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Układ pozycji, zgodnie z dotychczasową praktyką, według międzynarodowej 
ieśnej klasyfikacji oksfordzkiej, której symbole cyfrowe są podane ponad tekstem 
każdego streszczenia. 6 

"4 CZYNNIKI ŚRODOWISKA. BIOLOGIA 

99 114.13 : 181.65 — —174.7 Picea IBL 

Braun H. J. Zur Sauerstofiabhangigkeit 

des Wachstums von Fichten im Boden- 

raum. W sprawie zależności wzrostu 

u świerka od tlenu w giebie. Allg. 
Forst- u. Jagdzte 1974 Jg. 145 nr 6 

s. 111, bibliogr. 6 poz. — Z obszernych 

badań nad świerkiem oczekuje się wy- 

ników w ciągu 2—3 lat. Jako materiał 

doświadczalny użyto klony świerków 

z normalnych warunków wzrostowych 

1 z gleby bagiennej. Z powodu pła- 

skiego systemu korzeniowego świerk 

jest narażony na szkody od wiatrów 

i huby korzeniowej. Taki system ko- 

rzeniowy u świerka nie wynika z bra- 

ku mechanicznej zdolności przenikania 

korzeni do gleby, lecz z dużego zapo- 

trzebowania na tlen. Badano sadzonki 

rosnące w Środowisku ubogim w tlen. 

Po jednym okresie  wegetacyjnym 

świerki pochodzące z normalnych wa- 

runków wyginęły, natomiast sadzonki 

świerka bagiennego wykształciły pędy, 

zużyły stosunkowo dużo wody i rosły 

w tych warunkach przez ponad dwa 

okresy wegetacyjne. (S.A.) 

100 161.4 : 174.7 Larix —— 181.36 IBL 

Zakonova V. P.: Osobennosti sezonno- 

go rosta kornevoi sistemy nekotorych 

vidov listvennicy. Właściwości sezono- 

wego wzrostu systemu korzeniowego 

niektórych gatunków modrzewia. Les. 

Choz. 1974 nr 1 s. 36—38, 1 tab. 1 wykr. 

bibliogr. 4 poz. — Badania wzrostu 

korzeni introdukowanych w okręgu mo- 

skiewskim modrzewia: europejskiego, 
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syberyjskiego i Sukaćeva przeprowa- 

dzono w latach 1971—1972 w oszklo- 

nych specjalnie rowach obserwacyj- 

nych. System korzeniowy rozpoczyna 

wegetację prawie równocześnie z czę- 

ścią nadziemną — w drugiej lub trze- 

ciej dekadzie kwietnia przy temp. gle- 

by --29C. Zakończenie wzrostu korzeni 

w jesieni następuje w różnych termi-



nach, najdłużej jednak rosną u modrze- 
wia europejskiego. Różnice w zakoń- 
czeniu wegetacji pędów i korzeni w 
obrębie jednego gatunku wynoszą do 

_dwóch tygodni. U wszystkich modrzewi 
widoczne są dwa okresy intensywnego 

wzrostu korzeni — wiosna i początek 
lata oraz koniec lata i początek jesieni. 
Maksymalna długość okresu aktywności 
stożków wzrostu korzeni wynosi 39—55 

dni. (A.N.). 

101 161.4 : 56 IBL 

Braun H. J.: Rhythmus und Grósse 

von Wachstum, Wasserverbrauch und 

Produktivitat des Wasserverbrauches 

bei Holzpflanzen. Rytm i Szybkość 

wzrostu, zużycie wody oraz wydajność 

produkcyjna sadzonek drzew. Allg. 

Forst- u. Jagdztg 1974 Jg. 145 nr 5 

s. 81—86, 6 tab. 2 wykr. bibiogr. 5 poz. 

— Zastosowano nową metodę absolut- 

nego zużycia wody przez drzewa. W 

okresie wegetacyjnym 1972 badano 

przyrost grubości u  olszy czarnej 

i wierzby białej, przyrost powierzchni 

przekroju, liczbę liści, powierzchnię 

liści, zużycie wody na m?* pow. liści 

i absolutne zużycie wody. Wierzba w 

tym samym wieku i przy tej samej po- 

wierzchni liści zużywa więcej wody niż 

olsza choć przyrost powierzchni prze- 

kroju jest u niej podobny jak u olszy. 

Wierzba jest więc gatunkiem nieekono- 

micznie gospodarującym wodą. Oba 

gatunki moga rosnąć na glebach 

o utrudnionym dostępie tlenu ale w 

tych warunkach olsza wykazuje więk- 

szą energię życiową niż wierzba. (S.A.). 

102 176.1 Salix — 238 — — 176.1 Salix IBL 

Weber E.: Monographie der Salix alba 

L. spec. plant. (1753) unter Bertck- 

sichtigung genetischer und ziichteri- 

scher Aspekte. Monografia wierzby Sa- 

lix alba L. spec. plant. (1753) z punkiu 

widzenia genetyki i hodowli. Forstwiss. 

Cent. Bl. 1974 Jg. 93 H. 5 s. 233—247, 

l mapa bibliogr. 19 poz. — Rodzaj Sa- 

lix obejmuje ponad 100 gatunków 

i form występujących głównie w Eur- 

azji. Rodzaj ten dzieli się na 4 podro- 

dzaje: Humboldtiana, Amerina, Cha- 

meotia i Caprisalix, oraz na wiele sek- 

cji. Łatwość rozmnażania wegetatywne- 

go jest wykorzystywana od stuleci. W 

szkółkach hoduje się !/2 i ?/3-letnie sa- 

dzonki ze zrzezów z pędów jednorocz- 

nych. Wierzby mogą być tetraploidalne 

lub heksaploidalne, co ma znaczenie 

przy krzyżowaniu naturalnym i sztucz- 

nym. Do bardziej znanych skrzyżowań 

należy Salix viminalis X s. alba 

i s. viminalis X s. triandra. Ostatnio 

w Jugosławii uzyskano udane skrzyżo- 

wania Salix alba X s. nigra i fragilis 

i inne. Podstawowy gatunek Salix alba 

jest na dobrych siedliskach odporny na 

schorzenia do wieku 50 lat. (W.B.). 

