.16 + 414.1 :453 — — 145.7 X 18.68 Operophtera brumata IBL 

Svestka M.: Laboratorni pokusy s pou- 

zitim bakterialnich pripravku Bacillus 

thuringiensis Berl. proti Operophtera 

brumata L. Laboratoryjne próby z wy- 

korzystaniem bakteryjnych preparatów 

Baciilus thuringiensis Berl. przeciw 

Operophtera brumata L. Pr. VULHM 

1975 sv. 46 s. 97—105, 2 tab. 1 wykr. 

rez. sum. — W badaniach uwzględniono 

20 preparatów o różnej koncentracji 

Dipelu (USA), Entobakterinu (ZSRR) 

i Thuricide (RFN), częściowo z doda- 

tkiem DDT w roztworze wodnym lub 

olejowym; nośnikiem spor był olej B-l. 

Wszystkie preparaty były w warunkach 
laboratoryjnych bardzo efektywne; na)- 

lepszy Dipel, stosunkowo najsłabszy zaś 

Entobakterin 3. Na 1 ha dostateczna 

jest dawka 0,0—1,0 kg preparatu za- 

równo w zawiesinie wodnej jak i olejo- 

wej. Olej B-1 nie zmniejsza biologicz- 

nej efektywności Bacillus a sam odstra- 
sza gąsienice od żerowania. 

(5. К.) 

110 | 411.16 :453 | | | IBL. 

Persidskaja L. T., Sevcova M. S.: Bak- 

terialnye preparaty protiv listogryzuś- 

ich. Preparaty bakteryjne do zwalcza- 

nia szkodników owadzich drzew liścia- 

stych. Les. Choz. 1976 nr 6 s. 68—70, 2 

fot. — W artykule przedstawiono zale- 

cenia dotyczące stosowania preparatów 

bakteryjnych w walce ze zwójką zielo- 

neczka, brudnica nieparką i piędzikiem 

przedzimkiem. Ustalono, że efektywność 

111 

Janda J.: Utinek novych pesticidnich 

pfipravku (Birlane EC%, Chlorophaci- 

non, Nexion Saatgutpuder) na drobnou 

92 

414.4 : 155.2 

stosowania tego rodzaju preparatów za- 

leży od normy zużycia na jednostkę 

powierzchni, podatności szkodników, 

fizjologicznego stanu populacji, liczeb- 

ności owadów, stopnia ulistnienia koron 

drzew oraz warunków atmosferycznych. 

Najwyższą efektywność uzyskano w 

okresie wczesnego wiosennego opylania 

przy użyciu samolotów. 
(R. M.) 

IBL 

zvót. Działanie nowych pestycydów 

(Birlane EC,,, Chlorophacinon, Nexion. 

Saatgutpuder) na drobną zwierzynę.



Pr. VULHM 1975 sv. 46 s. 107—120, 5 

tab. bibliogr. 16 poz. rez. sum. — Obiek- 

tem badań były dojrzałe bażanty, ku- 

ropatwy 1 zające. Badania miały па ce- 

lu określenie śmiertelnych dawek po- 

szczególnych preparatów przy stosowa- 

niu jednorazowym i powtarzanym oraz 

współczynnika niebezpieczeństwa i za- 

terenowych. Przy jednorazowym stoso- 

waniu Birlande EC, toksyczność dla 

bażantów wynosi 384,6 mg/kg żywej wa- 

gi, dla zajęcy 616,6 mg/kgkg, Chloropha- 

cinon (podawany w pszenicy) dla 

bażantów i kuropatw 35—45 mg/kg, Ne- 

xion Saatgutpuder dla bażantów 879 

mg/kg a dla kuropatw 630 mg/kg. 

orożenia dla zwierzyny w warunkach (5. К.) 

112 422.1 —- 181.221.1 IBL 

Chalupa V.: Testovani jehlicnatych dnictwa elektrycznego oraz przez bar- 

drevin na odolnost k mrazu a bioche- 

mickć zmóny v tkanich pri otużovani 

drevin. Testowanie gatunków iglastych 

na odporność na mróz i biochemiczne 

zmiany w tkankach przy hartowaniu. 

Pr. VULHM 1975 sv. s. 145—169, 4 tab. 

/( wykr. bibliogr. 61 poz. rez. sum. — 

Badano odporność igieł i pędów swier- 

ka, jedlicy i modrzewia w komorach z 

temperaturami ujemnymi: Stopień 

uszkodzenia tkanek przez mróz określo- 

no na podstawie względnego przewo- 

113 

Sika A.: Rozdily v odolnosti provenien- 
ci douglasky vdći zimnimu vysychani. 

