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Układ pozycji, zgodnie z dotychcza- której symbole cyfrowe podane są 

sową praktyką, według międzynarodo- nad tekstem każdego streszczenia. 

wej Leśnej Klasyfikacji Oksfordzkiej, 

1 CZYNNIKI ŚRODOWISKA. BIOLOGIA 

62. 161 IBL 

Śevernożuk RG. Bukśa N.P., Lomov- tryczne i pomierzono przyrosty gru- 
kich Ju.A.: O bioélektriéeskoj aktiv- bości. Wyniki wykazały, że potencjał 

nosti derev'ev sosny. O bioelektrycznej biolelektryczny może być wskaźnikiem 

aktywności drzew sosny. Lesovedenie fizjologicznego stanu poszczególnych 

1983 nr 1 s. 41—47, 1 fot. 1 tab. 6 wykr. drzew w układzie „„gleba—roślina”. 

bibliogr. 20 poz. sum. — Bioelektrycz- Drzewa grubsze intensywnie przyrasta- 

ny potencjał roślin określa intensyw- jące mają ten potencjał większy, choć 

ność procesów metabolicznych i wy- z wiekiem maleje. Wskaźnik ten mo- 

miany energetycznej i jest związany z że być stosowany w pracach selekcyj- 

fotosyntezą, oddychaniem, przemiesz- nych do wyróżniania drzew o dużej in- 

czaniem substancji zapasowych. Na tensywności procesów fizjologicznych. 

każdej z 5 powierzchni próbnych z so- Podano opis aparatury pomiarowej i 

sną w wieku od 5 do 45 lat pomierzo- sposób jej użycia. (W.Ch.) 

по и 20—50 drzew potencjały bioelek- 

2 HODOWLA LASU 

63. 232.11 — — 174.7 Pseudotsuga IBL 

Slivka J.: ZkuSenosti s péstovanim glad tych upraw i starszych drzewo- 

douglasky na Vychodnim Slovensku. stanów wykazał, że dla jedlicy naj- 

Doświadczenia z hodowaniem jedlicy odpowiedniejsze są gleby piaszczyste, 

we Wschodniej Słowacji. Les. Pr. 1982 zasobne w wodę gruntową. Jedlicę po- 

R. 61 nr 6 s. 260—263, 1 tab. — W winno się sadzić w więźbie 3X3 lub 

okresie 1970—1980 założono we Wschod- 4X25 m a zabiegi pielęgnacyjne roz- 
niej Słowacji 984 ha upraw z jedlicą poczynać w 15 roku i powtarzać co 

z nasion importowanych z USA. Prze- 3 lata, ponieważ gatunek ten jest wra- 
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żliwy na ocienienie boczne. Nie nale- 

ży sadzić jedlicy na stanowiskach wy- 

stawionych na działanie wiatrów i 

szkody od śniegu, Do sadzenia należy 

używać dobrze wyrośniętych sadzonek 

z przyciętymi pędami bocznymi. Naj- 
lepiej jest sadzić późną wiosną, gdy 
pączki są już nabrzmiałe. Więcej niż 

dotychczas należy zwracać uwagę na 
pochodzenie nasion. (S.K.) 

64. 232.11 — — 97 IBL 

Rau H.M.: Die Entwicklung des deut- 

sch-polonischen Fichten-Provenienzver- 

suches in Hessen. Rozwój niemiecko 

-polskiego doświadczenia proweniencyj- 

nego ze świerkiem w Hesji. Fortarchiv 

1983 Jg 54 H. 1 s. 15—19, 1 mapa, 3 

tab. 4 wykr. bibliogr. 8 poz. sum. — 

W Polsce występują dwa ekotypy 

świerka — północny, pochodzący ze 

środkowej Rosji i południowy — z Kar- 

pat rumuńskich. Świerka z Polski ce- 
chują duże przyrosty i wysoka odpor- 

ność na późne przymrozki i niedobór 

wilgoci. W celu lepszego poznania tych 

cech podjęto z inicjatywy Instytutu 

Badawczego Leśnictwa w Warszawie 

65. 232.12 — 

Mamaev S.A., Tiśećkin A.N., Kupéin- 

skij V.L.: Rost geografićeskich kultur 

eli na Srednem Urale. Wzrost prowe- 

niencyjnych upraw świerka w Środko- 
wym Uralu. Lesovedenie 1982 nr 6 s. 
50—62, 4 tab. 2 wykr. bibliogr. 20 poz. 

sum. — W |15-letniej uprawie prowe- 

niencyjnej świerka z 1968 r. w Świerd- 
łowskiej Stacji Nasiennej porównywa- 

no 10 pochodzeń świerka pospolitego, 
3 — syberyjskiego i 5 — fińskiego (P.X 

fennica Kom.). Ustalono, że świerk po- 

spolity z zachodniej części ZSRR cier- 
pl często od późnych przymrozków a 

66. 232.12 

Baranćugov E.G.: K vydeleniju feno- 
logićeskich form osiny. W sprawie wy- 
dzielenia fenologicznych form osiki. 

Lesovedenie 1983 nr 1 s. 60—65, 1 tab. 

biliogr. 28 poz. sum. — W lasach Ta- 
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badania porównawcze również w Hesji 
(RFN), wysiewając nasiona świerka 18 

pochodzeń z Polski i 7 z RFN, W 
1974 r. 1-roczne siewki szkółkowano. 

Stwierdzono, że proweniencje mazur- 

skie wykazują najlepszy, ponad prze- 

ciętny przyrost, prawidłowy pokrój i 
zadowalającą odporność na przymroz- 

ki. Jeśli chodzi o Beskid Zachodni, to 

pod względem przyrostu, pokroju i 
przeżywalności najlepsze były świerki 
z Istebnej i Orawy. Świerki z RFN 
głównie z Bawarii, Jury i Szwa- 
bii odznaczały się na ogół gorszymi 

wynikami przyrostowymi i innymi. 
(W.B.) 