2 HODOWLA LASU 

103 232 : 377.44 (497.2) IBL 

Wassilev W.: Der Einsatz der Schlep- 

per „Bolgar” zu Forstkulturmassnah- 

men in der VR Bulgarien. Zastosowa- 

nie ciągnika „Bolgar” do prac w upra- 

wach leśnych w Bułgarskiej Republice 

Ludowej. Sozial. Forstwirtsch. 1974 Jg. 

24 nr 7 s. 210—215, 11 fot. 4 rys. 

6* 

2 wykr. — Przedstawiono 3 modele 

ciągnika gąsienicowego „Bolgar” TL-30 

A o mocy 30 KM, TL-45 i TL-45 А 

o mocy 45 KM i szerokości 1250 mm. 

Ciągniki te mają zastosowanie przy 

pracach zalesieniowych w uprawach 

i szkółkach. Przystosowany do nich ze- 
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staw maszyn obejmuje zawieszany pług 

2-członowy PN-2-25 i 3-członowy PN- 

3-25, glebogryzarkę FN o szerokości ro- 

boczej 76, 110, 125 cm, siewniki wielo- 

rzędowe oraz równiarkę do formowa- 

nia tarasów. Ciągniki te umożliwiają 

kompleksową mechanizację szkółek leś- 

nych przy czym wersja TL-45 jest ptzy- 

stosowana do obiektów wielkości 15— 

20 ha. Szerzej omówiono zawieszane 

sadzarki 1- i 2-rzedowe LMB-1 i LMB-2 

o wydajności do 1000 i do 2000 sadzo- 

nek/godz. Ponadto ciągniki „Bolgar” 

używane są przy cięciach pielęgnacyj- 

nych głównie do transportu drewna 

cienkiego. (W.B.). 

104 232.412.1 : 307 IBL 

Wulf A.: Die Pflanzenaushebe- und 

Bundelmaschine. Wyerywacz z urządze- 

niem do wiązania sadzonek. Sozial. 

Forstwirsch. 1974 Jg. 24 Nr 7 s. 292— 

203, 2 fot. — Maszyna składa się z ra- 

my głównej na 2 kolach, taśmy poda- 

jącej, urządzenia do wiązania, systemu 

napędzającego, układu  hydrauliczno- 

sterujacego, licznika elektromechanicz- 

nego do liczenia sadzonek i wiązek, oraz 

wózka transportowego. Podczas pracy 

półokrągły lemiesz spulchnia rządek, a 

taśmy gumowe chwytają, podnoszą i 

w pozycji pionowej przekazują sadzon- 

ki do mechanizmu wiążącego i liczą- 

с=50. Sterowanie lemieszem i taśma- 

mi w płaszczyźnie pionowej i pozio- 

mej jest hydrauliczne i podobnie jak 

kontrola licznika następuje z siedziska 

osoby obsługującej. Ilość sadzonek w 

wiązce jest regulowana w granicach 

10—25 sztuk. Długość wyorywacza bez 

wózka wynosi 4500 mm, szerokość 

2200 mm, a ciężar 952 kg. (W. B). 

105 237.4 :228 — — 174.7 Picea IBL 

Altherr E. i in. Erste Ergebnisse von 

Fichten —  Dungungsversuchen aut 

Feuersteinlehmstandorten des Wucnsbe- 

zirkes ,,Nordliches Hardtsfeld (Ostalb). 

Pierwsze wyniki badań nad nawoże- 

niem świerka na glebach aluwialnych 

„Północnego Hżrdtsfeldu”. Allg. Forst-u. 

Jagdztg 1974 Jg. 145 nr 6 s. 101—lll, 

6 tab. 5 wykr. bibliogr. 10 poz. — W 

latach 1965/66 trzykrotnie nawożono 

słabo rosnące drzewostany świerkowe 

w wieku 90 1 na glebach aluwialnych 

z grubą warstwą surowej próchnicy, 

pozbawionych wapnia i azotu, z nie- 

doborem fosforu. W zimie 1971/72 prze- 

prowadzono analizę pniową mierząc 

szerokość słoi rocznych z lat 1957—1971 . 

z dokładnością do 1/100 mm. Na po- 

wierzchniach nawożonych stwierdzono 

przyrost masy drzewnej większy o 7 

do 20%. W igłach świerka stwierdzono 

znacznie większą zawartość azotu, fo- 

sforu, potasu, wapnia oraz masy popiołu 

niż przed nawożeniem. (5. A.). 

106 237.4 : 228 — — 176.1 Quercus IBL 

Garbaye J., Leroy P., Oswald H. Pre- 

miers résultats de cing annees de fer- 

tilisation sur jeunes peuplements de 

chene en foret de Berce. Pierwsze wy- 

niki 5-letniego nawożenia młodników 

dębowych w lesie Berce (basen pary- 

ski). Rev. form franc. 1974 nr 1 ss. 51— 

58, 3 fot. 3 tab. 3 wykr. bibliogr. 4 poz. 