Różnice w odporności jedlicy na zimo- 

we wysychanie. Pr. VULHM 1975 sv. 46 

s. 171-184, 2 fot. 1 mapa 3 tab. 4 wykr. 

bibliogr. 7 poz. rez: sum. — Badania 

obejmowały jedlicę 25 proweniencji z 

Brytyjskiej Kolumbii, Waszyngtonu 
1 Oregonu z wysokości od 3 do 1060 m 

n.p.m., hodowanych na 4 powierzch- 
niach porównawczych założonych w 
1971 r. w ramach doświadczenia mię- 

422.1 —- 181.221.1 — — 174.7 Pseudotsuga 

wienie tetrazolem. Stwierdzono ścisły 

związek między odpornością na mróz 

i zawartością wolnych cukrów w tkan- 

kach, zmieniającą się zależnie od pory 

roku. Zawartość tych cukrów może sta- 

nowić wskaźnik a nie przyczynę mrozo- 

odporności. Badania biochemiczne sta- 

nowią jedynie pomoc, natomiast pod- 

stawą selekcji drzew i odmian mrozo- 

odpornych jest ich rytm ienologiczny. 

(S. K.) 

IBL 

dzynarodowego. Podatność na zimowe 

wysychanie (fizjologiczną suszę) jest 

bardzo zróżnicowana a odsetek sadzo- 

nek tak uszkodzonych wynosi w po- 

szczególnych pochodzeniach od 0 do 

80%. Dla wyżynnych warunków (po- 

wyżej 500 m n.p.m.) CSRS najodpo- 

wiedniejsza jest jedlica z południa koa- 

tynentalnej części Kolumbii Brytyjskiej 

(proweniencje Salmon Arm, Shuswap 

Lake, Revelstoke, Barriere. 

(5. К.) 

5 POMIAR LASU. PRZYROST, ROZWÓJ I STRUKTURA 

DRZEWOSTANÓW. INWENTARYZACJA I KARTOGRAFIA 

114 

Repśis I. N., Girinas I. L.: Somknutost’ 
nasazdenij i ee izmerenie. Zwarcie 
drzewostanów i jego pomiar. Les. Choz. 
1976 nr 7 s. 49—50, 1 fot. 1 rys. 2 tab. 

— Jednym z obiektywnych sposobów 
pomiaru zwarcia dnzewostanów jest po- 

533 IPL 

miar statystyczny za pomocą densome- 

tru sferycznego, szeroko stosowanego w 

USA. Przedstawiono opis przyrządu 

pomiarowego ustalającego stopień zwar- 

cia drzewostanów, wskaźniki dokładno- 

ści pomiaru oraz nakłady pracy nie- 

93



zbędne przy wykonywaniu pomiaru. 
Analiza wykazała, że powyższe wskaź- 

niki są o wiele korzystniejsze niż przy 
pomiarach dotychczas stosowanych. 

(R. M.) 

6 URZĄDZANIE LASU. EKONOMIKA GOSPODARSTWA LEŚNEGO. 
ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA GOSPODARSTWA LEŚNEGO 

115 627.3 : 907.2 IBL 
Golovichin I. V-, Braznik V. S.: Leso- 
ustrojstvo rekreacionnych lesov. Urza- 

dzanie lasów rekreacyjnych. Les. Choz. 
1976 nr 11 s. 79—82. Przedstawiono 

osiągnięcia oraz przyszłe zadania urzą- 

dzania lasu, a także zasady gospodarki 

w lasach, przeznaczonych do wypoczyn- 

ku ludności. Proponuje się podział la- 

sów rekreacyjnych na 3 grupy: a) lasy, 

w których masowy odpoczynek nie jest 

ani zorganizowany ani regulowany, b) 

lecz nie regulowany i ce) lasy, w. któ- 

rych odpoczynek jest organizowany i re- 

gulowany. Postuluje się utworzenie w 

każdym biurze urządzania lasu wydzia- 

łów specjalizujących się w urządzaniu 

lasów rekreacyjnych, powiększenie służ- 

by ochrony lasu, opracowanie zasad 

nadzoru autorskiego w lasach rekre- 

acyjnych i rozwiązanie zagadnień fi- 

nansowania prac urządzeniowych w te- 

go rodzaju lasach. 

lasy intensywnie odwiedzane, w któ- (R. M.) 

