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1 CZYNNIKI ŚRODOWISKA. BIOLOGIA 

92 116.1 IBL 

Ferda J.: Hydrologicky vyznam horskych 

vrchoviśtnich  raśeliniśt, Hydrologiczne 

znaczenie wysokich torfowisk górskich, 

Lesnictvi, 1960, t. 6, nr 10, BS, s. 835—856, 

fot. 2, tab. 7, wykr. 9, poz, bibl. 73. — 

W związku z planowanym odnowieniem 

torfowisk wysokich przeprowadzono w 

Górach Kruszcowych długoterminowe ba- 

dania, które wykazały, że rolę hydrolo- 

giczną wysokich torfowisk przeceniano, 

wypływające bowiem z nich cieki wodne 

mają przepływ bardzo nierównomierny. 

Nie przejawia się wpływ opadów zimo- 

wych na stan wody latem, zależny tylko 

od ilości intensywności i rozkładu opa- 

dów letnich. W okresie wegetacyjnym, 

kiedy jest największe zapotrzebowanie na 

wodę, torfowiska powodują nawet obniża- 

nie się odpływu. Natomiast przy nadmia- 

rze opadów nie zmniejszają one niebez- 

pieczeństwa powodzi. Pewien. dodatni 

wpływ na wyrównanie odpływu mogą 

wywierać torfowiska tylko wtedy, gdy 

górna warstwa torfu jest odpowiednio 

przeschnięta i zdolna do wchłonięcia 

krótkiego opadu burzowego. Zdarza się 

to jednak wyjątkowo, (5. К.) 

93 161.1 : 181.351 : 176.1 Quercus  IBL 

Tarabrin A. D.: Pogłoszczenje fosfora P3? 

mikoriznymi i biezmikoriznymi dubkami 

w zawisimosti ot priedwaritielnowo fos- 

fornowo pitanja. Absorbcja fosforu P* 

przez mikoryzowe i bezmikoryzowe sa- 

7 Sylwana 

dzonki dębu w zależności od uprzedniego 

nawożenia fosforem, Lesnoj Ż., 1961, t. 4, 

nr 1, BS, s. 37—39, wykr. 1, poz. bibl. 1. — 

Do obserwacji nad absorbcją fosforu przez 

sadzonki dębu użyto radioaktywnego 

związku fosforu (Na, HP320,). Hodowlę 

sadzonek prowadzono w wazonach na 

sterylizowanym piasku w temp. 150°C 

w czasie 6 godz. metodą piaskowych kul- 

tur. Żołędzie przed wysiewem sterylizo- 
wano 59%/0 roztworem chlorku wapnia. 

W wyniku doświadczeń ustalono, że sa- 

dzonki dębu z mikoryzą pobierają znacz- 

nie większe ilości fosforu niż sadzonki 

bez mikoryzy. Przy dostarczaniu niewiel- 

kich ilości fosforu sadzonki dębu absor- 

bują go przez liście znacznie intensywniej 

niż przy dużych dawkach. (L. J.) 

94 161.6 — — 174.7 Pinus IBL 

Cook S. A., Stanley R. G.: Tetrazolium. 

chloride as an indicator of pine pollen 

germinability. Chlorek  tetrazolu jako 

wskaźnik oznaczania zdolności kiełkowa- 

nia pyłku sosny. Silvae Gen., 1960, t. 9, 

nr 5, A4, s. 134—136, tab. 3, poz. bibl. 15. — 

Szybką i prostą metodę badania zdolności 

kiełkowania pyłku sosny wynaleziono 

stosując chlorek 2, 3, 5-trójfenylotetra- 

zolu (TTC). Ten bezbarwny roztwór za- 

barwia się na czerwono pod wpływem 

enzymów dehydrogenazy w żywych ko- 

mórkach. Zdolność kiełkowania pyłków 

wykazuje korelację z działaniem tych en- 

zymów. W omawianych badaniach pro- 

cent kiełkowania był na ogół wyższy od 
procentu otrzymanego metodą barwienia 
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TTC. Metoda ta jest przydatną tylko do 

badania pyłków o zdolności kiełkowania 

ponad 500/e, co ogranicza możliwości jej 

stosowania. Inną wadą wszystkich metod 

badania pyłku za pomocą barwienia jest 

brak danych o długości łagiewki. (5. Ł.) 

95 165.3 — — 0,1 (73) IBL 

Langner W.: Organisatorischer Rahmen 

der forstgenetischen Forschung in den 

USA. Ramy organizacyjne badań nad qe- 

netyką leśną w USA. Allq. Forstz., 1961, 

t. 16, nr 1, A4, s. 12—13, fot. 4, mapka 1. — 

Zagadnieniami genetyki leśnej w USA 

zajmuje się 9 stacji doświadczalnych kie- 

rowanych przez centralę w Waszyngtonie, 

3 instytuty oraz uniwersytety, Ponadto 

działa 5 komitetów, które na corocznych 

posiedzeniach koordynują działalność 

wszystkich placówek. Rozmieszczenie tych 

ośrodków po całych Stanach umożliwia 

powiązanie prac z różnymi siedliskami. 

Porównano sytuację z pracami w NRF. 

(W. B). 

96 176.1 Populus — — 114 IBL 

Kohan S.: O stanovistnych narokach to- 
polov. "O wymaganiach siedliskowych 

topól. Les. 1960, t. 16, nr 11, BS, s. 321—324, 

fot. 2. — Warunkiem prawidłowego roz- 

woju topoli jest możliwość wytworzenia 

przez nią silnej korony (powierzchni asy- 

milacyjnej) i bogatego systemu korzenio- 

wego. Poziom wody gruntowej powinien 

być na głęb. 0,5—2 m. Do nasadzeń rzę- 

dowych należy brać przede wszystkim 

gatunki światłożądne, jak P. robusta, ver- 

nirubens, Bachelieri. 'W drzewostanach 

bowiem gatunki te łatwo podlegają cho- 

robom, Na wiigotniejsze gleby nieleśne 

należy wysadzać P. regenerata, również 

rzędowo. P. gelrica wymaga gleb boga- 

tych, przewiewnych i świeżych. Topole 

szerokokoroniaste — P. monilifera, mari- 

1ап са, зетойпа (рога f. erecta). bardziej 

wskazane jest hodować w drzewostanach 

(plantacjach); wytwarzają wtedy wyższe 

i proste kłody. Gatunki te lepiej znoszą 

zwarcie niż poprzednie. Pod względem 

wymagań со do wilgotności można topole 
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' uszeregować następująco: P. robusta (naj- 

mniej wymagająca), serolina, regenerata, 

marilandica, gelrica; co do przewiewno- 

ści gleby: P.serotina, regenerata, marilan- 

dica, gelrica i robusta (wymaga gleb naj- 

bardziej przewiewnych). Nie należy 

w ogóle wysadzać topól na stanowiska 

o wodzie stagnacyjnej. (5. K.) 

2 HODOWLA LASU 
. 

97 226 — — 176.1 Alnus IBL 

Jurkiewicz I, D., Gieltman W. S$, Parfie- 

now W. I.: Lesochozjajstwiennyje miero- 

prijatja w sieroolszanikach. Zabiegi hodo- 

wlano-leśne w drzewostanach olszy sza- 

rej. Lesn, Choz., 1961, t. 14, nr 1, A4, 

s. 13—17, fot, 2. — Olsza szara w wieku 

25 lat daje taką samą masę jak topola. 

