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1 CZYNNIKI ŚRODOWISKA. BIOLOGIA 

Fomes annosus 

196 172.8 : 443(73) IBL 

Gooding G. V., Hodges C. S., Ross E. W.: 
Effect of temperature on growth and sur- 
vival of Fomes annosus. Wpływ tempera- 
tury na wzrost i przeżywanie Fomes anno- 
sus. For. Sci. 1966 nr 3 BS s. 325—333, fot. 
1, tab. 3, wykr. 3, poz. bibl. 22. — Wpływ 
temperatury na wzrost i zamieranie huby 
korzeniowej oznaczano na przekrojach 
Pinus taeda. Świeżo wykonane przekroje 
o średnicy 5—6 cm z 5-6-letnich drzewek 
wymywano w 65/0 etanolu, inokulowano 
na jednym końcu konidiami i poddawano 
inkubacjj w komorach plastykowych. 
Wzrost w temperaturach 5—359C był zbli- 
żony do wzrostu na pożywce słodowo-aga- 
rowej. W temp. 25% dzienny przyrost 
grzybni wynosił 0,9 cm, w temp. 30 — 
0,6 cm. Silnie rosnąca na wiórach grzybnia 
została zabita przez działanie temp. 40% w 
ciągu niespełna 2 godzin. W pd.-wsch. Sta- 
nach Zjednoczonych AP temperatura na 
powierzchni pniaków osiąga 40° i więcej 
co najmniej przez 2 godz. w ponad 50% 
dni od maja do sierpnia. Dane te wyjaśnia- 
ją, dlaczego w tej części Stanów latem 
pniaki ulegają rzadziej infekcji huby ko- 
rzeniowej niż w innych porach roku. (5. Ł.) 

2 HODOWLA LASU 

197 2: 903 IBL 

Perina V.: Stav a perspektivy péstovani 
lest. Stan i perspektywy hodowli lasu. 
Lesn. Ргасе 1966 пг 7 В5 $. 294—299. — 
Hodowla lasu zajmuje się zasadniczo za- 
biegami biotechnicznymi, prowadzącymi do 
ekonomicznego wykorzystania lasu i jego” 
biocenozy. W przyszłości rola lasu jako 
źródła drewna będzie nie mniejsza niż 
obecnie, wzrośnie jednak znaczenie lasu 
w gospodarce wodnej, ochronie krajobra- 
zu, jako teren wypoczynku i w innych 
dziedzinach. Postęp ostatniego okresu i 
przewidywane zadania omówiono na od- 
cinku fitocenologii leśnej i pedologii, przy- 
szłego składu gatunkowego drzewostanów, 

przebudowy monokultur, sposobów zago- 
spodarowania, plantacjowej uprawy drzew 
leśnych (tzw. lignikultur), introdukcji no- 
wych gatunków, pielęgnowania drzewo- 
stanów, zalesiania, szkółkarstwa, genety- 
ki leśnej i selekcji oraz chemizacji środo- 
wiska. (S. K.) 

198 228.0 : 624.3 : 651.7 IBL 

Malek J.: Lze ekonomicky hodnotit dlou- 
hodobé péstebni vysledky? Czy mozna 
oceniać długoterminowe wyniki hodowlane 
pod względem ekonomicznym? Lesn. Pra- 
ce 1966 nr 7 BS s. 299—303, fot. 3. — Do 
osiągania dobrych rezultatów w hodowli 
konieczna jest znajomość warunków przy- 
rodniczych danej leśnej jednostki gospo- 
darczej, oparta na badaniach siedlisko- 
wych, typologicznych i stosowanej bio- 
geocenologii. Przy ocenie wyników trze- 
ba najpierw określić współczynniki kosz- 
tów zalesiania dla poszczególnych leśnictw 
w oparciu o mapy typologiczne, a następ- 
nie wyliczyć wskaźniki naturalnych na- 
kładów hodowlanych. Służą one do ekono- 
micznej oceny wyników czynności hodo- 
wlanych, którą powinno się dokonywać 
w okresach S-letnich. Ocena taka moze 
dotyczyć zalesiania, ochrony upraw przed 
chwastami i przed zwierzyną, rozmiaru 
odnowienia naturalnego, zabiegów w kie- 
runku osiągnięcia składu docelowego, 
czynności szkółkarskich oraz zabiegów 
pielęgnacyjnych w drzewostanach (5. К.) 

199 232.12 (437.1/.2) IBL 

— — 174.7 Larix 

Vyskot M.: Zuwachs und Entwicklung jun- 
ger Larchenbestinde verschiedener Her- 
kunft. Przyrost i rozwój młodych drzewo- 
stanów modrzewiowych różnego pochodze- 
nia. — Silvae gen. 1966 nr 5/6 A4. s. 173— 
181, rys. 7, tab. 3, poz. bibl. 14. — Wyniki 
pomiarów strzał i analizy pniowej oraz ba- 
dania właściwości drewna 25-letnich mo- 
drzewi różnego pochodzenia, uzyskane na 
powierzchniach doświadczalnych na Mora- 
wach, pozwoliły użyte proweniencje skla- 
syfikować pod względem poszczególnych 
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cech. Jeśli jako główne kryterium przyj- 
mie się ilość i jakość produkcji drewna, 
to najlepsze jest pochodzenie Sabinow 
(wsch. Słowacja), następnie Semmering 
(Austria) i Ruda (Morawy), na trzecim 
miejscu — modrzew sudecki, na ostatnim 
— pochodzenie Wienerwald. Modrzew z 
Sabinow wykazywał również najlepsze 
właściwości fizyczne i mechaniczne drew- 
na, natomiast z Semmering był pod tym 
względem przeciętny, modrzew z Rudy był 
lepszy niż z Semmering, lecz gorszy od 
pochodzącego z Sabinow i Wienerwald. 
Wśród modrzewi pochodzenia Sabinow 
było jednak dużo szablastych. (S. Ł.) 