— Zastosowane nawożenie młodników 

dębu czerwonego miało zwiększyć przy- 
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rost na grubość przy przedłużeniu ok- 

resu trwania jego i bez pogorszenia 

jakości drewna łuszczarskiego. Zasto- 

sowane dawki nawozowe okazały się 

skuteczne a przyrost poprawił się za- 

równo po nawożeniu azotowym jak 1 

po azotowo-wapniowym. Wydaje się, że 

efekt początkowy nawożenia utrzyma 

się przez wiele lat. Celowe byłoby 

wcześniejsze nawożenie (po rozwiąza-



niu problemu techniki rozsiewu) lub 
dozowanie go w czasie w celu uniknię- 
cia dużych różnic w szerokości słojów. 

107 237.4 : 232.311.1 

Garbaye J., Leroy P. Influence de la 
fertilisation sur la production de glands 
en foret de Berce et Foret de Boulogne. 
Wpływ nawożenia na urodzaj żołędzi 
w lasach Bercć i Boulogne. Rev. for. 
franc. 1974 nr 3 s. 223—228, 6 tab. bi- 

bliogr. 3 poz. — Badania miały na celu 

poprawę jakości i ilości żołędzi dębu 

przez nawożenie wytypowanych sied- 

sk (gleby płowe na podłożu bagien- 

Można również zbyt silny wzrost re- 
gulować przez zagęszczanie więźby. 

(M. B.). 

— — 176.1 Quercus IBL 

nym oraz gliniaste, w klimacie atlan- 

tyckim). Z doświadczeń wynika, że na- 

wożenie nie wpłynęło na przyrost drzew 

nasiennych, spowodowało natomiast 

znaczne zwiększenie urodzaju żołędzi 

(o 62% w najlepszych warunkach) jed- 

nak bez poprawienia ich jakości. W 

żołędziach stwierdzono większą zawar- 

tość azotu. (M. B.). 

108 242 (497.2) IBL 

Marinov M., Schelev I.: Uber die Wald- 
pflegehiebe in der Volksrepublik Bul- 

garien. O cięciach pielęgnacyjnych w 

Bułgarskiej Republice Ludowej. Sozial 

Forstwirtsch. 1974 Jg. 24 Nr 6 s. 176— 

179, 2 fot. — Do 1944 r. cięcia pielęg- 

nacyjne w lasach Bułgarii prowadzone 

były w minimalnym, zakresie, a na 

większą skalę rozpoczęto je w 1949 r. 
Dotychczas z zabiegów tych pochodziło 

18,6% rocznego pozyskania, a w roku 

bieżącym przewiduje się wzrost do 35— 

40%. Zagadnienie badano na powierzch- 
niach próbnych w młodnikach i drze- 

wostanach sosnowych, świerkowych, bu- 

kowych i dębowych. W młodnikach so- 

snowych i mieszanych stosowana jest 

trzebież górna o intensywności 25—30"o 

zapasu dla I — II bonitacji i 20% dla 

III — IV bonitacji. Pielęgnowanie młod- 

ników o początkowej liczbie 5—6 ty- 

sięcy drzewek rozpoczyna się w wie- 

ku 20—22 lat. W czystych dębinach 

pierwszą trzebież przeprowadza się w 

wieku 10—15 lat. Oddziaływanie tych 

zabiegów na przyrost i na ekonomikę 

wskazuje na celowość współpracy spec- 

jalistów z różnych dziedzin i stosowa- 

nie metod matematycznych i cyberne- 

tycznych. (W. B.). 

3. NAUKA O PRACY. POZYSKIWANIE DREWNA. 

PRACE ZRĘBOWE I TRANSPORT. INŻYNIERIA LEŚNA 

109 31 —. — 307 : 352 IBL 

Bobylev B. I. Sdvigi v strukture tru- 

dovych zatrat na lesozagotovkach. Prze- 

Suniecia w strukturze nakładów pracy 

przy pozyskiwaniu drewna. Les. Prom. 

1974 nr 9 s. 20—21, 1 tab. — Wynikiem 

wdrażanej kompleksowej mechaniza- 

Cji i automatyzacji jest istotne zwięk- 

szenie wydajności pracy i polepszenie 

wskaźników ekonomicznych w procesie 

pozyskiwania drewna. W tabeli przed- 

stawiona jest struktura nakładów pra- 

cy w 1961 i 1972 r. Przesunięcia o któ- 

rych świadczą dane z tabeli, wskazują 

na to, że kompleksowa mechanizacja 

coraz to pełniej obejmuje oprócz pod- 

stawowych także prace przygotowaw- 

czo-pomocnicze. (W. Z.).



110 31 :307 (497.2) | IBL 
Mateev A.: Mechanisierung und Tech- 
nologie der Rohholzbereitstellung in 
der VR Bulgarien. Mechanizacja i tech- 
nologia pozyskania drewna w Bulgar- 
skiej Republic. Ludowej. Sozial. For- 
stwirtsch. 1974 Jg. 24 Nr 6 s. 185—187, 
2 fot. — W 1972 r. ścinka i wyróbka 
zmechanizowana była w 92%. korowa- 
nie drewna gatunków igląstych w 28%, 
zrywka w 39%, załadunek w 27%, a 
transport 100%. Do ścinki i okrzesy- 
wania stosowane są pilarki ,„Drużba”, 
a do korowania korowarki „Kambio”, 

VK—10 i VK—]I6. Najbardziej praco- 
chłonna jest zrywka. Stosowane są ko- 
lejki linowe, głównie typu „Wissen” 
o nośności 1,5 t, oraz ciągniki „Uni- 
versal” i ,,Bolgar’, a takze zwierzęta 
pociągowe. Przeciętna .długość zrywki 
ciągnikiem wynosi 500—1200 m co daje 
roczną wydajność pojazdu do 2700 m3 
drewna. Na składnicach leśnych uży- 
wane są lekkie żurawie hydrauliczne 
„Hiab” i „PE—08” przystosowane do 
ciągników „Belarus”. (W. B.). 