Na terenach zajętych przez olszę szarą 

można bądź prowadzić gospodarstwo ol- 

szowe, bądź wykorzystać ją jako przed- 

plon w celu wprowadzania właściwych 

siedliskowo gatunków. Gospodarstwo ol- 

szowe może być prowadzone tylko na 

terenach o małej lesistości, dla zaspoko- 

jenia zapotrzebowania na drewno (910- 

wnie opał) miejscowej ludności. Kolej 

rębności nie powinna przekraczać 26—30 

lat. Przebudowę olszyn można przeptiowa- 

dzać albo przez podsadzenie właściwych 

gatunków i stopniowe usuwanie olszy, 

albo przez wycięcie korytarzy, w których 

wysadza się właściwe gatunki. W kowyta- 

rzach można wprowadzać dąb, jesion, 

orzech mandżurski, modrzew, a między 

korytarzami pod olszą — świerk. Olsza 

szara jest dobrym przedplonem dla topoli. 

(МГ. С.) 

98 226 — —176.1 Quercus IBL 

Łosickij K. B.: Chozjajstwiennaja ocenka 

smieny porod w dubrawach. Gospodarcza 

ocena zmiany składu gatunkowego w dą- 

browach. Lesn. Choz., 1961, t. 14, nr 1, A4, 

s, 9—12, tab. 1. — Oceniając zmiany 

składu gatunkowego drzewostanów, nale- 

ży brać pod uwagę właściwości glebo- 

twórcze nowych gatunków, wzrost pro-



dukcyjności drzewostanów, wartość uzy- 

skanego drewna oraz długość cyklu pro- 

dukcyjnego. Stosowanie płodozmianu w 

lesie jest trudne ze względu na długi 

okres produkcji. Zakładając drzewostany 

mieszane lub wprowadzając domieszki 

pielęgnacyjne, można oddziaływać na 

żyzność gleby. W drzewostanach łęgo- 

wych taką domieszką jest wiąz, w piętrze 

górnym, grab w środkowym, a leszczyna 

w podszycie. Dąb wpływa na intensyfi- 

kację procesów bakteryjnych w glebie 

i przyspiesza procesy glebotwórcze. Na 

podstawie porównania zapasów, przyrostu 

i wartości drewna ustalono, że wszędzie 

tam, gdzie są odpowiednie warunki sie- 

dliskowe, należy hodować dęby. Zmiana 

składu gatunkowego jest wskazana tylko 

wtedy, gdy istnieje specjalne zapotrzebo- 

wanie na drewno określonych gatunków, 

i kiedy przy ich uprawie uzyska się do- 

statecznie wysoką produkcję masy przy 

krótszej kolei rębności. (W. C.) 

99 232.322.2 : 232.315.1 IBL 

Resch H.: Mehr Jungpflanzen durch die 

Anwendung von Fungiziden im Forst- 

pflanzgarten. Wieksza wydajność sadzo- 

nek przez stosowanie fungicydéw w szkół- 

kach leśnych. Allg. Fortztg., 1961, t. 72, 

nr 5/6, A4, s. 57—59, tab. 3. — Na pod- 

stawie doświadczeń stwierdzono, że za- 

prawianie nasion środkami grzybobójczy- 

mi oraz przeprowadzanie dezynfekcji gle- 

by przyczynia się w znacznym stopniu 

do zwiększenia wydajności sadzonek. Ba- 

dano wpływ różnych środków grzybo- 

bójczych do zaprawiania przedsiewnego 

(bejcowania) nasion i preparatu do de- 

zynfekcji gleby „Tropex'. Za skuteczne 

preparaty do bejcowania nasion modrze- 

wia uznano: „Abavit', „Panogen', „Cere- 

don', a do nasion świerka: „Alentisan'” 

i „Ceredon'. Najlepsze rezultaty otrzyma- 

no przy jednoczesnej dezynfekcji gleby 

preparatem „Tropex', uzyskując o 44% 

większą wydajność siewek. Użyte w pró- 

bach preparaty były dotychczas stosowa- 

ne w ogrodnictwie i rolnictwie. Są to 

związki crtęciowe i miedziowe. Podano 

także gatunki grzybów zgorzelowych oraz 
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opisano warunki sprzyjajace ich rozwo- 

jowi. (L. Jy 

100 232.322.44 IBL 

Lóffler A.: Poużite bahna z priehrad, prie- 

kop a rybnikov k priprave rychlokom- 

postov, Wykorzystanie szlamu ze zbior- 

ników wodnych, rowów i stawów rybnych 

jako składnika szybko dojrzewających 

kompostów. Les, 1960, t. 16, nr 10, B5, 

s. 292—294, fot. 1, tab. 3. — Dobry kom- 

post powinien zawierać 15—20% próch- 

nicy i nie mniej niż 1%o azotu. Warunki 
te przeważnie spełniają komposty szybko 

dojrzewające. Szlam zawiera składniki 

mineralne, resztki organizmów roślinnych 

i zwierzęcych oraz wielkie ilości mikro- 

organizmów. W celu przygotowania 1 m3 

szybko dojrzewającego kompostu należy 

wziąć 100 kg suchego miału torfowego, 

0,5 m3 szlamu, 5 kg siarczanu magnezo- 
wo-fosforowego, lub 3 kg siarczanu pota- 

sowego, 10—12 kg mielonego wapna suro- 

wego lub dolomitu, 6 kg tomasyny, 

250—300 1 wody lub co lepsze 200—250 1 

gnojówki. Wszystkie te składniki miesza 

się dokładnie i układa w pryzmę, Mie- 

szanie powtarza się po 4 i 8 tygodniach 

od założenia pryzmy, Po 10—12 tyg. kom- 

post jest dojrzały. (S. K.) 

101 232.323 IBL 

Puhane K.: Voraussetzung fiir eine erfolg- 

reiche Saat in Forstgarten. Założenia do 

udatnego siewu w szkółkach leśnych. 

Allg, Forstztg., 1961, t. 72, nr 5/6, А4, 

s. 48—49, fot. 1, poz. bibl. 1. — Jako pod- 

stawowe czynniki towarzyszące kiełkowa- 

niu nasion opisano wpływ wilgotności, 

ciepła i tlenu. Zwrócono uwagę, że nie- 

korzystny układ temperatur i wilgotności 

przy kiełkowaniu nasion sprzyja rozwo- 

jowi grzybów na siewkach. Podano opis 

rotacyjnego znacznika do siewu. Dla na- 

sion gatunków iglastych zalecane jest 

stosowanie przedsiewnego podkiełkowy- 

wania wg metody opracowanej przez dra 

H. Messera, Podkiełkowanie przyspiesza 

wschody w szkółce o 3—5 dni, zmniej- 

szając straty spowodowane przez ptaki. 

Nasiona umieszcza się w temperaturze 

pokojowej, zmieszane z wilgotnym torfem 
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lub trocinami na okres 5—6 dni, często 

miesza i utrzymuje w stałej wilgotności. 

Gdy pojawią się pierwsze kiełki, należy 

nasiona wysiewać. Nasiona gatunków li- 

ściastych zaleca się tak długo stratyfi- 

kować, aby po wysiewie w szkółce zaraz 

kiełkowały, (J. J.). 

