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każdego strzeszczenia. 

2 HODOWLA LASU 

92. 232.214 — — 414.1 | IBL 

Nikulin V. G., Postnikov M. V., So- 

rokina T. N.: O novych gerbicidach 

„dlja chimićeskoj podgotovki poćvy pod 

lesnye kultury. O nowych herbicydach 

do chemicznego przygotowania gleby 

pod uprawy leśne. Les. Choz. 1981 nr 

12 s. 26—27, 2 tab. — Wyniki prze- 

prowadzonych badań potwierdziły ce- 

łowość stosowania przy przygotowy- 

waniu gleby pod uprawy leśne takich 

herbicydów, jak: welpar, glifosat, oraz 

mieszaniny garlonu z glifosaten. Wel- 

par w dawkach 5—10 kg/ha daje do- 

bre wyniki przy chemicznym przygo- 

towaniu gleby pod uprawy sosny oraz 

93. 232.311 

Vyskot M.: Fruktifikace dubu Quer- 

cus robur L. v semennćm sadu. Obra- 

dzanie dębu Quercus robur L. w plan- 

tacji nasiennej. Lesnictvi 1981 R. 27 

nr 2s. 99—118, 16tab. 2 wykr. bibliogr. 

40 poz. rés. rez. sum. Zsfg. — Obser- 

wacje obradzania żołędzi prowadzono 

w plantacji nasiennej o pow. 0,97 ha, 

zlokalizowanej w zakolu rzeki Dyl w 

nadl. Żidlochovice. W plantacji tej na 

80 

wpływa korzystnie na naturalny ob- 

siew Świerka i sosny na zrębach za- 

chwaszczonych roślinnością trawiastą 

i drzewiasta. Glifosat w dawkach 
3—5 kg/ha i większych można efek- 

tywnie stosować w walce z wielolet- 

nimi chwastami  trawiastymi, przy 

przygotowaniu głeby pod uprawy leś- 

ne dowolnych gatunków. Garlon do 

chemicznego przygotowania gleby pod 

uprawy leśne można racjonalnie sto- 

sować tylko w zmieszaniu z glifosa- 

tem lub innymi środkami trawobój- 

czymi. (R.M.). 

IBL 

podkładkach miejscowego dębu szypuł- 

kowego szczepiono w 1. 1961—1968 

zrazy później ruszającego dębu sła- 

wońskiego. Pierwsze żołędzie uzyska- 

no z jednego szczepu już w 1967. Od 

1971 zbierano żołędzie co roku w iloś- 

ci od 0,04 do 82,8 kg/ha. W ogóle do 

.1979 zebrano w plantacji 173,39 kg. 

Znaczne szkody powodowały ryjkow- 

ce, bażanty i gryzonie. (5S.K.).



94. 232.311.2 IBL 

Śindelat J.: Prvni vysledky ovótovAni 
porostu smrku ztepilého — uznańych 
ke sklizni osiva — testy potomstev. 
Pierwsze wyniki sprawdzania uzna- 
nych drzewostanów nasiennych przez 
testowanie potomstw. Les. Pr. 1981 R. 
60 nr 3 s. 102—108, 2 rys. 1 tab. 4 
wykr. — Potomstwa 28 uznanych drze- 

wostanów świerka z różnych rejonów 

Czech i Moraw wysadzono na 2 po- 

wierzchniach о różnych warunkach 

siedliskowych. Po 8 latach oceniono 

przeżywalność, przyrost na wysokość. 

35. 232.311.3 

Bandt F. J.: Praktische Erfahrungen 

bei der Saatgewinnung aus Samen- 

plantagen. Praktyczne doświadczenia 

ze zbiorem nasion w plantacjach na- 
siennych. Sozial. Forstwirtsch. 1981 Jg 
31 Nr 7 s. 215—216, 3 fot. 2 tab. — 

Zagadnienie omówiono na przykładzie 

plantacji nasiennych w Giustrov (NRD) 

o pow. 11,8 ha 1 4,7 ha z sosną pospo- 

lita, wejmutka, modrzewiem europejs- 

kim i japońskim oraz jedlicą. Zbiór 

szyszek odbywa się ręcznie z ziemi 

lub z drabin. Próby zastosowania ma- 

szyn, pomimo zwiększenia wydajności, 

wykazały nieopłacalność. Pozyskiwa- 

nie z drabin jest możliwe do wyso- 

Simon J.: Vliv mechanicke skladby 

ragelinov6ćho substratu na kvalitu pro- SZA 

s Anu 

dukce. Wptyw mechanicznego składu. 

substraiu torfowego na jakość preduk- 

ся. Les. Pr. 1981 R. 60 nr 9 s. 410— 
—-413, 1 tab. 2 wykr, — W stacji Dośw. 
VULHM w Opocznie przeprowadzono 

próby z wysiewem sosny 1 swiersa 

do używanego w namiotach foliowych 

substratu torfowego eruboczastko- 

wego (cząstki do 5 mm stanowiły 360° 4 

a 5-20) mm — 60%,)'i rozdrobnionego 

(czastki-'do 5 mm stanówiły 95°). Oba 

6 — Sylwan nr 7 

kształt strzał, liczebność pędów pro- 

leptycznych oraz szkody mrozowe i od 

ochojnikowatych. Stwierdzono duże 

zróżnicowanie  między- potomstwami 

pod względem wszystkich cech, zwłasz- 

cza zaś pod względem przyrostu, 

kształtu strzał i odporności na mróz. 