— 174.7 Picea IBL 

wielkość przyrostu w warunkach kli- 
matycznych Uralu zależy od średniej 
temperatury okresu  wegetacyjnego. 

Świerk pospolity z Estonii i Udmurc- 

kiej ASRR osiągnął wysokość o 14— 

150%, większą niż miejscowy, najmniej- 
szy był świerk pochodzeń karelskich, 
witebskich i grodzieńskich. Wyniki tej 
oceny są zbieżne z oceną po 9 latach 
wzrostu upraw. Budzi zastrzeżenia me- 
todyka badań głównie ze względu na 
użycie nasion z szerokich populacji o 
dużej wewnętrznej zmienności, jak i 
udział form mieszańców. (W.Ch.) 

181.8 IBL 

tarskiej ASRR przez 4 lata prowadzo- 
no obserwacje nad wiosennym rozwi- 
janiem się liści i jesiennym ich prze- 

barwianiem u 70 klonów osiki. Różni- 
ce w rozpoczynaniu wegetacji pomię-



dzy najwcześniejszymi i najpóźniejszy- 

mi klonami wynosiły do 19 dni a w 

przebarwianiu się liści — 21 dni. Zróż- 

nicowanie terminów kwitnienia nie 

przekraczało 7 dni, dzięki czemu mo- 

żliwe jest krzyżowanie się różnych klo- 

nów osiki. Na podstawie średnich sum 

efektywnych temperatur dziennych (a 

67. 232.216 

Nartov P.S., Andreev A.P.: Obochova- 

nie diametra diskov dvuchdiskovego 

otvala lesnogo pluga. Ustalanie średni- 

cy talerzy w pługu leśnym. Les.ź. 1982 

nr 4 s. 3—14, 4 rys. — Omówiono spo- 

sób optymalizowania średnicy talerzy 

na przykładzie nowego dwutalerzowe- 

nie dobowych) do momentu rozwijania 

się liści, wynoszących od 90 do 250°C, 

wyróżniono 5 grup fenologicznych. Eko- 

typy wczesne, rozwijające liście przy 

sumie temperatur do 100, były bar- 

dziej porażone przez zgniliznę rdze- 

niową, niż rozwijające się przy sumach 

większych od 180°. (W.Ch.) 

IBL 

go pługa leśnego do wyorywania bruzd. 

Podano schemat pracy pługa. Badania 

wykazały, że najkorzystniejsze wyniki 

uzyskuje się przy zastosowaniu talerzy, 

których średnica jest 3,2—3,4 razy 

większa od głębokości orki. (R.S.) 

68. 232.31 — — 176.1 Quercus, Fagus IBL 

Sindelar J.: K semenarské problemati- 
ce buku a dubu. O problematyce na- 

siennej u buka i debu. Les.Pr. 1982 R. 

61 nr 9 s. 393—398, 2 fot. — Obecny 

powierzchniowy udział dębów w CRS 

zwiększy się z 5,6%, do 7,5% a buka 
z 5,30%, do 11,5%. Zbiory nasion w 
ostatatnich latach nie pokrywały zapo- 

trzebowania. Skromne dane z plantacji 

nasiennych wskazują, że z tego źródła 

zaopatrzenie może być niewielkie i 

głównie dla celów selekcyjnych. Mno- 

żenie przez zrzezy może być stosowa- 

ne w ograniczonym rozmiarze i tylko 

dla specjalnych celów. Podstawowym 

rozwiązaniem jest więc zwiększenie po- 

wierzchni uznanych drzewostanów na- 

siennych tych gatunków, jak najszyb- 

sze ich zagospodarowanie w celu zwięk- 

szenia obradzania i pełne ich wyko- 
rzystanie do zbioru przy prawidłowym 

ustawieniu stawek za zbiór. (S.K.) 

69. 232.311.3 IBL 

Śindelaf J.: Aktualni otazky zakladani 

semennych plantazi. Aktualne zagad- 

nienia w zakladaniu plantacji nasien- 

nych. Les. Pr. 1982 R. 61 nr 6 s. 250— 

251, 2 tab. — W końcu 1980 r. były 

w CSRS 82 plantacje nasienne modrze- 

wia (31), sosny pospolitej (21), wejmut- 

ki (1), świerka (6), jedlicy (11), jodły 

(3) i buka (9) o łącznej powierzchni 197 

ha. Wielkość plantacji wynosiła od 0,29 

do 9,93 ha, średnio 2,40 ha, a liczba 

klonów od 18 do 169, średnio 52 klo- 

ny. Przegląd plantacji jesienią 1980 dał 

podstawy do określonych wniosków. 

Zakładane w przyszłości plantacje po- 

winny mieć wielkość ok. 10 ha a nie 

mniej niż 5 ha. Liczba klonów w 10 

ha plantacji powinna wynosić od 100 

do 200 a klony powinny pochodzić z 

różnych drzewostanów jednego kom- 

pleksu (obszaru), aby była zapewniona 

dostateczna zmienność genetyczna po- 

tomstwa i panmiksja przy zapylaniu. 

W plantacjach gospodarczych nie na- 

leży stosować szczepów sekundarnych. 

(S.K.) 
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70. 232.311.3 IBL 

Śindelar J.: Hodnota a prakticką po- 
użitelnost plantażniho osiva. Wartość i 
praktyczne zastosowanie nasion plan- 
tacyjnych. Les. Pr. 1982 R. 61 nr 4 s. 
150—157, 1 fot. 5 wykr. — W CRS naj- 
wcześniej zaczęto zakładać plantacje 
nasienne modrzewia. Szczepy obradzają 
z podobną cyklicznością jak drzewosta- 
ny. W roku urodzaju w plantacji na- 
siennej modrzewia w Śternberku (0,98 
ha) uzyskano 35 kg nasion o zawar- 

tości 610%, pełnych. W latach słabega 
urodzaju obradzaja tylko nieliczne 
szczepy i zebrane wtedy nasiona na- 
leży przechowywać do roku dobrego 
urodzaju, aby zmieszać je z nasionami 
z tego zbioru. Użycie do wysiewu na- 
sion z jednego słabego urodzaju prowa- 
dzi do silnego zawężenia zestawu ge- 
notypów przyszłej populacji, bardzo 
niebezpiecznego dla jej trwałości. (S.K.) 