rych wypoczynek jest zorganizowany, 

116 681 (47) IBL 

Valjavskij I. V., Dźiković V. L., Smir- 

nov 5. D.: Effektivnost koncentracii 

i specializacii proizvodstva. Efektyw- 

ność koncentracji i specjalizacji pro- 

dukcji. Les. Choz. 19/6 nr 4 s. 19—22, 

4 tab. Przedstawiono projekt reorgani- 

zacji Leningradzkiego Zarządu Gospo- 

darki Leśnej i przekształcenia go w 

zjednoczenie produkcyjne. W pierwszym 

etapie przewiduje się wyrównanie gra- 

nic przedsiębiorstw leśnych do ich po- 

krycia się z granicami rejonów admi- 

nistracyjnych oraz utworzenie 18 kom- 

binatów leśnych, scalających istniejące 

obecnie 34 leschozy. W drugim etapie 

założono utworzenie 9 produkcyjnych 

zjednoczeń leśnych, które obejmą za- 

równo istniejące obeonie 34 leschozy, 

jak i wyspecjalizowane przedsiębior- 

stwa (remontowo-budowlane, hodowli 

lasu, pozyskiwanie drewna, szkółkar- 

stwa, wyłuszczarnie nasion, ośrodek 

obliczeniowy i biuro projektowo-kon- 

strukcyjne). Koncentracja funkcji za- 

rządzania ograniczy liczebność aparatu 

administracyjnego, zaś specjalizacja 

produkcji spowoduje dużą obniżkę ko- 

sztów własnych i lepszą jakość produk- 

tu. W sumie koncentracja i specjaliza- 

cja produkcji leśnej w skali całego ob- 
wodu powinna zmniejszyć zatrudnienie 

o ok. 10,1 tys. osób rocznie oraz obni- 

żyć nakłady inwestycyjne na 10-lecie o 

8 PRODUKTY LEŚNE I ICH UŻYTKOWANIE 

11% 

Matrentik P. L., Guréev B. V.: Proiz- 

vodstvo chvojno-vitaminnoj muki. Pro- 

dukcja mączki paszowo-witaminowej z 

igliwia. Les. Choz. 1976 nr 8 s. 68—69, 

94 

połowę. (R. M.) 

IBL 

1 fot. — Przedstawiono proces techno- 

logiczny produkcji mączki paszowo-wi- 

taminowej w wydziale produkcyjnym, 

zużywającym 15—20 t cetyny dziennie,



pozyskiwanej przez 14 nadleśnictw 

zjednoczenia „Buzułuskij bor”, w któ- 

rych zorganizowano specjalne brygady 

pozyskujące wymieniony surowiec. Po- 

zyskanie cetyny, zależnie od wielkości 

116 

Ispolzovanie drevesnoj kory. Wykorzy- 

stanie kory drzewnej. Sinnikov A. S. 

i inni. Les. Choz. 1976 nr 12 s. 57—58. — 

W przemyśle drzewnym ZSRR groma- 

dzi się rocznie około 10 mln m? kory, 

którą przez długi czas uważano za od- 

pady przemysłowe, a obecnie szeroko 

się wykorzystuje w budownictwie dro- 

gowym, w przemyśle chemicznym, do 

produkcji płyt budowlanych oraz jako 

cięć rębnych i pielęgnacyjnych, wynosi 

w tym zjednoczeniu 150—300 t rocznie, 

a produkcja roczna mączki (1975 r.) -— 

1355 t. (R. M.) 

IBL. 

filtry biologiczne do oczyszczania wody 

pitnej i ścieków przemysłowych. Przed- 

stawiono technologię kompostowania 

kory gatunków iglastych oraz możliwo- 

Sci jej wykorzystania jako podłoża. 

Stwierdzono, że urodzaj warzyw znacz- 

nie wzrósł po dodaniu kompostu z ko- 

ry, oraz że kompost taki można wyko- 

rzystać również w szkółkach sosny 

i świerka. (R. M.) 

119 892.71 -- 283.1 IBL 

Barsukov P.. F., Gutov V. N., Dzikovié 
V. L.: Razvitie promyślennoj pererabo- 

tki piśćevych produktov lesa. Rozwój 

przemysłowego przetwórstwa spozyw- 

czych produktów lasu. Les. Choz. 1976 

nr 9 s. 13—14. Przedstawiono rozwój 

przetwórstwa płodów runa leśnego w 

wytwórni konserw Jefimowskiego les- 

chozu obwodu leningradzkiego. Zakład 

ten wytwarza sok brzozowy, żurawinę 
w cukrze pudrze, konserwy warzywne, 

i grzybowe oraz inne produkty spożyw- 
cze pochodzące z lasu. Wobec tego, że 

najefektywniejsze z punktu widzenia 

ekonomicznego jest przetwórstwo żura- 

winy, w celu zwiększenia bazy surow- 

cowej przystąpiono do uprawy tej jago- 

dy na plantacjach. Ta postępowa meto- 

da gospodarowania pozwoli na ponad 

3-krotny wzrost zysku przedsiębiorstwa 

oraz zapewni rytmiczność produkcji. 

(R. M.) 

Autorzy analiz: 

(W. B.) — Mgr inż. W. Brodzikowski 

(N. G.) — Mgr inż. N. Gapińska 

(5: K.) — Mgr inż. S. Kocięcki 

(R. M.) — Mgr R. Malec 

Przegląd Dokumentacyjny Leśnictwa zawiera jedynie niewielką część analiz 

dokumentacyjnych z zakresu leśnictwa. Pełna dokumentacja ukazuje się w postaci 

kart dokumentacyjnych. Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Eko- 

nomicznej (w skrócie CINTE, Warszawa, Al. Niepodległości 186) przyjmuje zgłoszenia 

na prenumeratę kart dokumentacyjnych, która może obejmować zarówno całą do- 

kumentację naukowo-techniczną jak i oddzielnie jej działy lub poszczególne zagad- 
nienia i tematy. 

zakład Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej Leśnictwa Instytutu 

Badawczego Leśnictwa — branżowy ośrodek informacji leśnictwa — wykonuje za 
zwrotem kosztów kserokopie i mikrofilmy publikacji, objętych zarówno przeglądem 
dokumentacyjnym jak i kartami dokumentacyjnymi. 
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