111 31 :64 (430.1) IBL 

Dietz P.: Die Holzernte als betriebswir- 
tschaftliches, technisches und organi- 
satorisches Problem. Pozyskanie drew- 
na jako zagadnienie ekonomiczne, tech- 
niczne i organizacyjne. Forstarchiv 1974 
Jg. 45 H. 6 s. 97—103, bibliogr. 19 poz. 
— Kryzys leśnictwa w RFN polega 
głównie na wzroście płac i świadczeń 
socjalnych o 700% w okresie 1953—1972 
szansa poprawy sytuacji leży przede 
wszystkim w zmianie stosunku kosztów 
1 zysków, co możliwie jest do osiąg- 
nięcia przez stosowanie nowych tech- 
nologii. Początek w tym zakresie sta- 
nowi przeszkolenie wszystkich robotni- 
Ków, np. w ramach systemu FVA, do- 

tyczącego przygotowania surowca 
drzewnego do przerobu na celuloze, pa- 
pier i płyty, oraz dla tartaków. Do ścinki, 
niezależnie od stale ulepszanych pila- 
rek, wprowadzane są nożyce hydrau- 
liczne. Przewiduje się też zastąpienie 
przy zrywce zdalnie sterowanych wcią- 
garek linowych chwytakami hydraulicz- 
nymi. Najnowsze zdobycze. techniki nie 

są jednak jeszcze należycie wprowa- 

dzane wskutek niedostatecznej znajo- 

mości przedmiotu przez leśników i bra- 

ku konsekwencji w działaniu. Popra- 

wę rokuje optymalizacja wykorzysta- 

nia surowca i lepsze przystosowanie 

produkcji do potrzeb rynku. (W. B.). 

112 323.12 : 304 IBL 

Gebauer F.: Ursache und Erschein- 
ungsform von Vibrationsschiden durch 
Einmann—Motorkettensigen und ihre 
Abwehr durch Griffpolsterung. Przy- 
czyny i formy obrażeń spowodowanych 
przez wibrację w wyniku pracy jed- 
noosobowymi pilarkami i ochrona po- 
przez uchwyty amortyzujące. Sozial. 

Forstwirtsch. 1974 Jg. 24 Nr 7 s. 216— 
217, 1 fot. 1 tab. — Ujemne oddziały- 

wanie pracy pilarkami na zdrowie lu- 

dzkie wynika z wibracji, hałasu i wy- 

dzielania spalin. Wibracje powodują 

uszkodzenia systemu ruchowego ręki, 

poszczególnych nerwów a nawet cen- 

tralnego układu nerwowego. Chorobą 
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zawodową pilarzy jest neuroza powo- 

dująca bóle palców i ich bielenie pod- 

czas zimna. Objawy te stają się nag- 

minne ze względu na coraz szersze sto- 

sowanie pilarek i wzrost wibracji w 

wysoko obrotowych, lekkich konstruk- 

cjach. W celu zmniejszania wibracji w 

zaczepy uchwytów "umieszczane są 

amortyzatory w formie wkładek z sub- 
stancji piankowej lub gumy. Wpływ 

tych amortyzatorów jest niewątpliwy; 

zaobserwowano już spadek zmęczenia 

pracą. Jest to jednak rozwiązanie czę- 

Ściowe, a pełniejsze wymaga zmian kon- 

strukcyjnych w pilarkach. (W. B.).



113 | 326 (430.2) IBL 
Lemke K.: Sozialistische Intensivierung 
der Rohholzerzeugung durch Einsatz 
von Spezialbrigaden. Socjalistyczna in- 
tensyfikacja pozyskania drewną przez 
wprowadzanie brygad specjalnych. So- 
zial. Forstwirtsch. 1974 Jg. 24 nr 10 s. 
308—309, 1 fot. — W warunkach NRD 
podstawą intensyfikacji jest wprowa- 
dzanie postępu naukowo-technicznego, 
lepsze wykorzystanie środków inwesty- 
cyjnych, efektywniejsze wykorzystanie 

sił społecznych, materialnych i produk- 

cyjnych. W praktyce oznacza to racjo- 

nalizację, kooperację, specjalizację i 

stosowanie metod zbliżonych do prze- 

mysłowych. Przykładowo w gospodar- 

stwie leśnym Neustrelitz zorganizowa- 

114 

Graupner J.: Spanlose Einschnittanla- 

gen in der Forstwirtschaft der DDR. 

Bezwiórowe urządzenia Ścinkowe w le- 

śnictwie NRD. Sozial. Forstwirtsch. 

1974 Jg. 24 Nr 7 s. 204—207, 4 fot. — 

W szeregu krajów zarówno do ścinki 

drzew jak i wyróbki wprowadzane są 

bezwiórowe urządzenia tnące jak np. 

no brygady specjalistyczne jak np.: bry- 
gadę uprzątania zrębów przez spala- 
nie odpadów z użyciem propanu, me- 
chanicznego uprzątania zrębów, gro- 
dzenia parkanami drucianymi, oraz bry- 
gady chemicznego przygotowania po- 
wierzchni i chemicznej pielęgnacji 
upraw. Każda brygada kierowana jest 
przez doświadczonego brygadiera, maj- 
stra lub inżyniera danej specjalności. 
Brygady uczestniczą we współzawodnice- 
twie regulowanym planami dziennymi. 
W dążeniu do intensyfikacji udział pra- 
cy ręcznej stale maleje. Wskazano na 

poprawę efektów ekonomicznych w wy- 

niku wprowadzenia brygad specjalnych. 
(W. B.). 