102  232,328.1 — — 176.1 Populus  IBL 

Attikow M. A.: Zimnieje chranienje topo- 

lewowo pruta w ukrytji, Zimowe prze- 

chowywanie prętów topolowych pod osło- 

ną. Lesn, Choz., 1961, t. 14, nr 1, А4, 

s. 67—68, fot. 1. — Przeprowadzono próby 

wycinania prętów w matecznikach w róż- 

niej porze, na jesieni i na wiosnę, oraz 

różnych sposobów przechowywania przez 

zimę wyciętych prętów. Pręty związane 

w wiązki przechowywano w śniegu na 

leżąco, w dole na leżąco, w przechowalni 

owoców na stojąco. W czasie przechowy- 

wania temperatura powietrza zmieniała 

się od 0 do +5?C. Wiosną wycięto zrzezy 

i wysadzono je w szkółkach. Najlepsze 

sadzonki uzyskano ze zrzezów przygoto- 

wanych wiosną, a pochodzących z prę- 

tów wyciętych jesienią. Koszt produkcji 

zrzezów z prętów ciętych na jesieni jest 

mniejszy niż z prętów ciętych wiosną, 

gdyż odpada koszt odkopywania karp ze 

śniegu. Ponieważ nie sprawdzono wilgot- 

ności powietrza i zrzezów w czasie prze- 

chowywania, wyniki doświadczenia są 

mało przekonywające. (МУ. С.) 

232.337 IBL 

Piśkula T.: Piispćvek ke studiu vhodnosti 

róznych nastroju pro vyrobu topolovych 

fizki. Przyczynek do badania przydat- 

ności różnego Sprzętu do cięcia zrzezów 

topolowych. Lesnictvi, 1961, t. 7, nr 2, BS. 

s. 187—204, fot, 12, tab. 1. poz. bibl. 8. — 

Celem badania było podniesienie jakości 

cięcia, zwiększenie wydajności pracy i ob- 

niżenie kosztów oraz zmniejszenie wysił- 

ku przy zapewnieniu dostatecznego bez- 

pieczeństwa pracy. Próbom poddano: nóż 

ogrodniczy (sierpakj, nożyce dwuostrzowe 

i jednoostrzowe (gilotynę), nożyce paten- 
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towe z nożem obrotowym, nóż tarczowy, 

4 typy piły tarczowej, frezarkę poziomą, 

pasową, piłę stolarską, tarczową piłę za- 

bawkarską, tarczę karborundową oraz 

piłki ręczne do metali. Uzyskane powierz- 

chnie cięć badano również pod mikro- 

skopem. Najlepsze cięcia otrzymano przy 

użyciu sierpaka, a na drugim miejscu — 

przy wolnych obrotach noża tarczowego. 

Wysokie obroty tarczówek i tarczy kar- 

borundowej powodowały spalanie tkanek 

na powierzchni cięcia. Najgorsze cięcia 

dała piła tarczowa z rozwiedzionymi zę- 

bami. Uzyskane zrzezy poddano badaniu 

laboratoryjnemu na tworzenie się tkanki 

kalusowej. Potwierdziło ono słuszność 

oceny optycznej, Najwyższą wydajność 

pracy osiągnięto używając do cięcia pił 

tarczowych. (S. K.. 

104 232.337 : 226 IBL. 

Korolew W. I.: Ocenka raboty kustorieza 

D-174 B. Ocena pracy maszyny do wyci- 

nania krzewów D-174 B. Lesn. Choz., 1961, 

+. 14. nr 3, A4, s. 56—57, tab. 3. — 

W związku z przebudową negatywnych 

młodników coraz częściej używa się ma- 

szyn do wycinania krzewów. Najczęściej 

używane są wycinacze krzewów D-174 A 

i D-174 B. Wycinają one krzewy i drzew- 

ka o grubości do 20 cm. Maszyny te pra- 

cują bardzo dobrze na glebach suchych. 

Na glebach bagiennych i próchnicznych 

pozostaje sporo nie wyciętych krzewów, 

przede wszystkim cienkich oraz płożących 

się, W celu poprawienia jakości pracy 

tych wycinaczy należy co 3 dni osirzyć 

noże; krzewy płożące się oraz krzewy 

rosnące na glebach próchnicznych wyci- 

nać dopiero po zamarznięciu gleby, a 

przed spadnięciem głębokich śniegów. 

Do przewozu wycinacza zawsze używać 

transportowej dwukółki, (W. C). 

105 232.337 : 232.312.1 IBL 

Oriechow A. D.: Maszyny dla sbora sie- 

mian s rastuszczich dieriewjew. Maszy- 

ny do zbioru nasion z drzew stojących. 

Lesn. Choz., 1961, t. 14, nr2, A4, s. 52—353, 

fot. 2. — Stosowane dotychczas sposoby



zbioru są mało wydajne i nie zapewniają 

zbieraczowi należytego bezpieczeństwa. 

Obecnie produkuje się dla budownictwa 

hydrauliczne podnośniki, gwarantujące 
całkowite bezpieczeństwo pracy. Należa- 

łoby wypróbować te podnośniki w lesie 

oraz zaproponować niezbędne zmiany 

konstrukcyjne. Spośród istniejących pod- 

nośników hydraulicznych najbardziej przy- 

datne do pracy w lesie są: 1) podnośnik 

APG-12, zmontowany na samochodzie, 

zakończony dwoma koszami dla robotni- 

ków, 2) podnośnik MSzTS-1M, na ciągniku 

gasienicowym TDT-60, 3) podnośnik 

TGP-24, na ciagniku S-100. (W. C)). 

106 232.43 IBL 

Pinczuk A, M.: Osobiennosti rosta sosny 

w kulturach raznoj gustoty. Specyfika 

wzrostu sosny na uprawach o różnej 

gęstości. Lesn. Choz., 1961, t. 14, nr 1, 

A4, s. 63—64, tab. 2. — W  10-letnich 

uprawach sosnowych, posadzonych w róż- 

nej więźbie, od 2 do 32 tys, drzewek na 

ha i nie pielęgnowanych, wykonano po- 

miary i obserwacje. Stwierdzono, że wraz 

ze wzrostem liczby drzew na ha grubość 

ich maleje a wysokość się zwiększa. 

Najwyższe drzewa wyrosły przy liczbie 

16 tys. drzewek na ha. Największy przy- 

rost wysokości w ostatnim roku zaobser- 

wowano na uprawie o 8 tysiącach drze- 

wek na 1 ha, najmniejszy — w uprawach 

najgęstszych. Pełne zwarcie koron przy 

2 tysiącach na ha nastąpiło dopiero po 

10 latach, a przy 32 tys./ha po 3—4 la- 

tach. Im rzadsze uprawy, tym drzewa 

wcześniej i obficiej owocują. Za najwła- 

ściwszą i gospodarczo uzasadnioną liczbę 

sadzonek uznano od 8 do 16 tysięcy na 

1 ha uprawy. (W. CJ. 

107 236.2 IBL 

Weiss O.: Neue Werkzeuge zur Jung- 

bestandspflege. Nowe narzędzia do pie- 

lęgnowania młodników. All. Forstz., 1960, 

t. 15, nr 50, A4, s. 704—708, fot. 7, poz. 

bibl, 5. — Opis narzędzi wprowadzanych 

w zwiazku z przechodzeniem na stawki 

akordowe. Do pełnego wyposażenia na- 

leżą: siekiery, piły ręczne, sekatory, i ta- 

saki, których wymiary i kształt opisano 

i uzasadniono, Największe zastosowanie 

mają siekiery i sekatory „a następnie 

piły. (W. B.). 