200 232.312.2 IBL 

Siergiejenkow F. 1.: Maszina dla izwlecze- 
nja siemian topolej i obrabotki siemien- 
nowo syria. Maszyna do wydobywania na- 
sion topól i obróbka surowca nasiennego. 
Lesn. Choz. 1966 nr 11 A4 s. 36—41, tys. 
5, tab. 1. — Zbudowano maszynę do od- 
dzielania nasiona topól od „puchu”, wydo- 
bywania nasion z jagód i owoców oraz od- 
skrzydlania nasion gatunków iglastych i 
liściastych. Szczegółowe omówienie zasa- 
dy pracy i budowy maszyny ilustrują ry- 
sunki techniczne. Wyniki prób wydobywa- 
nia i odskrzydlania nasion zestawiono w 
tabeli. Przy wydobywaniu nasion z owoc- 
ni odsetek uszkodzonych mechanicznie nie 
przekracza 0,5%/, natomiast wydajność 
czystego plonu jest znacznie większa. Ma- 
szyna jest poruszana za pomocą silnika 
elektrycznego. (W. C.) 

201 232.315.1 IBL 

Gorszkow A. K.: Nowyje prieparaty dla 
diezinfiekcji siemian. Nowe preparaty do 
dezynfekcji nasion. Lesn. Choz. 1966 nr 11 
A4 s. 42—43, tab. 1. — Główną przyczyną 
niskiej wydajności siewek w szkółkach 
są wypady wschodów, powodowane przez 
grzyby. Badania Centralnej Stacji Oceny 
Nasion wykazały, że 20—50%/0 wysiewa- 
nych nasion jest zakażonych przez zarod- 
niki grzybów. W 18 stacjach oceny nasion 
w ZSRR przeprowadzono doświadczenia z 
zaprawianiem nasion preparatami grzybo- 
bójczymi. Na ich podstawie stwierdzono, 
że preparaty: Tiurin, HCH i Granozan lub 
mieszanina Tiurinu i HCH najskuteczniej 
chronią wschody i siewki przed poraże- 
niem przez grzyby. Zaprawianie przecho- 
wywanych nasion tymi preparatami powo- 
duje, że nasiona te przez dłuższy czas (po- 
nad rok) zachowują wysoką zdrowotność.. 
(w. C.) 
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202 232.315.3 — — 

174.7 Abies 

IBL 

Hofman J.: Predosevna priprava semena 
jedle obrovskej. Przedsiewne przygotowa- 
nie nasion jodty olbrzymiej. Les 1966 t. 22 
nr 9 BS s, 402—405, tab. 3, wykr. 2. — W 
1961 r. przeprowadzono próby, w których 
nasiona jodły poddano: podkiełkowywa- 
niu przez 18 dni, moczeniu przez 24 godz., 
przechładzaniu przez 48 godz. oraz naj- 
pierw moczeniu przez 48 godz., a potem 
chłodzeniu też przez 48 godz. W 1962 r. 
podkiełkowywano nasiona w trocinach 
przez 1, 2 lub 3 tyg., w 1963 podkiełkowy- 
wano również w trocinach przez 2 tyg,, 
moczono przez 24 lub 48 godz., wysiewano 
w dwóch terminach. Wszystkie nasiona 
wysiewano równolegle w kilku szkółkach. 
We wszystkich próbach czynnik szkółki 
był bardziej istotny, niż czynnik przygoto- 
wania przedsiewnego. Ogólnie można 
przyjąć, że najkorzystniejsze jest podkieł- 
kowywanie, wpływa ono jednak bardziej 
na rozwój siewek niż na przebieg kiełko- 
wania. Podkiełkowywane nasiona należy 
jednak wysiewać tylko do odpowiednio 
wilgotnej gleby. (S. K.) 

203 232.323.3(47) — — IBL 

176.1 Betula 

Kuzniecow A. P.: Zimnij posiew bieriezy 
w pitomnikach. Zimowy wysiew brzozy 
w szkółkach. Lesn. Choz. 1966 nr 11 A4 s. 
29—31, fot. 2, tab. 1. — W obwodzie sara- 
towskim produkowano sadzonki brzozy 
wyłącznie w małych szkółkach. Nasiona 
wysiewano wiosną, latem, jesienią lub zi- 
mą. Najlepsze wschody uzyskiwano z sie- 
wów w drugiej połowie grudnia. W nowo 
założonej dużej szkółce nasiona wysiewa- 
no na śnieg za pomocą specjalnego siew- 
nika zamontowanego na ciągniku. Na wio- 
snę wschody cieniowano początkowo sło- 
mą, później matami. Podlewano je przy 
użyciu deszczowni. Z 1 ha uzyskiwano 
około 2 mln. siewek. Stosując mechanicz- 
ny wysiew nasion zaoszczędzono 26 dnió- 
wek na ha, a jednocześnie uzyskano więk- 
szą wydajność siewek dobrej jakości. 