IBL 

finska Pika 50. Wada tego sprzetu jest 
pękanie przecinanego drewna wzdłuż 
włókien. Szkody te są szczególnie duże 
przy pracy w temp. poniżej —10C. W 
NRD prowadzone są prace nad ulep- 
szaniem sprzętu, m. in. badania nad 

wpływem grubości noża, kształtu ostrza 

i temperatury na jakość pracy. (W. B.). 

115 363.7 : 861.0 IBL 

Sistemy masin dlja proizvodstva tech- 

nologiceskoi 'Śćepy. Zestawy maszyn 

do produkcji zrębków. Oprac. Voevoda 

D. K. i in. Les. Prom. 1974 nr 10 s. 

10—12, 1 fot. 3 rys. — W 1975 r. pro- 

dukcja zrębków powinna zwiększyć się 

do 4,7 mln (w porównaniu 3 mln w 

roku poprzednim). W związku z tym 

instytuty projektowe opracowały cztery 

zestawy maszyn do produkcji zrębków 

o różnej wydajności. Interesujący jest 

116 377.44 

Gorbaćev N. N.: Rezerwy soverśenstvo- 

vanija trelevoćnych traktonrov. Rezerwy 

w doskonaleniu ciągników zrywkowych. 

Les. Prom. 1974 nr 6 s. 9. — Jednym 

z ważniejszych zadań, zmierzających 

zestaw maszyn NSzcz-3, przeznaczony 

do produkcji zrębków z koron drzew 

i drobnicy. Wydajność 250—300 ms 

zrębków w ciągu zmiany, a 4—6 tys. 

m w roku/l rob. Innym ciekawym 

urządzeniem jest samojezdna maszyna 

do produkcji zrębków w lesie —NSzcz- 

4. Ekonomiczna efektywność jednego 

zestawu wynosi 7 tys. rub. w ciągu 

roku. (Z. W.). 

IBL 

do podniesienia wydajności jest zwięk- 

szenie mocy i prędkości ciągników 

zrywkowych. Istnieją dwie możliwości: 

posiadaną moc silnika wykorzystuje się 

ło zwiększenia jego szybkości albo si- 
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ły uciągu. Zastosowanie silników o 
zwiększonej mocy i prędkości pozwala 
na zmniejszenie parku maszynowego 
i zapotrzebowania na siłę roboczą oraz 

zmniejszenie wydatków związanych z 
zakupem i obsługą techniczną ciągni- 
ków. (Z. W.). 

4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU. 

117 411 : 453 497.2) IBL 

Keremidtschiev M.: Biologische Bekiim- 
pfung der Schadinsekten in den Wśl- 
dern der VR Bulgarien. Zwalezanie bio- 
logiczne szkodliwych owadów w lasach 
Bułgarskiej Republiki Ludowej. Sozial 
Forstwirtsch. 1974 Jg. 24nr6s. 183—184, 
2 fot. — Lasy Bulgarii, w duzej mie- 
rze pochodzenia naturalnego odznacza- 
ją się odpornością na szkody powodo- 
wane przez owady. Różnorodność owa- 
dów jest tu duża, ale ich ilość nie prze- 
kracza stopnia szkodliwości. Niemniej 
w drzewostanach iglastych znaczenie 
gospodarcze ma Thaumatopaeae pity- 
ocampa, Ips aucuminatus, Diprion pini, 
Evetria buoliana, a w liściach m. in. 

118 

Braun G.: Zur Verwendung von Ta- 
bakpflanzen als Bioindikatoren wald- 
schadlicher, photochemischer Immis- 
Ssionen. Na temat wykorzystania sadzo- 
nek tytoniu jako biowskaźników imisji 
fotochemicznych, szkodliwych dla lasu. 
Forstwiss. Cent. —Bl. 1974 Jg. 93 H. 
4 s. 221—230, 1 fot. 2 mapy 4 tab. 1 
wykr. bibliogr. 31 poz. — emisje za- 
wierające tlenki azotu i węglowodoru 
wydzielone w 1970 r. w RFN wynio- 
sły 4,7 miliona ton. Związki te są fito- 
toksyczne tylko przy wysokiej koncen 
tracji, co zdarza się rzadko. Niemniej 
pod wpływem promieni słonecznych 
następuje ich przemiana w ozon i utle- 

Lymantria dispar, Euproctis chrysor- 

hoea i Tortrix viridiana. Ważną rolę 
w ich zwalczaniu odgrywają pasożyty 

jaj (Anastatus disparis), gąsiennic i 

larw (Apanteles porthetriae, Thoronia 

atalante i inne). Ponadto wykorzysty- 

wane jest działanie niektórych owa- 

dów, mrówek leśnych i ptaków. Do 

metod mikrobiologicznych należy dozo- 

wanie takich środków jak Entobakte- 

rin (prod. ZSRR), Dipel (prod. USA) 

i Disparin (prod. bułgarskiej) w ilości 

0,6—5,0 kg/ha. Stosowane są one, gdy 

opanowanie drzewostanu przez owady 

przekracza 50%. (W. B.). 

IBL 

nione węglowodory o ujemnym wpły- 

wie fotochemicznym na rośliny. Do 

określenia bieżącego zagrożenia drze- 

wostanów przez te związki, zwłaszcza 

w rejonie ośrodków przemysłowych i 

rafinerii odpowiednie są sadzonki ty- 

toniu. Rośliny te wskutek dużej wraż- 

liwości w ciągu 1 okresu wegetacyjne- 

go wskazują stopnień zagrożenia przez 

imisje, które osłabiają rośliny (również 

drzewiaste) i poważnie zwiększają ich 

podatność na choroby wirusowe. Wska- 

zano na celowość zakładania kontrol- 

nych powierzchni tytoniowych na te- 

renach leśnych. (W. B.). 