108 237.2, IBL 

Pisarkow Ch. A.: Osnownyje woprosy 

tieorji osuszenja lesnych ziemiel. Podsta- 

wowe zagadnienia z teorii osuszania gleb 

leśnych. Lesnoj Ż., 1961, t. 4, nr 1, BS, 

s. 11—13, tab. 3. — Praca zawiera teore- 

tyczne obliczenia oraz doświadczalne 

wyniki z projektowania odległości rowów 

osuszających przy melioracji gleb leś- 

nych. Odległość rowów  osuszających 

obliczana jest przy użyciu wzoru, którego 

wynik zależy między innymi od: prze- 

puszczalności gleby, parowania gleby, 

ilości opadów i czasu obniżania się wód 

gruntowych. Autor podkreśla duże zna- 

czenie parowania gleby. Szczególnie do- 

datni wpływ na rozwój drzewostanów ma 

odprowadzenie nadmiaru wód w okresie 

wiosennym. Zalecono budowę głębokich 

kanałów, które by mogły odprowadzać 

wodę także w czasie zimy. Dużo uwagi 

poświęcono glebom torfowym, wskazując 

na ich małą przepuszczalność wodną. 
(L. J.). 

109 242 : 56 IBL 

Parkan J: Vliv prosvétlovani na kvanti- 

tativni i kvalitativni pfirlist stejnovékych 

porosti. Wpływ trzebieży na jakościowy 

i ilościowy przyrost jednowiekowych 

drzewostanów. Prace VUL, 1961, nr 21, 

B5, s. 31—79, wykr, 6, tab, 19. poz. bibl. 

s. 76—79. — W badaniach uwzględniono 

przede wszystkim zależność przyrostu od 

bazy produkcyjnej, czyli drzewostanu. 

Stwierdzono m. in., że przerwanie zwar- 

cia koron w drzewostanach świerkowych, 

sosnowych i bukowych daje ogólne 

zmniejszenie przyrostu bieżącego w po- 

równaniu do przyrostu po umiarkowanej 

trzebieży dolnej o 4 do 8%/o. Według teorii 

czystego dochodu z lasu i renty grunto- 

wej pozyskiwanie dużej części materia- 

łów drzewnych przed końcem kolei ręb- 
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ności przy silnych trzebieżach było w peł- 

ni uzasadnione ekonomicznie, Jednakże 

według ekonomiki socjalistycznej, wpro- 

wadzającej wiele innych wskaźników, 
sprawa wymaga głębszej analizy i może 

być rozmaicie regulowana. Podkreślono 

dużą zależność przyrostu drzewostanu od 

jego sumarycznej powierzchni przekroju. 

(Streszcz. ros. i niem.). (L. Z). 

110 242 : 174.7 Picea IBL 

Fanta J.: Uplatnóni piiristného hospo- 
daistvi pii obnové smrekovych porostt. 
Przyrost z prześwietlenia przy odnawianiu 
świerczyn. Prace VUL, 1961, nr 21, B5, 
s. 5—30, fot. 4, wykr. 9, tab. 6, poz. 
bibl. s. 28—30. — Opisano badania nad 
możliwościami uzyskiwania przyrostu 
z prześwietlenia przy zrębach częścio- 
wych, mających na celu uzyskanie samo- 
siewu Świerkowego. Stwierdzono m. in, 
że wprawdzie przyrost w dużej mierze 
zależy od stopnia prześwietlenia, jednakże 
decydujący wpływ wywierają warunki 
atmosferyczne w danym okresie. Przyrost 
dodatkowy zaczynał się bezpośrednio po 
przeprowadzeniu cięcia i osiągał kulmi- 
nację w ciągu 3 do 8 lat, a dawało się go 
zauważyć u 60 do 90%/e drzew. Najsilniej 
reagowały drzewa średnich i największych 
rozmiarów, natomiast słabe drzewa pra- 
wie wcale nie reagowały. Zalecono więc 
pozostawiać je tylko w tych wypadkach, 
gdy są konieczne dla osłony gleby, W wa- 
runkach badań najodpowiedniejszy wiek 
dla rozpoczynania zabiegów odnowienio- 
wych wynosi 80 lat. (Streszcz. ros. i niem)). 

(L. Z.). 

111 261.1 IBL 

Żyłkin B. D.: Nowyje riezultaty opytow 
po kulturie lupina w  mieżduriadjach 
sosny. Nowe wyniki doświadczeń z upra- 
wą łubinu w międzyrzędach sosny. Lesn, 
Choz., 1961, t. 14, nr 1. A4, s. 17—20, 
tab, 2, — Na podstawie wielu doświad- 
czeń stwierdzono, że łubin trwały zwięk- 
sza żyzność gleby, wzbogacając ją w azot, 
potas, magnez, fosfor i wapń, występu- 
jące w związkach łatwo przyswajalnych 
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'Schichtholzauf — 

przez sosnę. Dzięki szybkiemu tworzeniu 

się próchnicy ulega poprawie także wil- 

gotność gleby oraz jej przewiewność. 

Łubin zagłusza chwasty i rośliny konku- 

rujące z młodą sosną (wrzos). Drzewosta- 

ny sosnowe podsiane trwałym łubinem są 

odporniejsze па choroby "grzybowe 

i szkodniki owadzie, wzmaga się też szyb- 

kość wzrostu drzew i intensywność obra- 

dzania. Wykaszając łubin, można uzyskać 

cenny materiał do kompostów. Zbiór na- 

sion przynosi również dodatkowy dochód. 

Dlatego też wprowadzenie trwałego łubi- 

nu do upraw sosnowych, szczególnie na 

ubogich siedliskach borowych (na wrzo- 

sowiskach), jest jak najbardziej celowe. 

(МУ. С.). 

3 NAUKA O PRACY. POZYSKIWANIE 

DREWNA: PRACE ZRĘBOWE I TRAN- 

SPORT. INŻYNIERIA LEŚNA. 

112 308 IBL 

Kostroń L.: Komplexni ćety-cesta ke zlep- 

Seni prace lesniho hospodófstvi. Brygady 

kompleksowe pozwolą usprawnić pracę 

w gospodarstwie leśnym, Lesnictvi, 1960, 

t. 6, nr 11, BS, s, 903—914, tab. 4. — Jed- 

ną z najważniejszych trudnosci gospodar- 

stwa leśnego jest coraz większy brak rąk 

do pracy. W 1951 r. robotnicy stali sta- 

nowili 57,5%/0 ogólnej liczby, a w r. 1958 
— już tylko 31,8%/0. Większość z nich pra-. 

cuje przy zrywce i transporcie drewna, 

natomiast przy pracach hodowlanych 

i zrębowych tylko nieznaczna część. Stan 

ten można poprawić tworząc brygady 

kompleksowe. Skład i liczba «członków 

brygady zależy od stosowanych podsta- 

wowych mechanizmów i organizacji pra- 

cy. (S.K.). 

113 32 IBL 

Strehlke E. G.: Móglichkeiten rationeller 

bereitung. Możliwości 

racjonalnej wyróbki drewna stosowego. 