(w. C.) 

204 232.329.6(437) — — IBL 

176.1 Ulmus: 232.328.5 

Greguss L.: Skusenosti s pouzitim korena- 
cov z polyetylénu k priprave podnożi bre- 
sta pre vegetativne mnożenie. Doświad-



czenia ze stosowaniem polietylenowych 
doniczek w celu przygotowania podkładek 
wiązu do mnożenia wegetatywnego. Les 
1966 t. 22 nr 9 BS s. 398—400, — Stacja Do- 
świadczalna w Bańskiej Szczawnicy jako 
doniczki zastosowała w 1964 r. torebki po- 
lietylenowe o wymiarach 280 X 180 mm, 
w dolnej części których dziurkaczem biu- 
rowym wykonano po 48 otworków. Do na- 
pełnionych glebą woreczków wysadzono 
w listopadzie podkładki, na których wio- 
sną wykonano szczepienie. W porównaniu 
z doniczkami glinianymi lub torfowocelu- 
lozowymi woreczki są tańsze, trwalsze 
(mogą służyć jako doniczki przez 3 lata), 
odporniejsze przy przewożeniu i lepiej 
utrzymują wilgoć, a poza tym nie powodu- 
ją deformowania systemu korzeniowego. 
Przy wysadzaniu nie potrzeba wyjmować 
z nich szczepów, wystarczy bowiem nade- 
drzeć woreczek w dole, aby korzenie bez 
przeszkód przeszły do gleby. (S. K.) 

205 232.427 : 237.6 IBL 

Chaliman Je. I.: Lesoposadocznaja maszi- 
na dla poliwnych usłowij. Sadzarka leśna 
dla terenów nawadnianych. I.esn. Choz. 
1966 t. 19 nr 12 A4 s. 75—76, rys. 2. — 
Nowy typ sadzarki, sprawdzonej i zaak- 
ceptowanej przez Kazachstański Instytut 
Leśny, przydatny jest do sadzenia sadzo- 
nek drzew leśnych, zrzezów, odkładów i 
krzewów owocowych. Wysokość części 
nadziemnej sadzonek może wynosić do 
1 m. Sadzarka równocześnie z sadzeniem 
wykonuje bruzdę dla nawadniania gleby. 
Sadzarkę zawiesza się na ciągnikach DT- 
-54A, DT-55, T-74, DT-75; obsługę stanowi 
5 robotników i traktorzysta. Podano szcze- 
gółowy opis budowy sadzarki. (W. C.) 

206 233 — — 114.449.8(47) IBL 

Tarczewskij W. W., Chamidulina M. W.: 
Opyt oblesienja promyszlennych otwałow. 
Próba zalesienia hałd przemysłowych. 
Lesn. Choz. 1966 t, 19 nr 12 A4 s. 28—29, 
tab. 2. — Na podstawie wykonanych prób 
ustalono, że na hałdach przemysłowych 
Uralu mogą rosnąć takie gatunki drzew i 
krzewów jak: brzoza, wierzba, karagana, 
klon, topola i jabłoń. Próby zostały prze- 
prowadzone na niewielkim liczebnie ma- 
teriale i z tego względu powinny być po- 
wtórzone. Przy nawodnieniu hałd przyrost 
wysokości drzewek znacznie się zwiększa 
i wynosi np. dla brzozy 47—85 cm, gdy na 
nienawadnianych hałdach wynosi 10—20 
ст. (М. С.) 

6 Sylwan 12 

+ 207 236.1 IBL 

Karpow W. P.: Agriegat dla uchoda w ria- 
dach i mieżduriadach. Agregat do pielę- 
gnowania gleby w rzędach i na między- 
rzędach. Lesn. Choz. 1966 t. 19 nr 12 A4 
s. 78—79, rys. 3. — Zbudowano nowy ag- 
regat do pielęgnowania gleby w rzędach 
i na międzyrzędach upraw. Można go sto- 
sować przy szerokości międzyrzędów 2,5— 
3,0 m. Agregat składa się z kultywatora 
KPN-2, uprawiającego glebę na między- 
rzędach, dwóch sześcioramiennych obro- 
towych noży spulchniających glebę w 
rzędach i lekkich bron. Noże osadzone na 
przegubowej ramie są napędzane z wału 
odbioru mocy i osłonięte ochraniaczem, 
który przy zetknięciu się z drzewkami po- 
woduje odchylenie noży w stronę między- 
rzędu. Dzięki temu agregatowi koszt pie- 
lęgnowania upraw zmniejszył się z 9,2 do 
1,1 rubla/ha, a liczba robotników — z 26 
do 3. Brak jest informacji, czy ochraniacz 
nie powoduje uszkodzeń kory na strzał- 
kach drzewek. (W. C.) 