71. 232.329.3 : 161.32 IBL 

Veretennikov A.V.: Fotosintez sejancev 
sosny i eli v teplicach s polietilenovym 
ukrytiem. Fotosynteza siewek sosny i 
świerka w namiotach z folii. Les.Ż. 
1982 nr 4 s. 20—23, 2 tab. bibliogr. 6 
poz. — Porównywano fotosyntezę 2-let- 
nich siewek sosny i świerka w środo- 
wisku kontrolowanym na otwartej 

72. 232.337 

Nartov P.S., PoSarnikov F.V., Ivanov 
A.F.: Rezul'taty ispytanij vysevajuśćich 
apparatov lesnych sejalok. Wyniki ba- 
dań przyrządów wysiewających siew- 
ników leśnych. Les.Ż. 1982 nr 5 s. 35— 
38, 1 tab. 3 wykr. bibliogr. 2 poz. — 
Omówiono laboratoryjne badania przy- 
rządów wysiewających do nasion ga- 
tunków iglastych. Podano empiryczne 

przestrzeni. Stwierdzono między inny- 
mi, że intensywność fotosyntezy u sie- 
wek w namiocie była średnie dwa ra- 
zy większa, niż na powierzchni otwar- 
tej. Na warunki środowiska kontrolo- 
wanego reagują szczególnie igły jedno- 
roczne. (R.S.) 

IBL 

uzasadnienie urządzenia nowej Коп- 
strukcji umożliwiającej dozowanie sie- 
wu. W wyniku badań modelu robocze- 
go stwierdzono, że w porównaniu do 
siewników produkowanych seryjnie 
równomierność wysiewu nasion zwięk- 
szyła się 4—7-krotnie a uszkadzanie na- 
sion zmalało od 1,5 do 25 krotnie. 
(R.S.) 

73. 232.412.3 IBL 

Steinhtibel G.: Pomticka k posouzeni 
nedostatku vody ve smrkovych sazeni- 
cich. Pomocniczy sposób oceny niedo- 
boru wody w  sadzonkach świerka. 
Les.Pr. 1982 R. 61 nr 9 s. 414—417, 3 
rys. 2 tab. — Stan świeżości przecho- 
wywanych sadzonek można określać 
różnymi sposobami laboratoryjnymi. 
Przydatny jest również prosty sposób, 
polegający na stwierdzeniu wielkości i 

86 

kształtu pustej przestrzeni na podłuż- 
nym przekroju pędu, wytwarzającej 
się pod nasadą pęczka szczytowego. 
Przestrzeń ta powstaje i zwiększa się 
w miarę zmniejszania się turgoru w 
komórkach, powodowanego przez uby- 
tek wody. Wyróżniono 6 stadiów roz- 
woju tej przestrzeni, z których 3 pierw- 
sze są odwracalne a sadzonka w takim 
stanie przyjmuje się po wysadzeniu,



Miarodajność optycznej oceny przy 

użyciu lupy 5—20X potwierdzono labo- 

ratoryjnymi badaniami sadzonek o róż- 

nym stopniu świeżości i wynikami sa- 

dzenia na powierzchniach. (S.K.) 

74. 233 — — 114.449 IBL 

Dimitrovsky K.: Postup realizace les- 

nickych rekultivaci na antropogennich 

pudach. Postęp w realizacji rekulty- 

wacji leśnych na glebach antropogen- 

nych. Lesnictvi 1981 R. 27 nr 11 s. 

1017—1026, 3 fot. bibliogr. 24 poz. rez. 

sum. — Wszystkie obecnie prowadzone 

prace rekultywacyjne w CSRS są cen- 

tralnie kierowane w oparciu o wyniki 

wielu badań. Stosuje się wyraźnie okre- 

ślone gatunki drzew i krzewów z 

uwzględnieniem rodzaju i zasobności 

gruntu na hałdach przemysłowych, wy- 

75. 237 

Cermak P., Ferda J.: Vzrdistovć pomery 
lesnich porostu na  meliorovanych 

raśeliniśtnich pidach. Stosunki przy- 

rostowe w drzewostanach na zmelio- 

rowanych glebach torfowych. Les.Pr. 

1982 R. 61 nr 6 s. 255—260, 3 fot. 3 

tab. — W CRS jest 440 tys. ha drze- 

wostanów na glebach nadmiernie wil- 

gotnych. Badania przyrostu przeprowa- 

dzono w obiekcie o pow. ok. 600 ha 

z drzewostanami sosnowymi III i IV 

klw. na glebie torfowej wtórnie za- 

76. 

Bergova T.S., Lachtanova L.I.: Vlija- 

nie biologićeskoj melioracii na kom- 

pleksnuju produktivnost’ elovych mo- 

lodnjakov. Wptyw melioracji biologicz- 

nej na kompleksową produktywność 

młodników świerkowych. Les.Ż. 1982 

nr 3 s. 21—24, 2 tab. bibliogr. 2 poz. 

— Wyniki badań wykazują długookre- 

sowy wpływ łubinu trwałego na pod- 

wyższenie produkcji fitomasy w 20 le- 

tnich młodnikach świerkowych. W ba- 

sypiskach przykopalnianych i zwało- 

wiskach odkrywkowych. W warunkach 

CSRS stosuje się rekultywację dwóch 

typów — zakładanie przygotowujących 

glebę drzewostanów przedplonowych i 

zakładanie mieszanych drzewostanów 

z gatunkami przedplonowymi, szlachet- 

nymi liściastymi i iglastymi. Przy re- 

kultywacji należy zawsze pamiętać, że 

zakładane drzewostany w przyszłości 

zadecydują o charakterze krajobrazu. 

(S.K.) 