Allg. Forstz., 1961., t, 16, nr 3, A4, s, 53 

—58, rys. 5. wykr. 1. poz. bibl. 30, — 

Koszty  wyróbki drewna  stosowego 

w NRF są nieproporcjonalnie wysokie, na 

co wpływają tradycyjne metody pracy.



Zaproponowano kilka taśm produkcyj- 

nych z uwzględnieniem mechanizacji i pre- 

miowania. Podkreślono konieczność 

uwzględnienia warunków fokalnych i sa- 

modzielności w podejmowaniu decyzji 

przy wyborze systemu pracy, (W. B.. 

114 362,7 IBL 

Strehlke B., Peine J.: Erprobung der 

Wright-Motorfuchsschwanzsage. Próba pi- 

ły motorowej „lisi ogon” Wrighta. Allg. 

Forstz., 1960, t. 15, nr 48, A4, s, 680— 

681, fot. 1, tab. 2. — Rys historyczny tego 

rodzaju pił i opis typu Wright GS 5020 

produkcji amerykańskiej, wyposażonego 

w dwutaktowy silnik 116 cm z membra- 

nowym gaźnikiem. W porównaniu do pił 

łańcuchowych piła ta jest prostsza, bez- 

pieczniejsza w obsłudze i tańsza w eksplo- 

atacji. Szczelina rzazu jest węższa, a jego 

powierzchnia gładsza. Wady: znacznie 

mniejsza wydajność i przystosowanie do 

cienkich sortymentów (W. B.). 

115 367,4 IBL 

Bigue arrache — souche K-I A, Karczow- 

nik dźwigniowy K-I A. Bois For. Trop., 

1960 nr 74. A4, s. 75, rys. 1, — Notatka 

omawiająca nowy typ karczownika ra- 

dzieckiego, montowanego w postaci dźwig- 

ni na ciągnikach gąsienicowych o mocy 

80—100 KM. Karczownik na końcu dźwigni 

rozwija siłę rzędu 45 ton. Wydajność 300 

—350 pni dziennie. (K. C.). 

116 374,3 IBL 

Karige W.: Ein neues Riickegerat fir 
Pferdezug. Nowy sprzęt do zrywki kon- 
nej. Allg. Forstz., 1961, t. 16, nr 6, A4, s. 
114—115, rys. 7, tab. 2, — Charakterysty- 
ka techniczna wypróbowanych w Szwecji 
wózków, taczek i sań zrywkowych typu 
VSA. W przeciwieństwie do ogólnie sto- 

sowanych użyto tu małe koła o średnicy 

30 cm (ogumienie pełne i pneumatyczne), 

co bardzo ułatwia załadunek i wyładunek. 
Sprzęt przeznaczony jest do zrywki kon- 

nej, ale można stosować go również do 

ciągników. (W. B.), , 

117 375.11 IBL 

Mazurienko A. P.: Rasczet dliny sobira- 

juszczewo trosa pri traktornoj trielewkie. 

Obliczanie długości liny zbierającej przy 

zrywce ciągnikowej. Lesn. Promyszl., 1960, 

t 38, nr 12, A4, s. 10—11, вуз. 1. — Przy 

zrywce drewna za pomocą «ciągników, 

przystosowanych do jednoczesnego pod- 

ciągania i załadowywania całego ładunku 

— istotne znaczenie dla podniesienia wy- 

dajności pracy ma właściwy dobór dłu- 

gości liny zbierającej oraz linek zacze- 

powych. Artykuł podaje proste wzory 

matematyczne, pozwalające na ustalenie 

tych parametrów. (K. C.). 

118 377.2 IBL 

Wybor troso-błocznych ustanowok dla 

gornoj trielowki, Oprac.: Katajewa i inni. 

Wybór urządzeń linowych do zrywki 

drewna w górach. Lesn. Promysz., 1960, 

t. 38, nr 12, A4 s. 12—14, tab. 1, wykr. 1, 
— Artykuł przedstawia porównanie wy- 
dajności pracy oraz kosztów, w zależnoś- 
ci od masy drewna, Uwzgledniono: kolej- 
kę linową z wózkiem półautomatycznym 
WI, kolejkę dźwigową Kondratiewa, ko- 
lejkę WTU-1.5 i WTU-3, kolejkę szynowo- 
linową z liną ruchomą WI, kolejkę szy- 

nowo-linową z liną nieruchomą oraz ko- 

lejkę dźwigową użytą do podwózki i za- 

ładunku. (K. C)). 

119 383.1 IBL 

Adamek I.: Nekolik poznamek o novć 

technologii pri vystavbć sekundórni site 

cest v horach. Kilka uwag o nowej tech- 
nologii przy budowie drugorzędnej sieci 

dróg w górach. Lesnictvi, 1960, t. 6, nr it, 

B5, s. 939-968, fot. 15. rys. 2, tab. 8, 

wykr. 2, poz. bibl. 17. — Jednym z głów- 

nych zadań w gospodarstwie leśnym 

w trzeciej pięciolatce jest zmechanizowa- 

nie wszystkich czynności produkcyjnych 

w jak największym stopniu. Sieć drugo- 

rzędnych dróg służy do transportu drew- 

na, ale także do mechanizacji prac hodo- 
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wlanych, ziębowych, jak również celom 

ochrony i bezpieczeństwa. W terenie gór- 

skim drugorzędne drogi gruntowe należy 

prowadzić po zboczu, a w pewnych wy- 

padkach nawet grzbietem. Równocześnie 

z pracami ziemnymi usuwa się drzewa 

rosnące na trasie. Drzewa te obala się 

za pomocą nawijarki. Do ostatecznego 

wyrównania dróg i ich konserwacji uży- 

wa się spychacza podwieszonego na trak- 

torze 4-kołowym. (5. K.). 

120 383.6 IBL 

Benes J,, Sir J.: Pokusnć iseky stabilizo- 

wanych vozovek na lesnich cestach. Doś- 
wiadczalne odcinki wzmocnionych grun- 

towych dróg leśnych. Lesnictyi, 1960, t. 6, 

nr 11, Bo, s, 977—998, fot, 5, rys. 3, tab.5, 

wykr. 3, poz. bibl, 21. — Drogi takie 

mogą mieć zastosowanie szczególnie tam, 

gdzie brak jest kamienia. Na terenie 

CSRS wybudowano kilka odcinków ta- 

kich dróg na wysokości od 135 dr 540 m 
n.p.m. przy 520—750 mm opadu roczne- 
go. Przy ich budowie można stosować 
prawie pełną mechanizację, co znacznie 

obniża koszty. Materiał do budowy: mie- 

szanina żwiru z glebą, piargami eluwial- 

nymi, spiaszczoną gliną i produktami 

zwietrzenia skał. Jako stabilizatory za- 

stosowano glinę, cement, asfalt, żywicę, 

CaO-ligninę. Cement daje dobre wyniki 

w zmieszaniu z dosyć gliniastą glebą, 

asfalt wymaga natomiast domieszek z ma- 

łą zawartością gliny, a wzmacnianie lig- 

niną można wykonywać, używając tylko 

gleby o optymalnej granulacji i indeksie 

plastyczności 60/0, Jakość drogi wzrasta 

wraz ze stopniem ubijania mieszaniny, 

Warunkiem trwałości drogi jest odpo- 

«wiednie jej odwodnienie. (S. K.). 