119 443.3 — — 172.8 Fomes annosus : 844.2 . IBL 

Peek R. D.: Chemische Veranderungen 

beim Abbau von  Fichtenwurzelholz 

durch Fomes annosus. Zmiany chemicz- 

ne spowodowane rozpadem drewna ko- 

rzeni Świerka przez Fomes annosus. 
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Forstwiss. Cent. — Bl. 1974 Jg 93 H. 6 

s. 305—312, 3 tab. 4 wykr. bibliogr. 15 

poz. — Przeprowadzono analizę drew- 

na korzeni świerków, opanowanych 

przez Fomes annosus, pochodzących z



różnych siedlisk, oraz korzeni zdrowych. 
Analiza chemiczna wykazała, że wsku- 
tek działania grzyba spadek holocelu- 
lozy postępuje w zależności liniowej 
do ubytku masy drewna. Rozpartując 
frakcje celulozowe stwierdzono, że w 
początkowym stadium rozwoju grzyba 
rozpad celulozy jest nieproporcjonal- 
nie duży. Jednocześnie wzrasta zawar- 
tość B celulozy, a zauważalny spadek 
zawartości y celulozy następuje przy 

ubytku masy ponad 4%. Bardzo inten- 
sywny jest rozpad ligniny, wynoszący 
70% na początku opanowania przez Fo- 
mes. Zaznaczająca się rozpuszczalność 
drewna powoduje, że początkowa prze- 
waga produktów rozpadu celulozy za- 
nika w wyniku rosnącego ubytku ma- 
sy. Suma ubytku celulozy i ligniny jest 
równorzędna stracie masy drewna. 
(W. B.). 

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

120 64 -- 68 (47) IBL 

Tolokonnikov V. B.: Ekonomićteskie 
metody rukovodstva v upravlenii les- 
nogo chozjajstva. Ekonomiczne meto- 
dy zarządzania w gospodarstwie leśnym, 
Les. Choz. 1974 пг 1 $. 11—16. — Umac- 
nianie i doskonalenie zasad zarzadzania 
gospodarstwem leśnym w ZSRR oparte 

zostało na zwiększeniu roli organów 

średniego szczebla w bezpośrednim za- 

rządzaniu oraz wprowadzeniu zasad ra- 

chunku gospodarczego i bodźców eko- 

nomicznych. Przeprowadzony w latach 

1966—1967 w 141 przedsiębiorstwach 

eksperyment z zarządzaniem według 
nowych zasad wykazał, że zalety tego 
systemu nie uwidaczniają się w pełni, 
jeżeli pracują według niego tylko od- 
dzielne przedsiębiorstwa. System musi 
być wdrażany na wszystkich szczeblach 

zarządzania. Na bazie przeprowadzo- 

nych doświadczeń została opracowana 

i zatwierdzona ustawa o: zarządzaniu 
w leśnictwie wprowadzająca nowv sy- 

stem planowania bodźców ekonomicz- 

nych. (A.N.). 

PRODUKTY LESŚSNE I ICH UŻYTKOWANIE. 

a 

121 83 — — 176.1 : 903 (47) IBL 

Maydell H. J.: Zunehmende Bedeutung 

der Laubhólzer im europaischen Teil 

der Sowjetunion. Rosnace znaczenie 

drzew liściastych w europejskiej części 

ZSRR. Forstarchiv 1974 Jg. 45 H. 8 

s. 157—159, 7 tab. bibliogr. 5 poz. — 

Procentowy udział gatunków liściastych 

w lasach ZSRR jest niewielki, ale w 

liczbach bezwzględnych jest pokaźny. 

Dotychczas użytkowany był z l.ścia- 

stych tylko dąb a pomijano pozostałe 

gatunki. Powodem tego był brak urzą- 

dzeń przemysłowych do przerobu. Nie- 

mniej wykorzystanie ich będzie wzra- 

stać. O ile w 1971 r. udział celulozy 

z gatunków liściastych stanowił 12%, 

to w 1975 r. wyniesie 20%. Europejska 

część ZSRR jest bazą tego surowca. 

Przykładowo na Białorusi występuje 

dąb, grab, jesion, jawor, lipa, brzoza, 

osika, olsza i inne o łącznym zapasie 

148 mln m% na pow. 2433000 ha. Na 

uwagę zasługują 4 gatunki brzozy (Be- 

tula pendula, pubescens, humilis i na- 

na). Zasoby samej tylko osiki wyno- 

szą 4,8 mln m3 (209 m3/ha). W związku 

z przewidywanym wzrostem zapotrze- 

bowania na drewno należy liczyć się 

z jego eksportem z tych terenów. 

(W.B.) 
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122 

Aufsess H., Pechmann H., Lippemeier 
P.: Einige Erfahrungen mit der Berie- 
selung von Nadelrundholz. Kilka do- 
świadczeń ze zraszaniem iglastego drew- 
na okrągłego. Forstwiss. Cent.-Bl. 1974 

Je. 93 H. 6 s. 296—305, 1 fot. 1 rys. 1 

wykr. bibliogr. 12 poz. — Niekorowane 
drewno świerkowe, w ramach badań, 

składowano przez 2 lata na wolnym 

powietrzu i zraszano wodą w ciepłych 

porach roku. Wyniki były zadowalają- 

ce, zbliżone do efektów bezpośredniego 
składowania w wodzie. Zmiany spowo- 

dowane utlenieniem, zaznaczające się 

848.4 IBL 

barwa od fioletowej do brązowej nie 
przekraczały zewnętrznego pierścienia 
szerokości 5—15 mm. W niektórych dłu- 
życach stwierdzono działanie bakterii, 
charakteryzujące się nieprzyjemnym za- 
pachem. Ponadto w nielicznych par- 
tiach wystąpiło zasinienie bielu na głę- 
bokość 20 mm. Po przetarciu dłużye 
stwierdzono, że 3% tarcicy było silnie 
zasinione a 7% w małym stopniu. Za- 
gadnienie zraszania drewna jest szcze- 
gólnie aktualne przy klęskach wiatro- 

łomów. (W.B.). 