208 236.2 : 414.1/.2 IBL 

Jurca J.: Vyuziti arboricidti k racionaliza- 
ci péce o kultury a mlaziny. Wykorzysta- 
nie arborycydów do racjonalizacji pielę- 
gnowania upraw i młodników. Lesn. Prace 
1966 nr 7 BS s. 303—308, fot. 4, tab. 2. — 
Arborycydy stosuje się do zwalczania nie- 
pożądanych drzew i krzewów (ziarnówek 
i odbitek) na powierzchniach przewidzia- 
nych do odnowienia lub zalesienia, w up- 
rawach (w celu uwolnienia hodowanych 
sadzonek od niepożądanej konkurencji) 
oraz w młodnikach (jako zabieg trzebieżo- 
wy). Używa się przeważnie preparatów 
sporządzonych na bazie 2,4-D lub 2,4,5-T, 
które stosuje się w formie emulsji nafto- 
wej lub wodnej do opryskiwania liści 
albo w formie pasty do smarowania ścię- 
tych pniaków i dolnych części strzały. 
Opryskiwanie wykonuje się przy użyciu 
ciśnieniowego sprzętu plecakowego. Sto- 
sowanie arborycydów daje duże oszczęd- 
ności finansowe, pozwala na wykonanie 
zabiegów również przy niedoborze robot- 
ników a w młodnikach daje lepszy efekt 
pielęgnacyjny niż wycinanie. (S. K.) 

209 237.4 : 562.2 IBL 

Bonneau M.: La fertilisation forestiere. Na- 
wożenie gleby w lasach. Rev. for. franq. 
1966 nr 8/9 BS, s. 552—574, tab. 6, wykr. 1, 
poz. bibl. 22. — Nawożenie mineralne gleb 
leśnych zaktualizowało się w okresie os- 
tatnich 10 lat w teorii i w praktyce. We- 
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dług danych piśmiennictwa francuskiego, 
niemieckiego, belgijskiego, szwajcarskie- 
go i Stanów Zjedn. AP wyniki najbardziej 
widoczne uzyskuje się przy nawożeniu 
zalesionych halizn i nieużytków, gdzie 
przyrost drzew wzmaga się po zabiegach 
o 50—109%. W drzewostanie 50-letnim 
przyrost dodatkowy wynosi 0,5—1,5 m3/ha 
u sosny i 1,5—2 m%/ha u świerka. W drze- 
wostanach starszych nawożenie azotem, 
z dodatkiem wapnia i fosforu, pozwala 
zwiększyć przyrost o 2—7 mha drewna 
rocznie. Są to jednak efekty nietrwałe, 
obejmujące okresy 5—10-letnie. Badania 
nad polepszaniem się jakości drewna 
wskazują, że w tym zakresie wyniki nie 
są zbyt obiecujące. Na tym odcinku po- 
trzebne są dalsze próby. (W. K.) 

3 NAUKA O PRACY. POZYSKIWANIE 
DREWNA. PRACE ZRĘBOWE I TRANS- 

PORT. INŻYNIERIA LEŚNA 

210 34 : 848 IBL 

Kern J.: RieSenie vnutroskladovej dopra- 
vy a nakladacich prac na skladach dreva. 
Rozwiązanie transportu wewnątrzskłado- 
wego i prac załadunkowych na składach 
drewna. Les. 1966 t. 22 nr 9 BS s. 389—391, 
fot. 3. — Całkowity proces transportu i 
prac przeładunkowych obejmuje wyładu- 
nek na stosy, przewóz ze stosów do koro- 
waczek lub skracarek, przemieszczanie go- 
towych sortymentów i ich załadunek na 
wagony lub auta. Przy operacjach tych 
należy uwzględniać ilość, gatunek, kształt 
i stopień obróbki surowca oraz sortymenty 
gotowych wyrobów. Przy mechanizacji 
tych prac trzeba uwzględniać ogólną kon- 
cepcję budowy składów. Omówiono wypo- 
sażenie w urządzenia mechaniczne skła- 
dów małych (o pojemności do 20 tys. m$/, 
średnich (20 tys. —50 tys. m5) i dużych 
(powyżej 50 tys. m3). (5. K.) 

211 384.3 (437) IBL 

Valtyni J.: Zahradzanie bystrin sklzmi s 
ucinne drsnym povrochom. Regulacja po- 
toków za pomocą przegród kamiennych z 
nierówną powierzchnią. Les 1966 t. 22 nr 9 
BS s. 385—388, fot. 3. — Wzorujac sie na 
przykładach austriackich zastosowano na- 
stępujący sposób na potokach karpackich. 
Zamiast niskich progów murowanych sto- 
suje się przegrody z luźno układanych 
bloków kamiennych z załamaniem ро- 
wierzchni na stronie zewnętrznej. Kilku- 
letnie obserwacje wykazały pełną przy- 
datność takiego sposobu regulacji. Istot- 
nymi jego zaletami jest poza tym niski 

82 

koszt, o wiele niższa pracochłonność, mo- 
żliwość budowania przegród również w 
okresie zimowym, wykorzystanie sprzętu 
mechanicznego do układania bloków oraz 
względy krajobrazowe. Przegrody takie 
można stosować w potokach o szerokości 
do ok. 50 m. (S.K.) 