121 383.7 IBL 

Linzmann K.: Strassenhobel. Spychar- 

ka drogowa do równania (hebel). Forstar- 
chiv, 1961, t. 32, nr 1, A4, s. 19—29, fot. 

4, tab. 1, — Opis maszyn służących do 
konserwacji dróg nie mających twardej 
nawierzchni. Zadaniem tych maszyn jest 
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okresowe wyrównywanie powierzchni dro- 

gi w miarę powstawania odkształceń pier- 

wotnego profilu. Maszyny te mogą być 

również pomocne przy budowie nowej 
drogi, np. przy wycinaniu drobniejszej 

roślinności na trasie. zdzieraniu darni 

oraz mieszaniu materiałów mających two- 
rzyć nawierzchnię. Nie nadają się one do 

przemieszczania mas ziemi większych niż 

0,5 m3 na 1 m, po długotrwałych desz- 
czach, przy mrozie oraz w terenie ska- 
listym. Podano charakterystykę techniczną 
5 typów tego rodzaju maszyn oraz koszty 
związane z ich stosowaniem, (L. Z.). 

4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU 

122 414.2 : 443 IBL 

Volger C.: Uber die Entwicklung und Be- 
deutung systemisch antifungaler Verbin- 

dungen. O rozwoju i znaczeniu systemicz- 
nych związków grzybobójczych. Forstwiss. 
Cbl., 1960, t. 79, nr 11/12, BS, $. 346—352, 
poz. bibl. 27. — Środki systemiczne praw- 
dopodobnie mają wielką przyszłość, na- 
razie jednak opracowano tylko metody ich 
stosowania przeciwko szkodliwym owa- 
dom. Stosowanie ich przeciw grzybom jest 
znacznie trudniejsze, gdyż organizmy roś- 
liny-żywiciela i grzyba są do siebie dużo 
bardziej zbliżone niż rośliny i owada, 
a procesy życiowe grzyba rozpoczynają 

się we wnętrzu organizmu żywiciela. Wy- 
różniono 3 rodzaje fungicydów: 1) dzia- 
łające korzystnie na organizm rośliny, 
przez co staje się ona odporniejsza, 

2) działające trująco na grzyb, i 3) ha- 

mujące szkodliwy dla żywiciela wpływ 
toksyn wydzielanych przez grzyb. Doś- 
wiadczenia przeprowadzone in vitro nad 

wpływem preparatu na organizm grzyba 

nie dają pełnego wyjaśnienia sprawy, 

gdyż wpływ ten w organizmie rośliny 

zywicielskiej moze się inaczej przedsta- 

wiać, Opracowanie metod walki z cho- 

robami grzybowymi drzew za pomocą 
fungicydów jest stosunkowo drogie, pier- 
wsze więc osiągnięcia dotyczą takich ga- 

tunków, które mają znaczenie estetyczne



w miastach i parkach jak np. wiązy ata- 

kowane przez Ophiostoma ulmi lub buki 

i klony przez Phytophthora cactorum. 

(L. Z.). 

123 425.1 IBL 

МаЁап B.: Śkody piisobene lesnimu hos- 

podaistvi v okoli hrudkovem, Szkody po- 

wodowane w gospodarstwie leśnym przez 

huty żelaza. Lesnictvi, 1960, t. 6, nr 10. 

В5, $. 807—818, fot. 2, tab. 7, poz. bibl. 22. 

— Badania przeprowadzone w okręgu 

Pilzneńskim, w vkolicy Ejpovic i Mnisz- 

ka, gdzie istnieją huty przerabiające ubo- 

gie rudy żelaza. Maksymalne zanieczysz- 

czenie powietrza stwierdzono tam w odl. 

do 5 km od zakładów. Unoszące się pyły 

zawierały przede wszystkim związki żela- 

za oraz siarki, ale również i takie skład- 

niki jak arsen (0,002—0,075°/c), nikiel, mo- 

libden, chrom. W Ejpovicach najwięcej 

popiołu stwierdzono w organach asymila- 

cyjnych świerka (6,62%) i olszy (5.59%), 

znacznie mniej u sosny (2,95%), jedlicy 

(1,82%/0), dębu (1,71%/e) i brzozy (1,62'/0). 

Zawartość związków siarki wynosiła 

w tym popiele od 3,53 do 20,12%/o. W oko- 

licach Mniszka natomiast stwierdzono po- 

piołu: u lipy 28,350%/e, wiązu 19,71°%/o, lesz- 

czyny 16,220/e, grabu 14,840/o, olszy 13,79%, 

jodły 11,12°%/o ,a najmniej u brzozy — 
3,41%/o, modrzewia 4,76%/0 i sosny 4,91'/o. 

Popiół ten zawierał od 2,11 do 6,39%/o 

związków siarki i 11,57—27,310/0 związ- 

ków żelaza. (5. K.). 

124 425.1 IBL 

Materna J., Honcifova L,: Harteliv zaka- 

lovy test a benzenova extrakce jehlici 

jako metody ke stanoveni kourovych 

$kod. Test Hartela i benzynowa ekstra- 

cja igieł jako metody stwierdzania szkód 

od dymów. Lesnictvi, 1960, t. 6. nr 10. B$, 

s. 877—884, tab. 3, poz. bibl. 3, — Doś- 

wiadczenie wykazało pełną przydalność 

testu Hartela jako metody badania szkód 

dymowych. Opiera się on na stwierdzo- 

nym stopniu przepuszczalności światła. 

gatunków grzybów, 

Ustalono bowiem, że igły świerka z ob- 

szarów zadymionych wydzielają więcej 

wosku niż z obszarów o czystej atmosfe- 

rze. Najlepszym sposobem ekstrakcji wos. 

ku z igieł okazało się półgodzinne ekstra- 
howanie go zimną benzyną. Z porównania 

wyników uzyskanych testem  Hadrtela 

i ekstrakcji benzyną okazało się, że im 

większa jest absorbcja światła przez wosk 

zawarty w roztworze, tym mniejsze są 

ilości ekstraktu. W ekstrakcie stwierdzono 

obecność Si, Ca, Mg, P, K, S$, Fe, związ- 

ków azotowych garbników, wosku i cu- 

krów. Badania te przeprowadzono w związ- 

ku z doświadczeniem, którego celem było 

określenie właściwości, jakimi odznaczają 

się świerki, odporne na działanie dymów, 

(5. К.). 

125 443.2 — — 232.31 IBL 

UroSevié B.: Mykoflora zaludi v obdobi 

dozravani, sbéru а skladovani. Grzyby 

na zotedziach w okresie dojrzewania, zbic- 

ru i przechowywania. Prace VUL, 1961, 

nr 21, BS, s. 81—203, fot. 115, poz. bibl. 