9 LASY I LEŚNICTWO W GOSPODARCE NARODOWEJ. 

123 

Hasel K.: Forstwirtschaftspolitik, Ver- 

such einer Standortbestimmung. Poli- 

tyka gospodarcza leśnictwa, próba okre- 
ślenia stanowiska. Forst- u. Holzwirt. 

1974 Jg. 29 nr 20 s. 421—430, bibliogr. 

24 poz. — Podsumowanie podstawowych 

zagadnień leśnictwa. Współczesna poli- 

tyka leśna oparta na podstawach nau- 

kowych wiąże zagadnienia ekonomicz- 

ne i społeczne. Jej zasady zostały wy- 

pracowane w okresie przechodzenia od 

formy państwa rolniczego do przemy- 

słowego przy gwałtownym wzroście za- 

potrzebowania na drewno. Ostatnie 

zmiany w zakresie polityki leśnej uwy- 

puklają znaczenie lasu dla środowiska. 

Polityka leśna wywiera istotny wpływ 

124 

Prognostizierung der Entwicklung der 

Forstwirtschaft in den RGW-Lindern. 

Prognozowanie a rozwój gospodarki leś- 

nej w krajach RWPG. Oprac. Lositzky 

K. i in. Sozial. Forstwirtsch. 1974 Jg. 

24 nr 8/9 s. 236—237. — Prognozowa- 

nie rozwoju leśnictwa w krajach RWPG 

obejmuje: pełne i racjonalne użytko- 

wanie rezerw surowcowych przy za- 

pewnieniu ich reprodukcji, wypracowa- 
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903 

IBL 

na planowanie w hodowli i urządza- 

niu. Najtrudniejszym zadaniem polity- 

ki leśnej jest ustalenie hierarchii 

funkcji lasu w kontekście produkcyjno- 

ści, rentowności oraz świadczeń rekrea- 

cyjnych i społecznych. Starsza genera- 

cja leśników skłania się jeszcze ku za- 

chowaniu maksymalnej rentowności 

drzewostanów. W RFN sprawę kompli- 

kuje rozdrobnienie własności leśnej. 

Konieczna jest ścisła współpraca poli- 

tyki leśnej z planowaniem przestrzen- 

nym. Od kilku lat prowadzone jest 

kartowanie funkcji lasu, stanowiące 

podstawę do planowania Średniofalowe- 

go, uwzględniającego ochronne i rekrea- 

cyjne znaczenie lasu. (W. B.). 

IBL 

nie systemu zwiększającego produkcyj- 

ność lasów, spełnianie pozagospodar- 

czych i społecznych funkcji z uwględ- 

nieniem dodatniego wpływu na środo- 

wisko. Obejmuje też zwiększenie wy- 

dajności pracy oraz obniżkę kosztów. 

Początkowe, bieżące prognozy objęły 

okres 1969—1975. Koordynatorem tych 

prac dla wszystkich krajów jest insty- 

tut w Puszkino (ZSRR), gdzie działa



zespół ekspertów. Tak więc dla Polski, 

NRD, Rumunii i ZSRR opracowano 

prognozy ogólnego rozwoju leśnictwa, 

łowieckiej. Prognozy długofalowe są 

podstawą wspólnego planowego kiero- 

wania gospodarczego pod kątem roz- 

dla Węgier przychodu i zapotrzebowa- woju ekonomicznego i technicznego 

nia surowca drzewnego, a dla Czecho- tych krajów. (W.B.). 

słowacji prognozy z zakresu gospodarki 

125 903 IBL 

Wendorff G. B.: „Masse oder Wert”? — nalny wzrost cen tego surowca. Na od- 

Gedanken zur langfristigen Wettbe- cinku sortymentów drewna bukowego 

werbsentwicklung der mitteleuropai- zaznaczy się silna konkurencja ze stro- 

schen Forstwirtschaft. „Masa czy ja- ny surowca drzewnego z krajów tropi- 

kość? Rozważania nad długofalowym kalnych i z plantacji gatunków szybko- 
rozwojein współzawodnictwa leśnictwa rosnących. Dotyczy to również papie- 

środkowoeuropejskiego. Forstarchiv 1974 rówki ji drewna cienkiego gatunków 

Jg. 45 H. 8 s. 150—156, 4 fot. 1 tab. iglastych; natomiast wyjątkiem są cen- 

bibliogr. 23 poz. — Z prognoz opartych ne sortymenty jak np. kłody okleino- 

na najnowszych danych FAO/ECE wy- we. Rentowność uprawy gatunków 

nika, że w ostatnim 10-leciu zapotrze- iglastych wymagać będzie wprowadze- 

bowanie na tarcicę wzrosło o 21%, na nie skróconych kolei rębu. Konieczno- 

sklejkę — 114% na okleiny — 117%, ścią będzie też zwiększenie rentowno- 
na masę papierową — 74%, a na płyty Ści produkcji drewna cennych gatun- 

wiórowe 602%. Przewiduje się, że ków liściastych przez przystosowanie 

w 2000 roku Europa znajdzie się w sy- jej do wymagań rynku. (W.B.). 