Na podstawie wyników sformułowano 

wstępne zalecenia dla praktyki leśnej 

co do wykorzystania poszczególnych 

drzewostanów. Jako najbardziej cenną 

bazę nasienną zalecono drzewostany 

z Beskidów Slasko-Morawskich. (S.K). 

‚ 232.312.1 IBL 

kości 6 m. Plantacje założone w wiez- 

bie 4X4 m lub 5X5 m powinny być 

w wieku powyżej 12 lat rozluźnione 

przez usunięcie co drugiego rzędu. 

otwarza to lepsze warunki dla obra- 

dzania, zwłaszcza przy corocznym na- 
wożeniu pełnym. Roczny plon szyszek 

sosny pospolitej wynosi 330 kg/ha, mo- 
drzewia europejskiego 160 kg/ha. Nor- 

ma wydajności dla zbieracza przy 

zbiorze z wysokości do 3 m wynosi 

przy sośnie — 30 min/kg, przy modrze- 

wiu — 60 min/kg, a z wysokości po- 

nad5 m — odpowiednio 42 i 75 min kg 

szyszek. (W.B.). 

232.329.3 | IBL 

substraty były nowożene Herbasynem 

lub nienawozone. Po zakończeniu doś- 

wiadczenia stwierdzono, że sosna 1 

świerk miały lepsze wschody na sub- 

szracie drobnym, w ciągu sezonu wy- 

pad na tym substracie był mniejszy 

a jesienią jakość siewek znacznie lep- 
sza. Dodanie Herbagynu do substratu 

wpłynęło korzystnie na jakość siewek. 

Wyniki te wskazują, że w namictach 

foliowych należy stosować dabrze roz- 

droonionu substrat torfowy. (SK... | 

GT:



97. 232.329.3 . ТВТ, 

Matschke I., Matschke C. Bendix B.: 
Aufzucht von Forstpflanzen unter kon- 

trollierten Folienzeltbedingungen. Ho- 
dowla sadzonek leśnych w kontroło- 
wanych warunkach pod folią. Sozial. 
Forstwirtsch. 1981 Jg 31 Nr 7 s. 212— 

—215, 5 fot. — Hodowla sadzonek pod 

folią pozwala na skrócenie czasu ich 

produkcji o 1—2 lat (w zależności od 

gatunku), zwiększenie wydajności z 

1 kg nasion, zautomatyzowaną regu- 

lację warunków wzrostowych i obniż- 

kę kosztów. W NRD stosowane są na- 
mioty z folii typu FGH o wymiarach 

6430 m. Połączenie dwóch takich na- 
miotów daje długość 60 m i stwarza 
korzystne warunki dla mechanizacji - 
prac. Do prac pod folią wykorzystuje 
się system maszyn MTS. stosowanych 
w szkółkach leśnych. Nawadnianie 
obejmuje stację pomp i system filtrów 
oraz zautomatyzowaną regulację tem- 
peratury BMSR. Hartowanie siewek 
uzyskuje się przez wietrzenie, okreso- 
we zdejmowanie folii i stosowanie bio- 
regulatorów. Podkreślono, że hodowla 
pod folią nie może wyeliminować pro- 

dukcji szkółkarskiej. (W.B.). 

98. 232.329.6 Е ТВТ, 

Volna M., Mauer O.: Mechanomorfózy 

korenového systému obalenych smrko- 
vych sazenic a jeho dalśi vyvoj po 

sadbć. Mechaniczne zmiany systemu 
korzeniowego doniczkowanych sadzo- 

nek świerka i jego dalszy rozwój po 

wysadzeniu. Lesnictvi 1981 „R. 27 mr 2 

s. 119—136, 10 fot. 6 tab. bibliogr. 18 

poz. res. rez. sum. Zsfg. — Badania 

prowadzono na sadzonkach świerka, 

wyjętych z 5-letniej uprawy, do za- 

łożenia której użyto 2-latek, przez 1 

rok hodowanych w plastykowych do- 
niczkach Bellaplast lub Culticell albo 

w doniczkach  torfowo-celulozowych. 
Pojemniki Bellaplast powodują sfe- 

ryczne zawijanie się korzeni a Cultu- 
cell — wykształcanie się korzeni szczu- 

dłowych. Zmiany te są nieodwracalne 

i niekorzystne dla stabilności drze- 
wek i ich zdrowotności. (S.K.). . 