‹ 199—203. — Badano żołędzie z kilku 

okręgów Czech i Słowacji oraz z Jugosła- 

wii. Stwierdzono m. in. że pleśń (Phyco- 

inycetes) rozwija się najczęściej na łupi- 

nie, jednakże w niektórych wypadkach, 

u żołędzi uszkodzonych mechanicznie 

przez owady lub kręgowce, przenika głę- 

boko do liścieni, co może obniżyć zdol- 

ność kiełkowania. Grzyby należące do 

klasy Ascomycetes mają większe znacze- 

nie gospodarcze, gdyż powodują choroby 

nieuszkodzonych żołędzi. Wskazano 99 

których obecność 

stwierdzono na żołędziach, oraz podanó 

instrukcję, jak przeprowadzać ocenę 

zdrowotności żołędzi, klucz do określania 

ich choroby i wskazówki jak sporządzać 

protokół analizy fitopatologicznej. Podano 

również zasady ochrony żołędzi przed 

chorobami grzybowymi w okresie ich 

zbioru, suszenia i przechowywania, w wy- 

padkach ich przegrzania się i podmarza- 

nia oraz wskazówki sortowania i zapra- 

wienia. (Streszcz. ros. i ang.). (L. Z.). 
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126 444 : 283.1 IBL 

Uschdraweit H. A.: Eine fiir Deutschland 

neue Virose bei Vaccinium myrtillus. No- 

wa dla Niemiec choroba wirusowa Vacci- 
nium myrtillus. Phytopath. Z., 1961, t. 40, 
nr 4, s. 416—419, fot. 2. — Na dużych 

powierzchniach borówki czernicy w рате- 

rzedzonych drzewostanach na zboczach 

koło Spessart zaobserwowano licznie wy- 

stępujące skarłowacenie tych roślin: wy- 

sokość około 10 cm (zdrowe ok. 30 cm), 

liście okrągławe dług, ok. 5 mm (zdrowe 

20X10 mm) barwy czerwono-żółtawo- lub 

brunatno-zielonej. Chore pędy są cienkie, 

prawie nie rozgałęzione, liczniejsze („czar. 

cie miotły”), o zagęszczonych liściach, 

których nie zrzucają jak normalne w je- 

sieni, nie owocują. Chorobę udało się 

przeszczepić na zdrowe rośliny. Chorobę 

zaobserwowano w Niemczech po raz 

pierwszy; przypuszcza się, że jest ona 

chorobą wirusową opisaną przez Blat- 

tnego w Czechosłowacji i Bosa w Ho- 

landii. Sposób jej przenoszenia, zakres 
gospodarczy, pokrewieństwo z innymi cho. 

robami wirusowymi rodz. Vaccinium nie 

są dotąd znane, (5. Ł.). 

127 453 : 145.7X21 IBL 

Vité J. P.: Zur Prognose und Bekampfung 

des Larchenblasenfusses, Prognoza i zwal- 

czania przewezyka modrzewiowego (Taen- 
iothrips laricivorus), Allg. Forstz. 1961 
t. 16, nr 11. A4, s. 202—204, fot. 2, tab. 

2, poz. bibl. 11, — Pierwsze pojawy wy- 

stąpiły w latach 1926—1932, a masowe 

w 1935—1943. Szkodnik składa jajka na 
igłach modrzewia i atakuje pędy główne, 

powodując obumieranie i opad igieł, co 

odbija się na przyroście. Owad przerzu- 
cać się może z modrzewia na świerk i na 
odwrót. Podano jego biologię i sposób 
zwalczania insektycydem systemicznym 
„Metasystox', którym w okresie wegeta- 
cyjnym opryskuje się lub smaruje pnie. 
Wykazano skuteczność preparatu przy 
różnych stężeniach. (W.. B.). | 
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5 POMIAR LASU. PRZYROST. ROZWÓJ 

I STRUKTURA DRZEWOSTANÓW. 

INWENTARYZACJA I KARTOGRAFIA 

128 524.31 IBL 

Korsuń F.: Hmotovć tabulky pro smrk. 

Tablice miąższości dla świerka. Lesnictvi, 

1961, t. 7, nr 3, BS, s. 275—303, tab. 11, 

wykr. 2, poz. bibi, 16, — Tablice te opra- 

cowane na podstawie pomiaru sekcyjnego 

2111 drzew świerka z różnych okręgów 

CSRS. Badaniom poddano drzewa o pierś- 

nicy 1—75 cm i wysokości 2—47 m. Po- 

miarem objęto również gałęzie grubości 

do 6 cm. Grubość sekcji mierzono w ko- 

rze, jednocześnie jednak określano gru- 

bość samej kory. Przyjęto 2-centymetro- 

wy przedział klas grubości i 2-metrowy 

przedział klas wysokości. Stwierdzono, 

że błąd dla pojedynczych drzew wynosi 

od +39%o do —21%o, średni błąd wynosi 

—0,6°/o, a odchytka +8 5°/o, Na tym sa- 
mym materiale kontrolnym sprawdzono 

także bawarskie i radzieckie tablice miąż- 

szości i stwierdzono, że wykazują one 

błąd średni +1,1%/0 (bawarskie) i -+3,2%/о 
(radzieckie). (S. K.). ` 

129 524.6 — — 17 IBL 

Anuczin N. P.: Prostiejszij opticzeskij 

pribor dla taksacji lesa, Najprostszy op- 

tyczny przyrząd do taksacji lasu. Lesn. 

Choz., 1961. t. 14, nr 3, А4, $. 710, 

rys. 6. — Istnieje duża rozpiętość w po- 

ziomie technicznym wyznaczania granic 

wydzielen (ze zdjęć lotniczych) a taksacją 

drzewostanu wykonywaną na ziemi przez 

taksatora. W celu usprawnienia i przy- 

spieszenia tych prac należy zamiast pro- 

stokątnych powierzchni próbnych zakła- 

dać powierzchnie kołowe. Bezpośredni po- 

miar grubości zastąpić pomiarem optycz- 
"nym przy użyciu linijki Bitterlicha, Autor 

zbudował specjalny pryzmat znacznie 

wygodniejszy w pracy od linijki Bitter- 

licha. Posługiwanie się pryzmatem jest 

prostsze i szybsze, co zwiększa wydajność 

pracy taksatora. Podano wzory do obli- 

czania wielkości kąta wierzchołkowego 

pryzmatu. (W. C.).



130 562.2 : 176.1 Alnus IBL 

Jurkiewicz I. D., Parfienow W. 1.: Chod 

rosta sieroolszanikow Biełorusii po tipam 

lesa. Przebieg wzrostu olszy szarej w róż- 

nych typach lasu na Białorusi, Lesnoj Ż., 

1961, t. 4, nr 1, B5, s. 5—10, fot. 1, tab, 2, 

wykr. 3, poz. bibl. 10. — Analizę rozwoju 

drzewostanów olszy szarej przeprowadzo- 

no w typach lasu: Incano-Alnetum, oxali- 

dosum, Incano-Alnetum aegopodiosum, In- 

cano-Alnetum caricosum, Opis siedliska 

zawiera charakterystykę gleby i po- 

krywy roślinnej, Założono 54 powierzchni 

próbnych w różnych typach lasu w li- 

tych drzewostanach olszy szarej o zwar- 

ciu powyżej 0,8. Na podstawie przepro- 

wadzonych pomiarów ustalono klasy bo- 

nitacji dla tych drzewostanów, ich sred- 

nią wysokość i pierśnicę, przyrost oraz 

zapas masy drzewnej, Stwierdzono, że ol- 

sza szara odznacza się szczególnie szyb- 

kim przyrostem w wieku 20—25 lat. Zapas 

w tym wieku wynosi 180—210 m*/ha, zapas 

drzewostanów brzozowych osiąga 110— 

140 m3/ha, a osikowych 130—180 m3/ha. 