4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU 

212 412 — — 145.7 X 18.51 IBL 

Dendrolimus 

Iżewskij S. S.: Wlijanje lupina na ustoj- 
cziwost' kultur sosny k porażenju sosno- 
wym szełkopriadom. Wpływ łubinu na od- 
porność upraw sosnowych na porażenie 
przez barczatkę sosnówkę. Lesn. Choz. 
1966 t. 19 nr 12 A4 s. 43—44, tab. 1, wykr. 
1. — Na podstawie trzyletnich badań nad 
wpływem trwałego łubinu na odporność 
upraw sosnowych na barczatkę sosnówkę 
stwierdzono, że pod wpływem ocienienia 
gleby przez łubin średnia dobowa tempe- 
ratura powietrza jest o 1,9?C niższa niż na 
działce kontrolnej (bez łubinu), co prze- 
dłuża okres rozwoju gąsienic prawie o 2 
tygodnie. Dzięki temu zwiększa się śmier- 
telność gąsienic. Większa zasobność gleby 
w substancje mineralne, głównie azot, 
wpływa na zmianę budowy i składu che- 
micznego igliwia, co odbija się ujemnie 
na rozwoju gąsienic. Ciężar gąsienic jak i 
zawartość w nich ciał tłuszczowych jest 
mniejsza. Mniejsze są też poczwarki i mo- 
tyle. Ciężar jaj jest jednak większy, niż 
na poletkach kontrolnych. (W. C.) 

213 436 — — 232.213 IBL 

Beaufait W. R.: An integrating device for 
evaluating prescribed fires. Urządzenie do 
oceny sumy energii ognia przy plano- 
wym wypalaniu pokrywy roślinnej. For. 
Sci. 1966 nr 1 BS s. 27—29. — Wypalanie 
pokrywy roślinnej, stosowane w Ameryce 
Północnej w celach hodowlanoleśnych dla 
poprawy pastwisk itp.. wymaga poznania 
wpływu takiego zabiegu zarówno na żywe 
jak i martwe składniki siedliska. Opisąno 
proste urządzenie umożliwiające ocenę su- 
my energii cieplnej zużywanej przy wypa- 
laniu. Są to typowe pojemniki o pojem- 
ności 1 galona, ze szczelną pokrywą, ро- 
malowane matową czarną farbą, z 1 cm 
otworem w pokrywie dla ujścia pary. Po- 
jemniki napełnia się 3 litrami wody i 
umieszcza w miejscach planowanego wy- 
palania. Ubytek wody mierzony po zakoń- 
czeniu wypalania pozwala obliczyć ener- 
gię wydzieloną w danym miejscu w cią- 
gu całego czasu trwania ognia. (S.Ł.)



214 443 — — 172.8 Мепа 1аг1с15 ТВ. 

Trichoscyphella willkommii — — 174.7 
Larix 

Pawies Ch. K.: Dwie opasnyje bolezni li- 

stwiennicy. Dwie groźne choroby modrze- 
wia. Lesn. Choz. 1966 nr 11 A4 s. 45—47, 
fot. 2. — Omówiono biologię grzyba Meria 
laricis Vuill (synonimy: Hartigiella lari- 
cis) Hart. (P. Syd., Allescheria laricis 
Hart.). Grzyb ten atakuje igliwie głównie 
modrzewi europejskiego i syberyjskiego. 
Modrzew japoński i eurojapoński są bar- 
dziej odporne od poprzednich. Meria lari- 
cis jest szczególnie niebezpieczna dla 1-3- 
„letnich sadzonek. Zwalcza się ją przez 
opryskiwanie 20/0 koloidalną siarką lub 0,4 
—0,6°/o Zinebem. Opryskiwanie przepro- 
wadza sie w czasie rozwijania sie paczkow 
i powtarza 4—5 razy w dwutygodniowych 
odstępach. Rak modrzewiowy, Trichoscy- 
phella willkommii Hart. Nannf. (synonim: 
Dasyscypha willkommii (Hart) Rehm.), na- 
leży do najgroźniejszych chorób modrzewi. 
Poraża on drzewa w różnym wieku, od 
młodych do 160-letnich. Odporne są mie- 
szańcowe modrzewie Komarowa i Lubar- 
skiego. Dotychczas żadne środki do che- 
micznego zwalczania nie są znane. Zaleca 
się stosowanie zabiegów profilaktycznych 
oraz unikanie przenoszenia modrzewia z 
zachodu na wschód. (W. C.) 