99. 237-114 | IBL 

Lhotsky J.: Prispévek k melioraci ptd, 

degradacnich stadii lesnich ekosysté- 

mu. Przyczynek na temat melioracji 

gleb stadiów degradacyjnych ekosyste- 

mów leśnych. Les. Pr. 1981 R. 60 nr 

7 s. 300—306, 4 tab. — Najczęstszymi 

przyczynami degradacji gleb są — 

długookresowe utrzymanie drzewosta- 

nu o nieodpowiednim składzie gatun- 

kowym lub monokultury, dewastacyj- 

na gospodarka leśna, czynniki cywidli- 

zacyjne (imisje przemysłowe, rekreac- 

ja), Podano kryteria, umożliwiające 

100. 

Jakovlev A. C., Nezabudkin G. K.: 

Effektivnost’ dlitel’nego vlijanija Iju- 
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okreslanie stadium degradacji w po- 

szczególnych typach lasu j odpowied- 

nio do tego stadium stosowanie zabie- 

gów melioracyjnych. Na podstawie 

modelowych doświadczeń zaleca się 

meliorację dwustopniową — najpierw 

wapnowanie i nawożenie fosforowe, 

potem biomelioracja przy użyciu ga- 

tunków liściastych (buka, olszy), Na- 

wożenie azotowe można stosować do- 

piero po uintensywnieniu obiegu sub- 

stancji. (S.K.). 

ТВТ, 
4 

pina mnogoletnego na rost lesnych 

kultur duba. Efektywność długookre-



sowego wpływu .łubinu trwałego na 
wzrost dębu. Les. Ż. 1981 nr 4 s. 6—16, 
4 tab. bibliogr. 15 poz. Badania 
prowadzono w drzewostanach dębo- 
wych założonych w 1951 roku. Stwier- 
dzono, że korzystny wpływ  łubinu 
trwałego, wprowadzonego w drugim 
roku życia upraw, utrzymuje się w 

101. 

Kocman J.: Stromova biomasa — zdroj 
krmiva. Biomasa źródłem paszy. Les. 
Pr. 1981 R. 60 nr 4 s. 179—180. 
W wyniku trudności z kopalnymi зи- 
rowcami energetycznymi (ropą i wę- 
glem) rozwinięte kraje podejmują po- 
szukiwania surowców odnawialnych 
i najbardziej ekonomicznie efektyw- 
nych technologii ich przerobu, W USA 
i Kanadzie zakłada się już energetycz- 
ne plantacje takich szybko rosnących 
gatunków, jak topola, wierzba, olsza. 
Zbiór nadziemnej biomasy w takiej 

102. 

Vyskot M.: Analyza vychovy modfinu 

ve smiśenóćm porostu s listnati. Ana- 

liza pielęgnowania modrzewia w mie- 

szanym drzewostanie z  liściastymi. 

Lesnictvi 1981 R. 27 nr 3 s. 193—212, 

8 wykr. 10 tab. bibliogr. 35 poz. res. 

rez. sum. Zsfg. — Badania prowadzono 

w lasach WSR Brno w ramach pro- 

gramu UNESCO „Człowiek i Biologia”. 

W 25-letnim młodniku o składzie grab 

45, buk 30, modrzew 15 i jodła 10 

z jednostkową domieszką Św, Lp, Sop, 

238-|-288 

24 : 228.3 — — 174.7 Larix 

trzebiez 

okresie 26 lat. Wyraża sie on przede 
wszystkim _. podniesieniem bonitacji 
drzewostanu oraz zwiększoną produk- 
cyjnością. Zapas na działkach z tubi- 
nem w 16 i 26 roku życia drzewosta- 
nu wynosił 14,73 i 1215 m%Yha a na 
działkach bez łubinu odpowiednio — 
8,4 1 823 m%ha. (R.S.). 

IBL 

plantacji topolowej zaczyna się już po 
4 latach od wysadzenia i powtarza co 
2 lata dzięki odnawianiu się plantacji 
z odbitek korzeniowych. W USA już 
osiąga się wydajność 45 t biomasy 
z l ha a przewiduje się wydajność do 
74 t/ha. Z 1 t zielonych zrębków to- 
poli nową technologią otrzymuje się 
00 t glicydowej paszy lub 455 1 eta- 
nolu. W CSR rozważa się możliwość 
zakupienia dokumentacji na taki prze- 
rób zrębków. (S.K.). 

` Тв, 

Brz, Dgl, Os, Sow, Ol, KI, zastosowa- 
no trzebież górną, dolną i kontrolę, 
Po 15 latach (w 1977) stwierdzono, że 

górna daje znacznie lepsze 
wyniki niż dolna — drzewa modrzewia 
miały największe wymiary, korony le- 
piej wykształcone i większy zapas 
a drzew przyszłościowych było więcej. 
10-letni nawrót trzebieży powoduje 
zmniejszenie przyrostu należy więc 
wkraczać co 5 lat. (S.K.). 

3 NAUKA O PRACY. POZYSKANIE DREWNA. 

PRACE ZRĘBOWE I TRANSPORT. INŻYNIERIA LEŚNA 

103. 

Kiosseff H.: Reduzierung der Arbeit- 

sunfille in der Forstwirtschaft bei 

Bertcksichtigung der Biorhytmen. 