: 56 IBL 

bagnionej. Odwodniono ją rowami od- 

krytymi w odstępach co 100, 60 i 30 

m. Zastosowano również wapnowanie 

i nawożenie NPK. W okresie 1974—1979 

przyrost grubizny w zmeliorowanych 

drzewostanach 70- i 50-letnich był o 

100% a w nawożonych nawet o 150% 

większy, niż w kontrolnych drzewosta- 

nach nieodwodnionych. Zmeliorowane 

drzewostany wykazują również lepszą 

stabilność i łatwiej w nich prowadzić 

zabiegi hodowlane. (S.K.) 

IBL 

daniach glebowych stwierdzono, że po 

16 latach na działkach z łubinem za- 

wartość próchnicy była wyższa o 14— 

300% i azotu 8 do 19%. Polepszenie 

warunków glebowych wpłynęło także 

na zwiększenie produkcji drewna — 

średnio o 360% w porównaniu z dział- 

kami kontrolnymi (bez łubinu). Ten 

sposób melioracji biologicznej powi- 

nien być w leśnictwie szeroko stoso- 

wany. (R.S.) 
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77. 

Peśl V.: Viceńtelove obhospodartovani 
vodohospodaysky dtlezitych lest. Wie- 
lokierunkowe zagospodarowanie lasów 
ważnych dla gospodarki wodnej. Les. 
Pr. 1982 R. 61 nr 8 s. 347—355, 4 fot. 
1 rys. 6 tab. — 70%, powierzchni nadl. 
Ostravice w centralnej części Beskidu 
Sląskomorawskiego zajmują lasy wo- 
dochronne, których produkcyjne, eko- 

238.3 

logiczne i socjalne funkcje dają rocznie 
ponad 8000 kor/ha, co jest najwyższym 
zyskiem w CRS. Cała gospodarka w 

18. 

Bogenschtitz H., Konig E:: Behandlung 
von Buchenbestanden nach  Befal 
durch die Wollschildlaus. Pielegnacja 
drzewostanów bukowych po opanowa- 
niu przez mszycę. Ailg.Forstz. 1982 Jg 
37 Nr 43 s. 1304—1305, 2 fot. 1 tab. 1 
wykr. bibliogr. 9 poz. — Badania nad 
mszyca buka — Cryptococcus fagisuga, 
prowadzone są w RFN od 12 lat w ra- 
mach obserwacji nad nekrozą kory. 
Szkodnik ten powoduje wyciek śluzu 
z pni drzew. W okresie największego 

255 : 453 — — 145.7 Cryptococcus fagisuga 

IBL 

drzewostanach podporzadkowana jest 
wyraźnie określonym funkcjom wodo- 
chronnym, przeciwerozyjnym, infiltra- 
cyjnym (magazynowania wód opado- 
wych) i opadoretencyjnym (absorbowa- 
nie wilgoci z magieł). Z powierzchni 19 
tys. ha pozyskuje się rocznie ok. 150 
tys. m3, z czego ok. 30%, zrywa się 
kolejkami linowymi, 250, końmi a 450% 
ciągnikami, przy czym udział ciągni- 
ków w zrywce z roku na rok maleje. 
(S.K.) 

IBL 

nasilenia, na analizowanej powierzch- 
ni opanowanych było 130%, drzew. Z 
porażonych osobników 18%, obumarło 
a wszystkie miały obniżoną jakość 
drewna. Zalecono usuwanie opanowa- 
nych osobników w ramach cięć obsiew- 
nych. Jeśli ich udział przekracza 6% 
i występują grupowo konieczne są cię- 
cia specjalne, które należy przeprowa- 
dzić w zimie. Zwalczanie chemiczne 
praktykowane jest tylko w wyjątko- 
wych przypadkach. (W.B.) 

3 NAUKA O PRACY. POZYSKANIE DREWNA. 
PRACE ZRĘBOWE I TRANSPORT. INŻYNIERIA LEŚNA 

79. 

Curik E.I.: Sravnitel’naja ekonomites- 
kaja  effektivnost” technologićeskich 
schem osvoenija malomernoj drevesi- 
ny. Względna efekytwność ekonomiczna 
wariantów technologicznych  pozyski- 
wania drewna małowymiarowego. Les. 
Ż. 1982 nr 3 s. 123—128, 5 tab. bibliogr. 
9 poz — Na podstawie wskaźników 
techniczno-ekonomicznych oceniono 
różne warianty technologii pozyskiwa- 

88 

333 IBL 

nia i transportu zrębaków i innych 
sortymentów drewna małowymiarowe- 
go, wytworzonych w trakcie wykony- 
wania cięć pielęgnacyjnych. Za naj- 
bardziej efektywne uznano warianty, 
w których do wywozu użyto samocho- 
dy wysokotonażowe. Podano typy naj- 
bardziej ekonmicznych i przydatnych 
maszyn oraz urządzeń. (R.S.)



80. 

Uhorskai O., Michalović D., Śebók T.: 
Nasadenie procesora OSA 705/260 pri 
'stromovej metóde vyroby dreva v pod- 
mienkach Stredoslovenskych śtatnych 

lesov v Banskej Bystrici. Zastosowanie 

procesora OSA 705/260 przy wyróbce 
drewna metodą całych drzew w warun- 

kach Środkowosłowackiego Zarządu LP 
w Bańskiej Bystrzycy. Les.Cas. 1981 
R. 27 nr 5 s. 353—369, 2 fot. 6 rys. 7 