215 443 — — 176.1 IBL 

Populus tremula 

Bakulin W. T.: Porażenje osinnikow gnilju 
i miery po ich ozdorowlenju. Porażenie 
osiczyn przez zgniliznę i sposoby ich oz- 
drowienia. Lesn. Choz. 1966 t. 19 nr 12 A4 
Ss. 44—47, fot. 3, tab. 2. — Szukano przy* 
czyn porażenia osik w lasach północnej 
części obwodu nowosyberyjskiego oraz 
badano udział drzew porażonych przez 
zgniliznę rdzeniową. Ustalono, że osiki III 
—IV klasy wieku są w 79—88%/, zdrowe. 
W V klasie wieku liczba zdrowych drzew 
spada do 56%/0. Drzewa źle oczyszczające 
się oraz ze śladami uszkodzeń mrozowych 
są z reguły porażone przez zgniliznę. Zgni- 
lizna rdzeniowa nie przenika z korzeni do 
kłód. Nie stwierdzono porażenia osiki od- 
roślowej, pomimo że korzenie drzew ma- 
tecznych były porażone przez zgniliznę. 
Posztuczne wycinanie zdrowej osiki bez 
zapewnienia jej warunków odnowienia 
wegetatywnego prowadzi do wyniszcze- 
nia wartościowej osiki i obniżenia stanu 
zdrowotnego lasów. (W. C.) 

6* 

216 453 : 416.13 IBL 

Hochmut R.: Savy hmyz v lesnich śkol- 
kach. Owady ssące w szkółkach leśnych. 
Lesn. Prace 1966 пг 8 В5 $. 375—376. — 
W szkółkach owady te występują najczę- 
ściej na sadzonkach świerka. Opisano bio- 
logię i wygląd Sacchipantes abietis L. i 
Physokermes piceae Schrnk., które cały 
cykl rozwojowy odbywają na świerku, 
oraz Sacchipantes viridis Ratz. i Adelges 
laricis Vall., dla których gospodarzem 
przejściowym jest modrzew. Występowa- 
nie tych szkodników łatwo rozpoznać po 
charakterystycznych szyszkowatych wy- 
roślach barwy jasnozielonej lub brązowej. 
W suchych latach wyrośla te bywają licz- 
ne i występują również w młodych upra- 
wach świerka. Powodują wtedy usychanie 
pędów a nawet sadzonek. Zwalczanie przy 
użyciu preparatów na bazie Lindanu jest 
możliwe tylko wczesną jesienią i na po- 
czątku wiosny, kiedy larwy ssą. (S. K.) 

217 453 — — 145.7 X 14.06 Aradus IBL 

: 414.12 

Andriejewa G. I.: Sistiemnyje insiekticidy 
protiw podkomowo sosnowowo  kłopa. 
Systemiczne insektycydy na rozwałka ko- 
rowca. Lesn. Choz. 1966 t. 19 nr 12 A4s. 
38—41, fot. 3, tab. 2. — Próby chemiczne- 
go zwalczania rozwałka korowca (Aradus 
cinnamomeus Pz.) za pomocą insektycy- 
dów systemicznych rozpryskiwanych z sa- 
molotów lub naziemnych drobnokroplo- 
wych opryskiwaczy wykazały, że można 
nimi likwidować tego szkodnika. Najsku- 
teczniej działa preparat produkcji angiel- 
skiej „Kilwal'. Opryskiwanie nalezy wy- 
konywać w końcu lipca lub na początku 
sienpnia wczesnym rankiem lub wieczo- 
rem. Nie należy opryskiwać w czasie wy- 
stępowania rosy, bezpośrednio po deszczu 
lub w czasie upalnej, słonecznej pogody. 
Skuteczność opryskiwania sprawdza się 
po 3—4 tygodniach, przeszukując chwyt- 
niki z gazy, założone na silnie opanowa- 
nych drzewkach. (W. C.) 

218 453 — — 145.7 Х 

Stagona 

14.38 IBL 

Prihoda A.: Źltnutie smrekovych sadenic. 
Żółknięcie sadzonek świerkowych. Les 
1966 t. 22 nr 10 BS$ s. 437—438, rys. 1. — 
Często spotykane żółknięcie siewek i sa- 
dzonek świerka na całych grządkach i 
kwaterach powodowane jest zwłaszcza w 
rejonach górskich przez mszycę wicio- 
krzewową Stagona xylostei Deg. Pasoży- 
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tuje ona па korzonkach, co można poznać 
po białym włóknistym nalocie po wyjęciu 
sadzonki; przy dotknięciu korzonki te 
zwykle rozpadają się. Na świerku rozwi- 
jają się bezskrzydłe pokolenia mszycy, na. 
tomiast uskrzydlone występują na wicio- 
krzewie, w górach głównie na Lonicera 
nigra L. W szkółkach można mszyce zwal- 
czać 12/0 HCH w dawce 1 kg/ar, jedno- 
cześnie jednak trzeba z otoczenia szkółek 
usunąć wszystkie krzewy wiciokrzewu. 
Pasożytowanie mszyc silnie osłabia sa- 
dzonki i może spowodować ich usychanie. 
(S. K.) 