Zmniejszenie wypadków przy pracy 

przez uwzględnienie biorytmów. Sozial. 
, 

6* 

304 IBL 

Forstwirtsch. 1982 Jg 32 Nr 2 s. 64, 
2 tab. — W wielu krajach teoria bio- 
rytmów zajmuje istotne miejsce w 
ochronie pracy. Według tej teorii u 
każdego człowieka od chwili jego uro- 

83



dzenia biegną 3 cykliczne rytmy: fi- 

zyczny (23 dni), emocjonalny (28 dni) 

1 intelektualny (33 dni). Pierwsza po- 

łowa każdego cyklu tworzy fazę po- 

zytywną, cechującą się dobrym samo- 

poczuciem 1 dużą wydajnością fizycz- 

ną 1 umysłową, zaś druga połowa — 

fazę negatywną stanowiącą przeciwień- 

stwo poprzedniej. Przejście z jednej 

fazy do drugiej tworzy tzw. dzień kry- 

tyczny, w którym prawdopodobieństwo 

4. SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU 

104. 

Mraćek Z.: Vysledky vyzkumu odol- 

nosti mladych smrćin a boru proti 

snehovym polomom. Wyniki badania 

odporności młodników świerkowych i 

sosnowych na śniegołomy, Les. Pr. 1981 

R. 60 nr 8 s. 349—353,5 tab. 1 wykr. — 

Badania prowadzono w. młodniku 

świerkowym, założonym na wys. 560 m 

m przy zastosowaniu więżby 1,0X1,0 m 

(10000 sadz/ha), 1,2 X 1.2 m (6944 sadz/na), 

1.5Ж1,5 m (4444 sadz) i 202,0 (2500 

sadz) oraz w młodniku sosnowym, za- 

łożonym na wys. 430 m z gęstością sa- 

105. 

Garrec J. P., Plebin R.: Etude de la 

relation entre la pluviosité et laccu- 

mulation du fluor dans les foréts ré- 

sineuses soumises a une pollution flu- 

orée. Badania nad zależnościami mię- 

dzy opadem a akumulacją fluoru w la- 

sach iglastych będących pod wpływem 

fluorowych zanieczyszczeń powietrza. 

Europ. J. For. Pathol, 1981 Vol. 11 nr 

3 ®. 129—136, 1 тара, 6 tab. 4 wykr. 

bibliogr. 15 poz. sum. Zsig. — W Al- 

423.4 

4 

. 412 

5.1 

wypadku: jest największe. "Dni  kry- 

tyczne można określić na podstawie 
WZOTU: | 

T= 365 n+a+b+1—w 
| | 

Teoria biorytmów pozwala na okreś- 
lenie predyspozycji psychofizycznych 

dla każdego pracownika na cały rok. 
zwłaszcza pilarzy i operatorów ma- 

szyn. (W.B.). 

IBL 

dzenia 20000, 14286, 10000 i 5000 sadz/ 

ha. W obu uprawach wykonano w 

określonych latach przerzedzenie. Szko- 

dy cd śniegu wystąpiły w grudniu 

1978 i: styczniu 1979. Z oceny wynika, 

że przed śniegołomami można zabez- 

pieczyć młodnik świerkowy wysadza- 
jąc w uprawie 2500—3500 sadz/ha lub 

odpowiednio wcześnie  przerzedzając 

gęściejszą uprawę. U sosny nawet przy 

więżbie 2X1 m (5000 szt/ha) śniego- 

łom zniszczył  młodnik całkowicie. 

(5.К.). 

IBL 

zwiazki Iluoru. Badania wykazały, że 

nmiieędzy axumulacją fluoru w  igłach 

jodły (Abies alba) a ilością emitowas 

nego fluoru (w tonach) oraz opadem 

(mm) zachodzi statystycznie bardzo is- 

totna zależność: 

Pppm = 2.92:CE Ро 

ta wskazuje, że nawet duża częstotli- 

wość opadów tylko nieznacznie zmniej- 

sza zawartość fluaru w igłach, nato- 

Zależność 

pach Francuskich drzewostany iglas- miast mała częstotliwość opadów po- 

te znajdują się pod wpływem zanie- woduje silne zwiększenie zawartości 

czyszczeń ' powietrza ' zawierających fluoru. (М.Т..). 

106. 425.1--424.5 IBL 

Rehiuess K. E.: Uber die Wirkungen systemen. O oddziaływaniu kwąśnych 

der sauren Niederschlage in Waldóko- 

64 

opadów atmosferycznych na ekosyste- 
* 
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my. leśne. Forstwiss. Centralbl. 1981 
Jg- 100 H. 6 s. 363—381, 10 wyłkr. 
bibliogr. 538..poz. sum. — W wyniku 
spalania węgla i olejów następuje za- 
nieczyszczanie atmosfery imisjami ЗО, 
i NOx, które z opadami przenikają do 
gleby powodując ich zakwaszanie. Czas 
unoszenia się w powietrzu dwutlenku 
siarki wynosi 2—5 dni, a siarczanów 
0—8 dni. Dlatego też te ostatnie mogą 
być przenoszone przez wiatry na od- 
ległość ponad 1000 km. Zakwaszanie 
gleb sprzyja m.in. wypłukiwaniu wap- 
na I magnezu, a spadek pH powoduje 

zmniejszanie aktywności fauny glebo- 
wej i mikroorganizmów, prowadząc do 
negatywnego zjawiska powstawania 
butwiny. Szczegółowo omówiono za- 
chodzące procesy chemiczne, iktórych 
efektem moze być obumieranie jodeł, 
wzmożone występowanie osutki u 
świerka i inne zaburzenia w drzewo- 
stanach wskutek zachwiania równowa- 
gi glebowej. Zapobieganie temu zja- 
wisku jest możliwe przez nawożenie, 
wapnowanie kompensacyjne i odpo- 

wiedni dobór gatunkowy. (W.B.). 