tab. 1 wykr. rez. sum. Zsfg. — Proce- 

sor zakupiono w 1978, aby szybko wy- 

robić duże ilości drewna poklęskowe- 

go. Pełną wydajność dzienną maszyny 

osiągnięto po 5 miesiącach. W 1979 

81. 375 

Mayer W.: Sicherheit beim Langhol- 

ztransport. Bezpieczeństwo w transpor- 

cie drewna długiego. Allg.Forstz. 1982 

Jg 37 Nr 42 s. 1263—1270, 18 fot. — 

Omówiono problematykę transportu 

drewna długiego pod kątem zasad ru- 

chu drogowego, bhp i zaleceń organi- 

zacyjnych i wykonawczych. Do głów- 

nych przyczyn nieszczęśliwych wypad- 

IBL 

procesor przepracował 192 dni i w tym 

czasie wyrobił (okrzesał, wymanipulo- 

wał i posortował) 31187 m3 drewna, co 

daje wydajność dzienną 169 m3. Zasto- 

sowanie procesora zmniejszyło koszt 

wyróbki 1 m3 0 24,13 kor a całkowita 

oszczędność w kosztach wyróbki wy- 

niosła 753 tys. kor. Zaoszczędzono rów- 

nież pracę 24 robotników. Omówiono 

operacje przygotowania drzew i miej- 

sca pracy procesora, technikę pracy 

maszyny, powiązania technologiczne 

oraz warunki wydajnej pracy proce- 

sora. (S.K.) 

304 IBL 

ków naleza: upadex robotnika z po- 

jazdu przy zabezpieczaniu ładunku, 

wysunięcie się ładunku z żurawia za- 

ładowanego (w tym również pojedyń- 

czych dłużyc), cofanie przyczepy, oraz 

silne hamowanie powodujące niekon- 

trolowane przemieszczenie się ładunku. 

Przedstawiono zasady stosowania 

sprzętu pomocniczego. (W.B.) 

4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU 

82. 41 + 453 IBL 
e 

Altenkirch W.: Uberwachung von Kie- 

ferngrossschidlingen in der Latenz. 

Knotrola szkodników sosny w okresie 

wylęgu. Forst-u. Holzwirt 1982 Jg 37 

Nr 24 s. 618—622, 1 rys. 4 tab. bibliogr. 

12 poz. — Zagadnienie omówiono na 

przykładzie strzygoni choinówki i bar- 

czatki sosnówki. W RFN uważa się, 

że dotychczasowe metody poszukiwa- 

nia szkodników owadzich są zbyt pra- 

cochłonne i mało dokładne. W związ- 

ku z tym ograniczono już zakres po- 

szukiwań zmniejszając typowane loso- 

wo powierzchnie próbne z 5 me na 

2X1 m, a nawet 2X0,5 m2, Ponadto 

poszukiwania sprowadzane są do te- 

renów o największym zagrożeniu, ty- 

powanym jak np. w przypadku Dolnej 

Saksonii na podstawie obserwacji z 

ubiegłych 120 lat. Dokładniejsza anali- 

za następuje dopiero wówczas, gdy pro- 

wadzone w omówiony sposób poszuki- 

wania sygnalizują zagrożenie. Wówczas 

stosowane są także i takie metody, 

jak intensywne poszukiwania poczwa- 

rek i jaj oraz zanęcające pułapki fero- 

monowe. (W.B.) 
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83. 411.16 : 453 IBL 

Kudler J., Lysenko O.: Vliv druhu po- 
travy lesnich Skidct na Zivotnost ento- 
mogennich baktérif. Wplyw rodzaju 
pokarmu szkodliwych owadów leśnych 
na żywotność bakterii entomogennych. 
Lesnictvi 1981 R. 27 nr 12 s. 1085—1089, 
2 tab. bibliogr. 7 poz. róćs. rez. sum. 
Zsig. — Bakterie 9 gatunków poddano 
działaniu soków z liści grabu, jawora, 
lipy drobnolistnej i topoli czarnej. 
Stwierdzono pewne hamowanie rozwo- 
ju niektórych gatunków bakterii przez 

84. 

Materna J.: Vliv znećiśtóni ovzduó na 
jedli. Wpływ zanieczyszczeń powietrza 
na jodłę. Les.Pr. 1982 R. 61 nr 5 s. 
208—211. — Badanie reakcji drzew na 
zanieczyszczenia powietrza w labora- 
torium dostarcza informacji tylko o 
wrażliwości młodych sadzonek na 
chwilowo działające określone koncen- 
tracje związków toksycznych a bada- 
nia terenowe powodują trudności po- 
miaru i rozróżniania wpływu poszcze- 
gólnych czynników. Według badań 
szwajcarskich szkodliwa dla jodły jest 

85. 

Bauer F.: Inwieweit ist Ozon am Wal- 
dsterben in der Bundesrepublik Deuts- 
chland beteiligt? W jakim stopniu 
ozon stanowi przyczynę obumierania 
lasów w Republice Federalnej Nie- 
miec? Allg.Forstz. 1983 Jg 38 Nr 1/2 
s. 16—18, 1 rys. — W RFN stwierdzo- 
no, że ozon (O;), którego powstawanie 
opisano, jest jednym z elementów przy- 
czyniających się do wywoływania szkód 
leśnych obok imisji zawierających SO», 
metale ciężkie i tlenki azotu. Od sie- 
dliska i szeregu zmiennych czynników 
zależy, który z tych związków staje 

90 

sok z liści topoli, grabu i jawora. 
Ogólnie jednak oceniono, że soki drzew 
liściastych, ktróych pH wynosi od 4,1 
do 6,1 nie zmniejszają tak wyraźnie 
żywotności bakterii, jak soki iglastych 
o pH 3,0 do 4,2. Igły zawierają wię- 
cej antybakteryjnie działających fiton- 
cydów, niż liście. Celowe jest określa- 
nie właściwości pokarmu owadów przy 
ocenie stopnia odporności tych szkod- 
ników na infekcje bakteryjne. (S.K) 

IBL 

koncentracja SO, powyzej 20 ug/ms po- 
wietrza przy długotrwałym oddziały- 
waniu i powyżej 100 ug/ms przy chwi- 
lowym dziataniu. Czeskie badania na 
Sląsku wykazują, że igły jodły silniej 
pochłaniają siarkę niż igły świerka a 
zwiększona zawartość siarki w igłach 
powoduje istotne zwiększenie zawar- 
tości wapnia i zmniejszenie potasu. 
Można przypuszczać, że w zanieczysz- 
czonym powietrzu jodła ma mniejszą 
odporność na mróz. (S.K.) 