tuacji, która spowoduje nieproporcjo- 

126 904 (430.1) IBL 

Beise W.: Rohstoff-Funktion im Rahmen widuje sie bowiem zwiekszenie produk- 

der Waldfunktionsplannung. Rola funk- cji drewna przez zalesianie nieuzytkow, 

cji wytwarzania surowca drzewnego w nawożenie lasu, wprowadzanie gatun- 

ramach planowania funkcji lasu. Forst- ków szybkorosnących i inne przedsię- 

archiv 1974 g. 45 H. 6 s. 103—108, wzięcia. Poprawa warunków pozyska- 

2 fot. — Drewno straciło już zastoso- nia nastąpi dzięki rozbudowie sieci dróg 

wanie jako opał zachowując jednak leśnych (do 75% z kredytów państwo- 

nadal duże znaczenie w przemyśle wych), dalszemu rozwojowi mechaniza- 

przetwórczym i budownictwie. W RFN cji oraz zacieśnianiu kooperacji leśnic- 

produkcja rodzima nie pokrywa zapo- twa z drzewnictwem. Zaproponowano 

trzebowania na drewno obecnie jak zwiększenie podatku obrotowego z 3 do 

i w przyszłości a możliwości importu 115 w celu zapewnienia prywatnym 

są coraz mniejsze. Przemysł drzewny właścicielom dodatkowych funduszy na 

odczuwa ograniczenia wynikające z zabezpieczenie społecznych świadczeń 

przepisów o ochronie środowiska. Prze- lasu. (W.B.). 

127 904 (430.2) IBL 

Bieberstein D., Wiinsche H. E.: Gegen- 

wirtiger Stand und Wege der Entwick- 

lung des Waldfonds in der DDR. Stan 

obecny i drogi rozwoju zasobów leśnych 

w NRD. Sozial. Forstwirtsch. 1974 JS. 

24 nr 8/9 s. 250—258, 1 rys. — W spad- 

ku po III Rzeszy NRD otrzymała drze- 

wostany intensywnie eksploatowane w 

ostatnich latach wojny. Stworzenie 

państwowych gospodarstw leśnych było 

podstawą planowej stabilizacji sospo- 

darczej i stworzyło mocne punkty 
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oparcia klasy robotniczej w terenie. 
Obecnie iasy państwowe stanowią 63'5. 
łasy należące do stowarzyszeń — 30%, 
prywatne — 7%. Przeważa sosna i mo- 
drzew (55%), oraz świerk i inne igla- 
ste (21,5%). Powojenna powierzchnia 
sztucznych odnowień wynosi 950 tys. 
ha. Początkowe nadmierne użytkowanie 

(15 min m% w 1949 r.) uległo zmniej- 

szeniu do 6,2 mln m w 1966 r. dzięki 

128 962 (47) 

Pavlov V.: Stimuly inżenernogo truda 
У lesnom  chozjajstwe. Premiowanie 

pracowników inżynieryjnych w gospo- 

darstwie leśnym. Les. Choz. 1974 nr 1 

s. 19—84. — Dotychczasowe zasady pre- 

miowania w radzieckim leśnictwie, 

oparte na 3 wskaźnikach: dobra udat- 

ność upraw, prawidłowo przeprowadzo- 

ne cięcia pielęgnacyjne i skuteczna 

ochrona lasu, okazały się niewystarcza- 

jące. Dopuszczalna premia 40% — w 

ostatnich latach praktycznie wynosiła 

rosnącemu importowi drewna. Poważ- 
ne szkody spowodowały wiatrołomy w 
1972 roku powalając 7,3 mln m* drew- 
na. Ostatnio duży nacisk kładzie się na 

pielęgnację, przebudowę drzewostanów 
\у сея lepszego ich dostosowania do 

siedlisk i na nawożenie. Obok preduk- 

cji drewna coraz silniej akcentowane 

są wielostronne funkcje lasów. (W.B.). 

IBL 

6—8%. Od 1.VIII.1973 r. wprowadzane 

jest powszechnie premiowanie oparte 

na wykonaniu: planu odnowień (ha), 

kwartalnego planu cięć  pielęgnacyj- 

nych i sanitarnych (ha), kwartalnego 

planu produkcji przemysłowej (tys. ru- 

bli), przy zachowaniu warunku sku- 

tecznej ochrony lasu. Nowe zasady 

wprowadzają premiowanie całego per- 

sonelu techniczno-lesnego za efekty 

kompleksowej działalności. (A.N.). 

Autorzy analiz: 

S.A. — mgr inż. S. Arbatowski 

W.B. — mgr inż. W. Brodzikowski 

M.B. — mgr inż. M. Budzyński 

A.N. — mgr inż. A. Niemcewicz 

W.Z. — mgr inż. W. Zawodna 
Przegląd Dokumentacyjny Leśnictwa zawiera jedynie niewielką część analiz 

dokumentacyjnych z zakresu leśnictwa. Pełna dokumentacja ukazuje się w postaci 

kart dokumentacyjnych. Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Eko- 

nomicznej (w skrócie CINTE, Warszawa, Al. Niepodległości 168) przyjmuje zgłosze- 

nia na prenumeratę kart dokumentacyjnych, która może obejmować zarówno całą 

dokumentację naukowo-techniczną, jak i oddzielne jej działy lub poszczególne za- 

gadnienia i tematy. 

Cena karty dokumentacyjnej wynosi w prenumeracie 30 groszy. 

zakład Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Badaw- 

czego Leśnictwa — branżowy ośrodek informacji leśnictwa wykonują za zwrotem 

kosztów kserokopie i mikrofilmy publikacji, objętych zarówno przeglądem doku- 

mentacyjnym jak i kartami dokumentacyjnymi.