107. | | 443 — — 172.8 Lophodermium IBL 

Minter D. W., Janéarik V.: Tri druhy 
hub rodu Lophodermium na borovi- 
cich ху Ćeskoslovensku. Trzy gatunki 
grzybów z rodzaju Lophodermium - na 

sośnie w. Czechosłowacji. Lesnictvi 

1981 R. 27 nr L s. 71—77, 9 rys. bibliogr. 

6 poz. rés. rez. sum. Zsfg. — Bedanie 

igięł sosny 'pospolitej, czarnej i kosów- 

ki z różnych stanowisk w CSRS wyka- 

zało, że:sobok Lophodermium pinastri 

występują również gatunki, znane do- 

108. 

Fedorov:'N. J., Poleschuk J.M.: Coni- 

fer root rot studies in the years 1976— 

—1978. Badania nad zgnilizną korzeni 

drzew w ZSRR w iatach 1976—1978. 

Europ. J. For. Pathol. 1981: Vol. 11 nz 

1/2 s. 44—50, bibliogr. 66 poz. res 

Zsfg. — Przeglaid badan przeprowadzo- 

nych w latach 1976—1978 nad Fomi- 

topsis annosa i Armillariella mellea , 

w drzewostanach iglastych ZSRR. Za- 

kres badań jest bardzo szeroki i obej- 

muje zabezpieczanie pniaków, wpływy 

tychczas ze Szkocji, mianowicie Lop- 

hodermium conigenum i L. seditiosum. 
Dla każdego z tych trzech gatunków 
grzybów podano rozróżniające cechy 
owocników doskonałych i niedoskona- 
łych oraz klucz do łatwego ich roz- 
różniania w warunkach terenowych. 
Omówiono również różnice pod wzglę- 
dem wymagań ekologicznych i właś- 
ciwości fizjologicznych (stopnia paso- 

żytnictwa). (S.K). 

IBL 

ryzosfery oraz oddziaływania allelopa- 
tyczne u różnych gatunków drzew. Po- 
dano reprezentatywne dane o wypa- 

dach. Pniaki zabezpiecza się przede 

wszystkim chemicznie, natomiast bio- 

logiczne zwalczanie jest we wstępnej 

fazie i oprócz Peniophora giganthea 

robi się doświadczenia z Hirschioporus 

abietinus, Fomitopsis pinicola i Tri- 

choderma Lignorum. Podejmuje się 

również wartościowe obliczanie strat. 

(M.Ł.). 

109 443.3 — — 172.8. Lophodermium IBL 

Haars A., Chet I. Hiuttermann A. 

Effect of phenolic compound and tan- 

nin on growth an laccase activity ol 

Fomes annosus. Działanie związków 

fenolowych t taniny na wzrost i ak- 

tywność lakkazy u Fomes annosus. 

Europ. J. For. Pathol. 1981 Vol. 11 nr 

1/2 $. 67—76 ,2 fot. 1 rys. 3 tab. 1 
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wykr. bibliogr. 22 poz. res. sum. Zsfg. 

— Stwierdzono, że fenole, które. są 

utleniane i silnie indukują lakkazę, są 

toksyczne dla huby korzeni lub ha- 

mują jej rozwój. Zdaje się, że między 

indukcją lakkazy a utlenianiem feno- 

lowym istnieje dodatnia korelacja. Nie 

można we wszystkich wypadkach prze- 

nosić wyników uzyskanych w płynnej 
póżywce na drewno, gdyż w drewnie 
wpływ fenoli może ulegać zmianie, 
przy czym zmiany te są prawdopo- 
dobnie uwarunkowane wzajemnym od- 
działywaniem na siebie drewna i fe- 
пой. (M.Ł.). 

110. 443.3 — — 172.8 Scleroderris lagerbergii | ’ 1 

Barklund P., Rowe J.: Gremmeniella 

abietina (Scleroderris lagerbergii), a 

primary parasite in a Norway spruce 

die-back. Gremmeniella abietina (Scle- 

roderris lagerbergii) pasożytem pier- 

wotnym powodującym obumieranie 

świerka pospolitego. Europ. J. For. 

Pathol. 1981 Vol. 11 nr 1/2 s. 97—108, 

4 fot. 2 rys. 4 tab. 1 wykr. bibliogr. 