IBL 

się najbardziej szkodliwy. Ostatnie ba- 
dania z terenu Bawarii nie udowodni- 
ły w sposób zdecydowany, że SO, jest 
główną przyczyną obumierania jodeł i 
świerków, ale wiadomo, że jego obec- 
ność podnosi aktywność ozonu. Stwier- 
dzono, że ozon wymywa z roślin ważne 
składniki pokarmowe — wapno i ma- 
gnez. Proces ten powoduje np. żółknię- 
cie igieł u świerka, najpierw młod- 
szych, a następnie starszych. Zjawis- 
kom tym sprzyja w krajach uprzemy- 
słowionych powstawanie nowych siłow- 
ni energetycznych. (W.B.)



86. 

Peliśek J.: Odumirani lesnich porostu 

podel solenych  silnic. Obumieranie 

drzewostanów wzdłuż dróg posypywa- 

nych solą. Les.Pr. 1982 R. 61 nr 8 s. 

373—375, 1 fot. 4 wykr. — Obumiera- 

nie drzewostanów z tego powodu wy- 

stępuje w całym kraju. Największe 

szkody obserwuje się na wyżynie Czes- 

komorawskiej i w zachodnich Cze- 

chach. Analizy sleb przyszosowych w 

tych rejonach wykazały, że zawartość 

dostępnego Nae0O w glebach pod obu- 

marłymi drzewostanami wynosi przy 

powierzchni do 134 mg a głębiej — 

87. 

Urośević B.: Rakovinnć nekrózy les- 

nich drfevin. Rakowe nekrozy drzew 

leśnych, Les.Pr. 19382 R. 61 nr 2 s. 83— 

—84. — W ostatnich latach obserwuje 

się lokalne ale masowe występowanie 

nekroz na drzewach gatunków liścias- 

tych. Omówiono objawy takich nekroz 

u buka, różnych odmian topoli, dębu, 

olszy, lipy i brzozy. Z badań VULHM 

wynika, że głównym sprawcą śluzowa- 

88. 

RepSas E.A., Paliśkis E.E.: Digressija 

i ekologi¢éeskaja emkost’ lesov rekrea- 

cionnogo naznaćenija. Dygresja i eko- 

logiczna pojemność lasów o rekreacyj- 

nym przeznaczeniu. Lesovedenie 1983 

nr 1s. 3—10, 5 tab. bibilogr. 22 poz. 

sum. — Dygresja — niekorzystne zmia- 

ny w ekosystemach leśnych przejawia- 

jące się w utrudnionej wymianie sub- 

stancji i energii pomiędzy zespołami 

roślinnymi i zwierzętami. Przyczyną 

jest intensywne wykorzystywanie la- 

sów dla potrzeb rekreacyjnych prowa- 

dzące często do zmiany składu gatun- 

kowego drzewostanów. Na 90 powierz- 

IBL 

do 170 mg na 100 g, gdy pod zdrowy- 

mi tylko do 1l mg a głębiej do 9 mg. 

Podobnie zawartość CI w glebie przy- 

szosowej wynosiła do 108 mg/100 БЕ, 

gdy w zdrowych drzewostanach tylko 

do 9 mg. Pod wpływem soli Ph gleby 

zmieniło się z 3,4—4,2 na 5,8—7,0. Za- 

wartość sodu w igłach drzew obumar- 

łych była o 265—650%, a chloru o 320— 
—1600%, większa niż w igłach zdro- 

wych. Skażony solami pas gleby sięga 

na odległość ok. 30 m z każdej strony 

szosy. (S.K.) 

IBL 

tych nekroz u tych gatunków jest ba- 

kteria Erwinia cancerogena Ur., któ- 

rej zwykle towarzyszy Pseudomonas 

syringae van Hall. Występujące w ne- 

krozach liczne gatunki grzybów są ra- 

czej zjawiskiem wtórnym. Nekrozy ta- 

kie są niebezpieczne zwłaszcza w la- 

tach suchych, utrudniając bowiem 

obieg wody w tkankach zmniejszają 

żywotność porażonych drzew. (S.K.) 

IBL 

chniach próbnych założonych w laso- 

parkach i podmiejskich lasach Wilna, 

Kowna i Druskiennik określano liczbę 

osób odpoczywających w sezonie let- 

nim, stopień wydeptania runa, zwię- 

złość gleby i na wywiertach mierzono 

przyrosty grubości drzew. Analiza ma- 

teriałów wykazała, że dla prawidłowej 

oceny rekreacyjnej dygresji lasów so- 

snowych można wykorzystać 13 wskaź- 

ników. Dla praktyki gospodarczej wy- 

starczą jednak następujące 3 wskaźni- 

ki: /y wydeptanego do mineralnej gle- 

by runa, zwarcie drzewostanu i 9%) usz- 

kodzonego podrostu ł podszytu. (W.Ch.) 
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89. 

Bauch J., Schréder W.: Zellulirer 
Nachweis einiger Elemente in den 
Feinwurzeln gesunder und ekrankter 
Tannen (Abies albba Mill.) und Fichten 
(Picea abies (L.) Karst.). Udowodnie- 
nie na podstawie analizy komórek wy- 
stępowania niektórych elementów u 
zdrowych i chorych jodeł (Abies alba 
Mill.) i świerków (Picea abies L. 
Krast.). Fortwiss. Centralbl. 1982 Jg 
101 H. 5 s. 285—294, 1 fot. 2 tab. 5 
wykr. bibliogr. 28 poz. sum. — Bada- 
nia przeprowadzono w celu wyjaśnie- 
nia przyczyn zjawiska obumierania jo- 
deł i świerków w Europie. Przy uży- 
ciu spektrometru laserowego, na prze- 
krojach poprzecznych drobnych korze- 
ni zdrowych i chorych drzew poddano 

IBL 

analizie komórki od partii zewnętrz- 
nych do pierwotnego ksylenu. U zdro- 
wych drzew «w ściankach komórek wy- 
stępuje stosunkowo dużo makroelemen- 
tów Ca, K, Mg i mniejsze ilości Na, 
Al. Stężenie Al maleje wraz z przesu- 
waniem się ku środkowi korzenia. U 
osobników chorych Ca i Mg znajdują 
się w ilościach śladowych, albo nie 
występują wcale, natomiast Na, AL K 
w ilościach podobnych, co u drzew 
zdrowych, powoduje zachwianie rów- 
nowagi. Jak wykazały inne badania sto- 
sunek Ca/Al u roślin zdrowych jest 
większy od 1, a u chorych — mniej- 
szy. Stwierdzono również, że u drzew 
obumierających zawartość S w ich 
igłach jest o 10007, wyższa. (W.B.) 