Autor uważa za bardzo wydajną i opła- 

calną hodowlę olszy szarej na odpowied- 

nich siedliskach w rejonach o małej le- 

sistości. (L. J.). 

131 562.4 IBL 

Hladik F.: Navrh na Upravu Schneidero- 

va vzorce sprihlédnutim k vyśce stromu 

Propozycja zmiany wzoru  Schneidra 
uwzględniające wysokości drzewa. Lesni- 

ctvi, 1961, t. 7, r 3, B5, s. 331—338. — Do 
wyliczenia odsetka przyrostu miąższości 

używa się m. in. wzoru Schneidra, który 

jednak wysokość drzewa uwzględnia 

w niewystarczajacym stopniu i dlatego 

jest w praktyce mało przydatny. Autor 

proponuje poprawienie tego wzoru, opie- 

rając się przy tym na proporcji przyrostu 

wysokości i grubości z uwzględnieniem 

zmieniającego się stosunku wzajemnego 

tych dwóch wielkości. Według propono- 

wanej formy wzoru odsetek przyrostu 

miąższości określa sie ilorazem, w któ- 

rym licznik tworzy iloczyn szerokości 

ostatniego słoja rocznego na przekroju 

pierśnicowym, współczynnik wyliczony 

z innego wzoru odpowiednio uwzględ: 

niającego stosunek wysokości i grubości 

drzewa oraz stały współczynnik 200, 

a mianownikiem jest wartość aktualnej 

pierśnicy drzewa bez kory. (S. K.). 

132 587.7 IBL 

Rollet B.: Emploi de photographie aćrie- 

nne au 1/40000 pour linterpretation de la 

vegetation et les inventaires forestiers 

au Cambodge e au Vietnam. Zastosowa- 

nie fotografii lotniczej w skali 1/40000 

do określania pokrywy roślinnej i in- 

wentaryzacji leśnej w Kambodży i Wiet- 

namie. Bois. For. Trop. 1960, nr 74, A4, 

s. 16—24, fot, 3, tab. 1. — Stwierdzono 

pełną możliwość wykorzystania zdjęć 

lotniczych w skali 1: 40000 do «celów 

określania możliwości wykorzystania gle- 

by oraz inwentaryzacji leśnej. Przy in- 

wentaryzacji możliwe jest określanie 

wielkich zbiorowisk leśnych, typów lasu, 

a nawet poszczególnych gatunków. Okre- 

ślenie zasobności napotyka pewne trud- 

ności. (K. C.. 

8 PRODUKTY LEŚNE 

I ICH UŻYTKOWANIE 

133 821 IBL 

Hruzik L., Piśta K.: Novy zptsob odkor- 

hovani slabého diivi. Nowy sposób ko- 

rowania drewna cienkiego. Lesnictvi. 

1960, t. 6, nr 11, BS, s. 969—976, fot. 3. — - 

Rentowność wyrobu drewna cienkiego 

można podwyższyć stosując specjalną 

korowarkę mechaniczną. Najważniejszą 

częścią tej półautomatycznej korowaczki 

jest głowica o kształcie niskiego stożka 

z 4 nożami, ustawionymi pod kątem 45? 

do płaszczyzny cięcia, wykonanymi z wy- 

sokowartościowej stali narzędziowej. Gło- 

wica ta poruszana jest motorkiem elek- 

trycznym, Urządzenie podające jest na- 

pędzane innym słabszym silnikiem, Cała 
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korowaczka waży 280 kg. Maszyna może 

korować wyrzynki o grub. 3—12 cm 

i dług, 1 m (przy dłuższych decyduje ich 

prostość). Najlepiej koruje jodłę, świerk 

i sosnę, przy czym drewno powinno być 

już przeschnięte i dobrze okrzesane. Ob- 

sługę korowaczki stanowi 4 ludzi. Średnia 

dzienna wydajność korowania wynosi ok. 

5 m3 drewna, a więc o 50—70%/0 więcej 

niż przy korowaniu ręcznym, Niższy tez 

jest koszt korowania. (S. K.). 

‚ 9 LASY I LEŚNICTWO 

W GOSPODARCE NARODOWEJ 

134 905.1 (100.2) IBL 

Weck I:: Die Inwentur 1958 (1960) der 

Walder der Erde durch die FAO, Inwen- 
taryzacja lasów świata 1958 (1960) przez 

FAO, Allq. Forstz., 1961, t. 16, nr 8. A4, 

$. 150—152, tab, 3. .— Inwentaryzacje 

z lat 1947, 1953 i 1958. wykazują wzrost 

powierzchni leśnych świata .z 3837 do 

4405 mln ha. Różnice te spowodowały 
różne definicje pojęcia lasu. Podano osta- 

teczne definicje . powierzchni. leśnych i 

nieleśnych oraz typów lasu. Wskazano 

kierunki rozwojowe leśnictwa i przed- 

stawiono najważniejsze dane o gospo- 

darce leśnej w różnych częściach świata. 

| (W. B.) 

135 907.4 IBL 

Herbst W.: Wald und Menschen des 

Atomzeitalters in biosoziologischer Sicht. 
Las i ludzie ery atomowej z punktu wi- 

dzenia biosocjologii. Allg. Forstz., 1961, 
t. 16, A4 nr 13/14, s, 230—231, fot. 2, — 

К.С 

L. J. 

L. Z. — Mgr inż. 

5.К 

5. Е 

Rola drzew i wszelkich żywych roślin 

w filtracji atmosfery i pochłanianiu py- 

łów radioaktywnych jest olbrzymia, ale 

mechanika tego korzystnego dla: ludzko- 

ści zjawiska jest mało znana, Stront- 90 

d radioaktywny jod osadzają się głównie 

w zielonych częściach roślin. Odporność 

roślin na te substancje jest. większa” niż 

ludzi i zwierząt, ale zróżnicowana. Naj- 

mniej odporny jest rodzaj Pinus. Podano 

dopuszczalny stopień porażenia, nie po- 

wodujący śmierci rośliny. (W. B.). - 

Autorzy analiz: 

. — Doc. mgr K. Схегеуз 

— Mgr inz. L. Janson. 

L, Zielinski 

. — Mgr inż. S. Kocięcki 
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B. — Mgr inż. W. Brodzikowski 
. C. — Mgr inż. W. Chmielewski 

  

Przegląd Dokumentacyjny. zawiera je- 

dynie niewielką część analiz dokumenta- 

cyjnych z zakresu leśnictwa. Pełna do- 

kumentacja ukazuje się w postaci kart’ 

dokumentacyjnych, Centralny In- 

stytut Informacji Naukowo-Technicznej 
i Ekonomicznej. (Warszawa, Al. Niepodle- 
głości 188) przyjmuje zgłoszenia na pre- 

numeratę kart Dokumentacyjnych, która 

może obejmować zarówno całą dokumen- 

tację naukowo-techniczną, jak i oddzielne 

jej działy lub poszczególne zagadnienia 

i tematy. Cena 1 karty dokumentacyjnej 
wynosi w prenumeracie 25 gr. CIINTE 

wykonuje (za zwrotem kosztów) fotokopie 
i mikrofilmy publikacji objętych zarówno 

przeglądem dokumentacyjnym jak i kar- 

tami dokumentacyjnymi.