26 poz. res. sum. Zsig. — W młodych 

drzewostanach świerkowych Gremme- 

niella abietina była pierwotnym pato- 

genem powodującym zamieranie kor 

ron w 1977 r. Infekcja nastąpiła przez 

jednoroczne pędy. -Wprawdie obumar- 

ły tylko nieliczne drzewa, jednak 

wzrost uległ bardzo dużemu zmniej- 

szeniu. G. abietina rozprzestrzeniała 

się z łatwością z uszkodzonych mię- 

dzywężźli przez korę na młodsze tkan- 

ki oraz przez floem i ksylem nieco 

trudniej na starsze tkanki. Zrakowa- 

cenia kory powstrzymują dalsze roz- 

szerzanie się grzyba. (M.Ł.). 

111. 453 — — 145.7 Paedisca acultana | ТВГ, 

RozSifeni obaleée modfnového v CSR 
v roce 1980. Hochmut R. i in. Wyste- 

powanie wskaznicy modrzewianeczki 

w CSR w 1980 r. Les. Pr. 1981 R. 60 

nr 4 s. 166—169, 1 rys. 2 wykr. — 

W roku gradacji wskaźnicy w Karko- 

noszach, g. Izerskich i g. Kruszcowych 

przeprowadzono na całym obszarze 

CSR badanie występowania tego 

szkodnika przy użyciu pułapek fero- 

monowych, aby poznać jego rozprze- 

strzenianie się, zwłaszcza na terenach 

112. 

Sierpiński Z.: Rickgang der Tanne 

(Abies alba Mill.) in Polen. Regresja 

jodły (Abies alba Mill.) w Polsce. 

Europ. J. For. Pathol. 1981 Vol. 11 nr 

3 s. 153—162, 1 rys. bibliogr. 26 poz. 

res. sum, — Obserwowane od wielu 

lat pogarszanie się stanu zdrowotnego 

jodły i jej cofanie się jest skutkiem 

wielu czynników, łączących się w cho- 

36 

górskich i podgórskich. Pułapki z fe- 

romonem (E) )-9-dodecenylacetat roz- 

mieszczono w 163 punktach kraju. Z 

odłowów wynika, że występowanie 

wskażźnicy rozszerza się we wszystkich 

trzech ogniskach. Wysokie odłowy u- 

zyskano poza tym w masywie Śnież- 

nika i w Jesionikach oraz w Beski- 

dach Śląskich. Odłowy umożliwiły 

również śledzenie przebiegu rójki mo- 

tyli. (S.K.). 

IBL 

robę łańcuchową. Z czynników abio- 

tycznych główną rolę odgrywa mróz, 

lecz także sadź, gołoledź, wiatry, okiść. 

Z grzybów — opieńka miodowa, huba 

korzeni, miejscami rak jodły oraz Cy- 

lindrocarpon destructans. Z liściożer- 

nych owadów — Choristoneura mu- 

rinana i Zeiraphera rufimitrana, ze 

szkodników pączków — Epinotia ni-



gricana (głównie w Górach  Święto- 
Kkrzyskich). Lokalnie mają znaczenie: 
Lepidosaphes ulmi i Dreyfusia nord- 
mannianae. Z owadów żerujących pod 
korą —  Pissodes piceae, Cryphalus 
abietis i Pityokteines curvidens. Lo- 

113. 

Ulrich B.: Eine ókosystemare Hypo- 

these uber die Ursachen des Tannen- 

sterbens (Abies alba Mill.). Ekosyste- 

mowa hipoteza co do przyczyn obu- 

mierania jodły (Abies alba Mill.). For- 

stwiss. Centralbl. 1981 Jg 100 H. 3/4 

s. 228—236, bibliogr. 21 poz. sum. — 

W czasie prowadzonych w różnych 

ekosystemach badań glebowych zaob- 

serwowano, że w chłodnych i wilgot- 

nych okresach wegetacyjnych w stre- 

fie korzeni jodły gromadzą, się sub- 

stancje azotowe pochodzące z rozkła- 

du korzeni. Ich zapasy w latach ciep- 

114. 48 

Моуак V.: Vysledky poloprovoznich 

ukouSek a agragatnimi ktrovcovymi 

feromony PHEROPRAX a IPSLURE. 
Wyniki półgospodarczych prób z agre- 

gacyjnymi feromonami  kornikowymi 

Pheroprax i Ipslure. Les. Pr. 1981 R. 

60 nr 8 s. 366—375, 4 fot. 4 tab. — 

Préby przeprowadzono w 1980 w 25 

madleśnictwach na obszarach, gdzie 

świerczyny były osłabione przez imisje 

przemysłowe, opieńkę i wiatrołomy. 

Porównywano efektywność działania 

feromonów na kornika drukarza i kor- 

nika drukarczyka. Stosowano chwyt- 

kalnie zwierzyna płowa, jemioła. Z 
czynników antropogenicznych — prze- 
mysłowe zanieczyszczenia powietrza, 
zmiany warunków wodnych, błędy ho- 

dowlane, nadmierne prześwietlenie. 
(M.Ł.). 