5 POMIAR LASU. PRZYROST. ROZWÓJ I STRUKTURA 
DRZEWOSTANÓW. INWENTARYZACJA I KARTOGRAFIA 

90. 

Уогорапоу Р.У.: Opredelenie obéma 
stvola bez kory u rastuśćego dereva. 
Pomiar miąższości pnia bez kory u 
drzew rosnących. Les.ż. 1982 nr 5 s. 
20—23, 2 tab. bibliogr. 3 poz. — Omó- 
wiono możliwość obliczania miąższości 
pnia bez kory przy zastosowaniu wzoru 
Vb/kFVw/x(Kx—C). Współczynnik Ky — 

IBL 

stosunek Srednic w korze i bez kory 
na wysokosci jednego metra nad szyja 
korzeniową drzewa, С — zmienna uza- 
leżniona od gatunku drzewa. Podano 
przykładowe tablice z wyliczonym 

współczynnikiem Ky oraz wartości С 
dla sosny, świerka, dębu, brzozy i osi- 
ki. (R.S.) 

6 URZADZANIE LASU. EKONOMIKA GOSPODARSTWA LESNEGO. 
ADMINISTRACJA 1 ORGANIZACJA GOSPODARSTWA LESNEGO 

91. 

Voropanov P.V.: O normativno-techni- 
ćeskoj baze dlja rasteta promeżutoćno- 
go polzovanija v sosnovych molodnja- 
kach evropejskoj éasti SSSR. O nor- 
matywno-technicznej podstawie oblicza- 
nia użytków międzyrębnych w młod- 
nikach sosnowych. Les.ż. 1982 nr 6 s. 
42—48, 5 tab. bibliogr. 6 poz. — Zapre- 

92 

IBL 

zentowano nowy sposób ustalania ma- 
sy wydzielających się drzew na podsta- 
wie tablic przyrostowych. Na przykła- 
dzie młodników sosnowych wyliczono 
nowe normatywy użytkowania między- 
rębnego, wyższe od aktualnie obowią- 

zujących. (R.S.)



92. 69 

Pohjonen V.: Energiekrise, Waldwirts- 

chaft und Sonnenenergie, Kryzys ener- 

getyczny, gospodarka leśna i energia 

słoneczna. Allg.Forstz. 1982 Jg 37 Nr 

35 s. 1050—1051, 3 tab. — Omówienie 

procesu kumulacji energii słonecznej 

w biomasie i możliwości jej intensyfi- 

kacji. Fińskie badania lasów energe- 

tycznych (głównie niskopiennych) wy- 

kazały celowość bardzo gęstej uprawy 

brzozy bagiennej, której 10-letnie od- 

rośla w ilości ponad 50 tys. szt./ha da- 

ją 6—7 t/ha suchej substancji rocznie, 

: 238.0 IBL 

a w skrajnych przypadkach 15 t/ha. 

Duże możliwości daje uprawa osiki, 

topoli lub wierzby. W południowej 

Szwecji roczne pozyskanie na wierzbo- 

wych plantacjach energetycznych do- 

chodzi nawet do 32 t/ha. Materiał ten 
przerabiany jest na zrębki opałowe. 

Popiół z nich zawiera substancje od- 

żywcze (za wyjątkiem azotu) i nadaje 

się szczególnie do nawożenia wierzby. 

Omówiono bilans włożonej i otrzyma- 
nej energii w tych plantacjach stwier- 

dzając wielokrotną opłacalność (W.B.) 

9 LASY I LEŚNICTWO W GOSPODARCE NARODOWEJ 

93. 904 (437) IBL 

Tunak Ś.: Rozbor vyużivania dreva a 
socialno-ekonomického vyvoja lesnćho 

hospodarstva CSSR za obdobie 1960 aż 
1978. Analiza wykorzystania drewna i 

społeczno-ekonmicznego rozwoju gospo- 

darki leśnej CSRS w okresie 1960— 

—1978. Lesnictvi 1981 R. 27 nr 12 s. 

1095—1104, 15 tab. bibliogr. 8 poz. — 

Przedstawiono dane liczbowe, dotyczą- 

ce rozwoju powierzchni leśnej, zasobów 

drewna i ich struktury, pozyskania 

drewna, najważniejszych produktów 

(tarcicy, sklejki, płyt, celulozy), ekspor- 

darce leśnej, wartości środków pod- 

stawowych (budynków i maszyn) oraz 

tworzenia produktu społecznego. Po- 

wierzchnia leśna w tym okresie zwięk- 

szyła się z 4285 tys. ha do 4515 tys. ha, 

zapas drewna z 656 mln do 888 mln 

ms w korze a pozyskanie z 125 mln 

do 17,5 mln m$ b.k. Inwestycje w leś- 

nictwie zwiększyły się 4-krotnie a war- 

tość środków podstawowych — z 115 

mld do 18,1 mld kor. Liczba robotni- 

ków leśnych zmalała z 81 do 65 tys. 

osób a udział w wytwarzaniu produk- 

tu i importu drewna, liczby zatrudnio- tu społecznego — 1,00% do 0,679. 

nych w leśnictwie, inwestycji w gospo- (S.K.) 