5 POMIAR LASU. PRZYROST. ROZWÓJ 
I STRUKTURA DRZEWOSTANÓW. 

INWENTARYZACJA I KARTOGRAFIA 

219 524.637 (437) IBL 

Śmelko S.: Możnost' zvyśovania presnosti 
a hospodarnosti pri inventarizaci lesa. Mo- 
żliwość zwiększenia dokładności i ekono- 
miczności przy inwentaryzacji lasu. Les 
1966 t. 22 nr 8 BS s. 360—366, tab. 1. — 
Przy inwentaryzacji lasu mierzy się w 
Czechosłowacji tylko zapas drewna. W 
najbliższych latach trzeba będzie jednak 
określać także przyrost masy i jakość 
drzewostanu, jak to się obecnie robi w in- 
nych krajach. W drzewostanach o małej 
zmienności stosuje się przy pomiarach in- 
wentaryzacyjnych metodę prostego wybo- 
ru systematycznego, natomiast w drzewo- 
stanach mieszanych i różnowiekowych 
bardziej przydatna jest metoda optymalnie 
rozmieszczonego wyboru warstwowego. 
Szczegółowe omówienie prowadzenia in- 
wentaryzacji zapasu, przyrostu i jakości 
surowca uzupełniają skale, wzory mate- 
matyczne i przykłady obliczeniowe. (S. K.) 

220 562.2 (44) IBL 

Pardć J.: Forets et reboisements a haute 
productivitć en France. Najbardziej pro- 
duktywne lasy i uprawy leśne we Francji. 
Ref. for. franc. 1966 пг 11 В5 $. 718—724, 
mapka 1. — Jako produktywność w go- 
spodarstwie leśnym rozumie się sumarycz- 
ny przyrost drewna na pniu, obejmujący 
zapas istniejący drzewostanu oraz pobrane 
od początku jego istnienia użytki rębne 
i międzyrębne, Wskaźnikiem produktyw- 
ności jest przeciętny roczny przyrost su- 
maryczny na ha. W leśnictwie francuskim 
waha się on w granicach 1 do 22 m3/ha. 
Odrębnie traktuje się plantacje topolowe 
z przyrostem 15—20 m3/ha. Przyrosty naj- 
większe, dają: jedlica, świerk sitkajski, 
sosna bretońska i jodła olbrzymia. Mniej- 
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sze przyrosty w granicach 14—15 m5/ha 
mają m. in. modrzew europejski i sosna 
pospolita. Najniższy przyrost 8—9 m3*/ha 
dają buk i dąb. Terenami leśnymi, na któ- 
rych można uzyskać przeciętny przyrost 
10 m5/ha rocznie bez nawożenia sztuczne- 
go, są Landy Nadmorskie oraz tereny gór- 
skie w Pirenejach, Masywie Centralnym 
i Alpach Północnych. Na pozostałych te- 
renach leśnych potrzebna jest dla wzmo- 
żenia produktywności intensyfikacja pro- 
dukcji leśnej. (W.K.) 

6 URZĄDZANIE LASU. EKONOMIKA 
GOSPODARSTWA LEŚNEGO. ADMINI- 
STRACJA I ORGANIZACJA GOSPO- 

DARSTWA LEŚNEGO 

221 624 (47) IBL 

Bajtin A. A., Stolarow D. P.: Sowierszen- 
stwowat' mieody lesoustrojstwa. Dosko- 
nalić metody urządzania lasu. Lesn. Choz. 
1967 t. 19 nr 1 A4 s. 37—39. — W związku 
z koniecznością podniesienia poziomu pro- 
wadzenia gospodarstwa leśnego poważne 
zadania spadają na urządzanie lasu. W la- 
sach o intensywnej gospodarce trzeba sto- 
sować metody urządzania oparte na wy- 
dzieleniach, a nie jak dotychczas na kla- 
sach wieku. Przy inwentaryzacji trzeba 
wprowadzać metody  fotogrametryczne, 
zmechanizować opracowywanie i zestawie- 
nie zebranych materiałów, lepiej kontrolo- 
wać prace terenowe. Powinno się skończyć 
z wyznaczaniem rozmiaru cięć jedynie na 
podstawie tabel Anuczina. Należy ustalić 
ogólne wytyczne dla opracowywania 
wskazań gospodarczych. Kadry urządze- 
niowców powinny być doszkalane i zasilo- 
ne specjalistami z zakresu gleboznawstwa, 
uprawy i ochrony lasu. Konieczna jest 
współpraca z administracją w trakcie 
opracowywania planów urządzania. Po- 
winna być prowadzona kontrola wykona- 
nia zabiegów przewidzianych w planach 
urządzeniowych. (W. C.) 

222 651.7 (47) : 624.3 IBL 

Kulikowa T. A.: O normatiwach effiektiw- 
nosti lesochoziajstwiennych mieroprijatij. 
O normatywach efektywności zabiegów 
gospodarczo-leśnych. Lesn. Choz. 1967 t. 
19 nr 1 A4 s. 29—35, rys. 2. — Nowa in- 
strukcja urządzeniowa dotyczy również 
prac z zakresu uprawy lasu, mających na 
celu podniesienie produktywności. Przewi- 
dziano 3 grupy zabiegów: 1) przebudowa 
drzewostanów stosownie do warunków 
siedliskowych, bieżące odnawianie zrę- 
bów, zalesienie powierzchni nieprodukcyj-



nych, zabiegi pielęgnacyjne, 2) oddziały- 
wanie na siedlisko w celu poprawienia 
struktury i sprawności gleb, zabiegi melio- 
racyjne, nawożenie, 3) racjonalne wyko- 
rzystanie lasów i walka z marnotraw- 
stwem na zrębach. Aby skuteczność tych 
zabiegów mogła być poprawnie oceniona, 
potrzebne są normatywy efektywności po- 
szczególnych prac, opracowane dla po- 
szczególnych stref roślinnych i warunków 
siedliskowych. Normatywy powinny być 
opracowane w formie tabel, podających 
zwiększenie przyrostu pod wpływem wy- 
konanych zabiegów. Omówiono kierunki 
badań, zmierzające do opracowania nor- 
matywów dla niektórych zabiegów pielęg- 
nacyjnych. (W. C.) 