48 _ ТВ, 

łych i suchych ulegają mineralizacji, 

co przyczynia się do zakwaszania gle- 

by i pojawienia jonów glinu w roz- 

tworze glebowym. Toksyczność glinu 

może stanowić przyczynę uszkodzeń 

korzeni. Występujące od 1950 r. kwaś- 

ne opady atmosferyczne jeszcze bar- 

dziej nasilają ten proces. Przez uszko- 

dzone korzenie wnikają bakterie ata- 

kujące mokry rdzeń. Dalszym następ- 

stwem jest ograniczenie transpiracji, 

usychanie koron i w końcu obumie- 

ranie całych drzew. (W. B.). 

: 414.11 IBL 

niki ekranowe o wymiarach 2,0X0,7 m 

i norweskie rurowe, W próbach uży- 

to również insektycydu Scolycid EC, 

którym nasycano pułapki z odpadowe- 

go drewna. Wyniki potwierdziły do- 
brą efektywność zarówno dwuskład- 

nikowego Pheropraxu jak i trójskład- 

nikowego Ipslure a liczba schwyta- 

nych owadów na 1 chwytniku ekra- 

nowym wynosiła od 250 do 22000 
chrząszczy obu gatunków i obu płci. 

Pozytywne wyniki prób w 1980 spo- 

wodowały znacznie większe zastosowa- 

nie feromonów w 1981. (S.K.). 

5 POMIAR LASU. PRZYROST. ROZWÓJ I STRUKTURA 

DRZEWOSTANÓW. INWENTARYZACJA I KARTOGRAFIA 

115. 525.2 : 228.3 — — 174.7 Larix IBL 

Vyskot M.: Modrin v biomasa. Bioma- 

sa modrzewia. Les. Pr. 1981 R. 60 nr 

4 s. 157—165, 1 rys. 6 tab. 4 wykr. — 

Modrzew nie tworzy w CSRS litych 

drzewostanów, jest jednak bardzo cen- 

nym gatunkiem domieszkowym i pro- 

dukcyjnym. Wartością hodowlaną wy- 

różnia się modrzew jesionicki. Do po- 
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miaru wybrano 36-letni drzewostan 

w lasach WSR Brno. Nadziemna bio- 

masa modrzewia w tym drzewostanie 

wynosiła 105 m3/ha, w świeżym stanie 

100 t/ha a w suchym-.56 't/ha, zaś pod- 

ziemna — odpowiednio 19 m3%ha i 9t/ 

„na. Przeciętny roczny przyrost nad- 

ziemnej biomasy wynosił w świeżej 

116. 

Davidov G.M.: Svjaz’ mezdu_ srednej 

cystoj diametronu krony i diametronu 

na vysote grudi v drewostojach. Wza- 

jemny stosunek Sredniej wysokości, 

średnicy korony i pierśnicy w drzewos- 

tanach. Les. Ź. 1981 nr 5 s. 28—31, 1 

tab. bibliogr. 4 poz. — Badano stosun- 

ki liczbowe zachodzące między średnią 

wysokością, średnicą korony i pierśnicą 

w drzewostanach Leningradzkiego i 

Nowogrodzkiego Okręgu. W badaniach 

wykorzystano materiał pomiarowy ze- 

03 

4 A 

masie' 2,58 t/ha, W .nadziemnej bioma- 
sie na drzewa. górujące (9,6%, ogólnej 
liczby drzew) przypadało 31 m3/ha; na 

' panujące (47,4%,) —.60 m3/ha 'a na opa- 
nowane (43,09,) — 14: m%/ha. Catkowi- 
ta. miazszos¢ kory-wynosita 21,7 m3/ha 

a w świeżym stanie — 19 t/ha. (S.K.). 

IBL 

nych. Przeprowadzona analiza pozwo- 
liła zestawić odpowiednie tablice dla 
sosny, świerka, brzozy i osiki. Zamiesz- 
czono przykładowy fragment. omawia- 

nych tablic. Wskazano na możliwość 

wykorzystania tych tablic przy inter- 

pretacji zdjęć ilotniczych, Po określe- 

niu średniej wysokości drzew gatunku 

panującego ich Średnia pierśnica jak 

również wysokości i pierśnice dla ga- 

tunków  współpanujących mogą być 

wzięte z tablice. (R.S.). 

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

brany na 298 powierzchniach prób- 

117. 

Havelka M.: Nove zasady hodnoceni 

a móreni vysledku prace statnich le- 

su CSR. Nowe zasady oceny i miary 

wyników pracy lasów państwowych 

CSR. Les. Pr. 1981 R. 60 nr 5 s. 197— 
—203, 2 tab. — Od 1.11.1981 wprowa- 

dza się w CRS do praktyki zbiór za- 

rządzeń doskonalących system plano- 

wanego zarządzania w lasach państwo- 

wych. Ma on na celu przede wszyst- 

sim polepszenie jakości i efektywnoś- 

ci pracy, DO stosowanie „zasady 

oceny sosnedatr czych ] ekonomicznych 

ViZe 

118. 

Poleno Z.: 

masy lesnich stromu: Energetyczny. po- 

tencja: biomasy drzew łeśnych. Les. 