94. 904 (520) IBL 

Novak V.: Japonskć lesnictvi a dfevar- 
sky prumysl. Japońskie leśnictwo i 

przemysł drzewny. Les.Pr. 1982 R. 61 

nr 6 s. 264—271, 4 fot. 4 tab. 1 wykr. 

— Przy lesistości kraju ok. 68% lasy 
zajmują w Japonii 25,263 mln ha (w 
tym państwowe tylko 7,937 mln ha) a 

zapas drewna wynosi 2186 mln m3 (z 

czego iglastego jest 1215 mln m3). Obec- 

na zasobność 86 m3/ha w 2021 r. zwięk- 

szy się do 148 m3/ha. Roczne zużycie 

drewna wynosi ok. 100 mln m, z cze- 

go 70%, pokrywa się z importu. W la- 

sach gospodarczych dominuje cyprysik 

(900%, udziału). Bardzo duże szkody po- 

wodują korniki — w 1973 ponad 1 min 

m3 a w 1977 — ponad 800 tys. m3. 

Drewno przerabiane jest w 45 tys. za- 

kładów przemysłowych. Pozyskanie 

drewna uwarunkowane jest pozagos- 

podarczymi funkcjami lasu. (S.K.) 
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95. 

Seeliger J.: Móglichkeiten und Grenzen 
der Reduktion von Immissionen aus 
der Sicht der Emittenten. Możliwości 
i granice zmniejszenia imisji z punktu 
widzenia zakładów emitujących. Allg. 
Forstz. 1983 Jg 38 Nr 1/2 s. 12—14, 
1 fot. 2 wykr. — Wysokie kominy o 
wysokości ponad 200 m są najekono- 
miczniejszym, skutecznym sposobem 
ograniczania imisji. Dzięki nim emito- 
wane substancje mieszają się z masa- 
mi powietrza i stężenie ich spada do 
milionowych części pierwotnej koncen- 
tracji. Ostatnio jednak w RFN forso- 
wane jest instalowanie w zakładach 
przemysłowych filtrów, jako działają- 
cych najradykalniej. Najnowsze rozwią- 
zania mają zdolność filtracyjną 99,5. 

907 IBL 

Elektrofiltry nastawione są również na 
pochłanianie metali ciężkich, których 
udział redukują do 0,1—0,6 mg/ms po- 
wietrza. Ponadto nowe siłownie zaopa- 
trywane są w paliwo o zaniżonej za- 
wartości NOx, w wyniku czego udział 
tego związku w imisjach może spaść 
o 50%. Wysokie kominy i filtry po- 
wodują, że np. imisje siłowni o mocy 
1400 MW stanowią 3% dopuszczalnej 
normy. Kosztownym procesem jest od- 
siarczanie zanieczyszczeń, które nastę- 
puje poprzez przepuszczanie dymów 
przez kąpiel wapienną redukujacq SO, 
o ponad 60%, a także i chlorowodór. 
Nadmieniono, że typowe imisyjne szko- 
dy leśne występują nieraz w rejonach 
wolnych od zanieczyszczeń. (W.B.) 

Autorzy analiz: 

(W.B.) — mgr inż. Wiktor Brodzi- 
kowski 

(W.Ch.) — doc. dr Witold Chmielew- 
ski 

(5.К.) — doc. Stefan Kociecki 
(R.S.) — dr inż. Ryszard Sobczak 

Przegląd Dokumentacyjny Leśnictwa 
zawiera jedynie niewielką część analiz 
dokumentacyjnych z zakresu leśnictwa. 
Pełna dokumentacja ukazuje Się w po- 
staci kart dokumentacyjnych. 
Centrum Informacji Naukowej, Tech- 
nicznej i Ekonomicznej (w skrócie 
CINTE, Warszawa, Al. Niepodległości 
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186) przyjmuje zgłoszenia na prenu- 
meratę kart dokumentacyjnych, które 
może obejmować zarówno całą doku- 
mentację naukowo-techniczną jak i 
oddzielne jej działy lub zagadnienia 
i tematy. 

Zakład Informacji Naukowo-Tech- 
nicznej i Ekonomicznej Leśnictwa In- 
stytutu Badawczego Leśnictwa — bran- 
żowy ośrodek informacji leśnictwa — 
wykonuje za zwrotem kosztów ksero- 
kopie i mikrofilmy publikacji, obję- 
tych zarówno przeglądem dokumenta- 
cyjnym jak i kartami dokumentacyj- 
nymi.
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Henryk Plessner — BUDUJE- 

MY ALTANE, PWRiL, War- 

szawa 1980, s. 78, cena 10 zł. 

Altana, wiadomo, przydać się 

może w każdym ogrodzie. 

Książka w przystępny sposób 
omawia jej budowę. A oto roz- 

działy pracy: 

Altana w historii; 

Budujemy altanę; 

Otoczenie altany. 

Z pierwszego rozdziału książ- 

ki — „Altana w historii — 

przytaczamy maleńki fragment, 

świadczący o tym, że jest ona 
nie tylko przydatna praktycz- 

nie, lecz zarazem zawiera wie- 

le ciekawych ogólnych infor- 

macji na ten tema: 

,„,W starożytności ogrody na- 
leżały do władców i kapłanów, 

a altany budowano w nich ja- 
ko świątynie i pawilony. Ich 

wygląd znamy z zachowanych 

do naszych czasów  płasko- 
rzeźb... 

W średniowieczu ogrodnic- 

twem zajmowały się najczęś- 

ciej zakony. Altany w tym 

okresie należały do rzadkości. 

W ogrodach zakonnych nie bu- 

dowano ich. Altany pojawiają 

się jedynie na naturalnych łą- 

kach kwiatowych wśród kwit- 

nących krzewów. Służyły one 

jako miejsce spotkań i zabaw 

młodzieży dworskiej. Z tego 

powodu nazywano je „ogroda- 

mi miłości”. . | 

Na podkreślenie zasługuje 

rysunkowe pokazanie w pracy 

szczegółów budowy altany. 

  
 