9 LASY I LEŚNICTWO W GOSPODARCE 
NARODOWEJ 

223 903 : 971 IBL 

Boczkariew M. M. Wasiljew P. W., Cy- 
miek A. A.: Woprosy ekonomiki na VI mi- 
rowom lesnom kongriessie. Zagadnienia 
ekonomiki na VI Światowym Kongresie 
Leśnym. Lesn. Choz. 1966 nr 11 A4 s. 71— 
75, fot. 4, tab. 2. — W programie VI Świa- 
towego Kongresu Leśnego wiele uwagi po- 
święcono zagadnieniom ekonomicznym. 
Materiały przygotowane przez Wydział 
Leśny FAO wykazały wzrost zapotrzebo- 
wania poszczególnych kontynentów na 
drewno. Zaznacza się intensywny rozwój 
przemysłu drzewnego w krajach ekono- 
micznie zacofanych. Coraz bardziej kur- 
czą się też możliwości importu drewna. 
Na całym świecie dochodzi się do przeko- 
nania, że konieczne jest inwestowanie w 
odnowienie lasu, aby zapewnić odpowied- 
nią bazę surowca dla przemysłu drzewne- 
go. Wystarczy przeznaczyć 3—50/0 zysków 
dużych karteli drzewnych, aby zapewnić 
środki gospodarstwu leśnemu. Zagadnie- 
nia planowej gospodarki leśnej w krajach 
socjalistycznych są nieco inne niż w kra- 
jach kapitalistycznych, co nie przeszkadza 
jednak, aby korzystać z osiągnięć ekono- 
mii leśnej krajów kapitalistycznych, szcze- 
gólnie w zagadnieniach związanych z or- 
ganizacją gospodarstwa, wykorzystaniem 
surowca, a szczególnie surowca gatunków 
drzew liściastych. (W. C.) 

224 945.31 (73) IBL 

Chevrou B.: L’enseignement forestier aux 
Etats-Unis d'Amerique, vu par un etudiant 

francais. Nauczanie w zakresie leśnictwa 
w Stanach Zjednoczonych AP w relacji 
studenta z Francji. Rev. for. franc. 1966 
nr 11 BS s. 725—730. — Nauka leśnictwa 
w USA prowadzona jest tylko w uniwer- 
sytetach obok innych dyscyplin na ро- 
ziomie albo niższym (undergraduate stu- 
dies), albo wyższym (graduate studies). 
Studia te trwają 4 lata i są łączone z prak- 
tyką w gospodarstwie leśnym. Przy uni- 
wersytecie w Yale istnieje szkoła leśna 
założona w 1900 r. Uczelnią tą kieruje 
dziekan przy udziale rady naukowej. Szko- 
ła posiada trzy kompleksy leśne o łącznej 
powierzchni 3800 ha do celów dydaktycz- 
nych. Praktyka leśna odbywana jest w la- 
sach „Georgia Pacific Corporation" o po- 
wierzchni 200 tys. ha. Po ukończeniu stu- 
diów otrzymuje się zależnie od szczebla 
nauczania stopień naukowy doktora filozo- 
fii (Ph. D.), magistra nauk leśnych (Master 
of Forest Science), lub magistra leśnictwa 
(Master of Forestry), ten ostatni z upraw- 
nieniem do pracy w administracji leśnej 
i w urządzaniu lasu. (W. K.) 

Autorzy analiz: 

S.K. — mgr inż. S. Kocięcki 
SŁ. — dr inż. S. Łukomski 
W.C. — dr inż. W. Chmielewski 
W.K. — doc. mgr W. Krajski 

Przegląd Dokumentacyjny Leśnictwa za- 
wiera jedynie niewielką część analiz do- 
kumentacyjnych z zakresu leśnictwa. Pet- 
na dokumentacja ukazuje się w postaci 
kart dokumentacyjnych. Cen- 
tralny Instytut Informacji Naukowc-Tech- 
nicznej i Ekonomicznej (w skrócie CIINTE) 
Warszawa, Al. Niepodległości 158, przyj- 
muje zgłoszenia na prenumeratę kart do- 
kumentacyjnych, która może obejmowaé 
zarówno całą dokumentację naukowo-tech- 
niczną, jak i oddzielne jej działy lub po- 
szczególne zagadnienia i tematy. Cena 
1 karty dok. wynosi w prenumeracie 25 
groszy. Zakład Informacji Naukowo-Tech- 
nicznej Instytutu Badawczego Leśnictwa 
— branżowy ośrodek informacji leśnictwa 
— Oraz CIINTE wykonują za zwrotem 
kosztów fotokopie i mikrofilmy publikacji, 
objętych zarówno przeglądem dokumenta- 
cyjnym jak i kartami dokumentacyjnymi. 
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