Рг..1951 В, 609 пт Т 5. 294—299, Гар. 

gg" 

InergetickyY potencial "bioe 

641 (437) 

69 

(SK), 

IBL 

wyników dziatainosei..W hodowli pod- 

stawą oceny będzie zwiększąnie , pro- 

dukcyjności i ochrona zasobów 1е5- 

nych, w użytkowaniu — skrócenie pro- 

cesu pozyskania i transportu do _od- 

biorcy, większa wydajność. cenniej- 

szych sortymentów i lepsze, wykorzys-. 

tanie odpadów zrębowych. Zwiększy 

się w wyniku tego również materialne 

zainteresowanie przedsiębiorstw, nad- 
tunków  wspćłpanujących mogą być 

a 

IBL 

wylki. — Narestający skryżys: pali” 
wowy: zmusza do’szukania: grodel ene ie 

oji także „w. biomasie wytwarzanej: 

przez: drzewa. Badania. z tego ;zakrnesu



i se u ‘ t : r ,4 
4 r. i -_ 

są „jszczęgólnie rozwijane w USA, 
| Szwecji, RFN, Austrii, Szwajcarii Ż 

szacunku w- CSRS. wynika, ze przy 
pełnym wykorzystaniu odpadów zre- 
bowych, drobnicy z trzebieży i czysz- 
czeń, opału i karpiny można uzyskać 
10—13, mln m3 biomasy do celów 
energetycznych. Na zachodzie duże na- 

. | | о. мА. 

T.- ое 
as 6 AE. 

dżieje wiąże się z plantacjami szyb- 

Ko, rosnących 'gatunków liściastych 

(wierzba, mieszańce topoli, olsza) o 

bardzo krótkim cyklu produkcyjnym, 

które w przyszłości mogą dostarczać 

nawet do 200 ton suchej masy z 1 ha 

rocznie. (S.K.). 

9 LASY I LESNICTWO W GOSPODARCE NARODOWEJ 

119, 903 (437) IBL 

Bartunek J.: Progndéza vyvoje nékte- 

rych ukazatela lesni vyroby ĆSSR 

v obdobi 1986—1990. Prognoza rozwo- 

ju niektórych wskaźników produkcji 

„leśnej w CSBS w okresie 19:6—1990. 

Lesnictvi 1981 R. 27 nr 1 s. 13—28, 

2 tab. bibliogr. 16 poz. res. rez. sum. 

Zsfg. — Prognozę opracowano przy za- 

stosowaniu metody ekstrapolacji cza- 

sowych szeregów 25 wskaźników. Wy- 

nika z niej, że pozyskanie drewna 

120. 97 : 

Speer J.: Internationale Zusammen- 

arbeit in der forstłichen Forschung. 

Współpraca międzynarodowa w bada- 

niach dotyczących leśnictwa. Forstwiss. 

Centralbl. 1981 Jg 100 H. 6 s. 354— 

—363, bibliogr. 15 poz. sum. — Rys 

historyczny i omówienie celowości ba- 

dań leśnych. iPerwsze instytuty ba- 
dawcze w Europie powstały w latach 

1870—1885, a ich pierwszy międzyna- 

rodowy kongres odbył się w 1893 r. 

w Mariabrunn w Austrii. Już wówczas 

nastąpił pokaz powierzchni doświad- 

czelnych, co weszło do tradycji pÓŹ- 

niejszych kongresów. Początkowo 

współpraca naukowa sprowadzała się 

do kontaktów wybitnych osobistości. 

Obecnie osią współpracy są kongresy 

zwiększy się z 15,5 mln m3 w 1980 do 

17/5 mln m3 w 1990, zwiększy się roz- 

miar prac pielęgnacyjnych i inwesty- 

cji, nieznacznie tyiko wzrośnie liczba 

zatrudnionych w gospodarce leśnej 

i wydajność pracy. Przewiduje się na- 

stępujący udział sortymentów — iglas- 

te dłużyce i słupy 410%, papierówka 

iglasta 259%, dłużyce liściaste 12%,, pa- 

pierówka liściasta i drewno stosowe 

12"), inne sortymenty 10°). (S.K.). 

945.4 IBL 

IUFRO. Niemniej w wielkich organi- 

zacjach jak Euratom, Eldo, Cern leś- 

nictwo nie jest reprezentowane, a w 

takich jak OECD 1 COMECON nie od- 

grywa żadnej roli. Współpraca pomię- 

dzy krajami kapitalistycznymi i socja- 

listycznymi niejednokrotnie  ulesała 

zahamowaniom z przyczyn politycz- 

nych i ideologicznych. Omówiono: pers- 

pextywy rozwojowe wskazując na du- 

że możliwości współpracy w dziedzi- 

nach  specjalistycznych. Wymieniono 

zwłaszcza takie działy jak: bibliogra- 

fia, terminologia wielojęzyczna, infor- 
iatyka, biometria, ekonometria, sta- 

tystyka, inwentaryzacja wielkoobsza- 

rowa 1 prognozowanie. (W.B.). 
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