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2*HODOWLA LASU 

151. i 231:181.351 o | IBL 

| | | i 

Kowalski S.: Role of mycorrhiza and 
soil fungi n natural regeneration of 

fir (Abies alba Mill.) in Polish Carpat- 

hians and Sudetes. Rola mikoryzy 

i grzybów glebowych w naturalnym 

odnawianiu jodły (Abies alba Mill.) 

w polskich Karpatach i Sudetach. 
Europ. J. For. Pathol. 1982 Vol. 12 nr 

2 s. 107—112, 2 tab. bibliogr. 10 poz. 

res. Zsig. — Przedmiotem badań były 

zmiany zachodzące w mikotrofiźmie 

152. 232.311 

Simpson. J. D., Powell G. R.: Some fac-. 

tors influencing cone production on 

young: black spruce in New Brunswick. 

Niektóre czynniki wpływające na pro- 

dukcję szyszek u młodego Swierka 

czarnego w Nowym: Brunszwiku. For. 

Chron, 1981 Vol. 57 nr 6.s.. 267—269, 
2. rys. .bibliogr. 22 'poz. rćs. — Przed- 
stawieno wyniki badań w 10-letnich. 

plantacjach, Picea mariana Mill. doty=: 

czących. wpływu nachylenia. terenu, 

wystawy, wieku i wysokości drzew. 

na intensywność obradzania: szyszek. 

Stwierdzono, że drzewa na stokach po- 

6 — Sylwan nr 11 

"siewek jodły 1 w zbiorowiskach grzy- 

bów glebowych, grzybów żyjących w 
korzeniach oraz.grzybów z 'ryzosfery 
w górskich drzewostanach, dobrze lub 
źle odnawiajacej się jodły. Podano 
spektra i liczebność poszczególnych ka- 
tegorii grzybów oraz ich sumaryczny 
efekt biotyczny. Omówiono zależności 

między stopniem odnowienia "jodły 

a mikrobiologicznymi zmianami w śro- 
dowisku. (M.Ł.) 

IBL 

tudniowych: wytwarzaly kwiatostany 

męskie i żeńskie 2,5 do 5 raza silniej 

niż na. północnych, Wykazano dodatnią. 

zależność pomiędzy. wysokością drzew. 

a liczebnością kwiatostanów żeńskich. 

Tworzenie się kwiatostanów męskich. 

było związane z cyklicznością wytwa- 

rzania się kwiatostanów żeńskich.z 1—3 
letnim opóźnieniem. Wyniki badań 

wykazują jednoznacznie, że drzewosta- о. 

"ny nasienne świerka czarnego powin-- 

ny być zakładane na stokach polud- 

niowych. (MLC.) 
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133. 232.311.3 | IBL 

Eifller I. Matschke J., Scheumann W.: 

Fruktifikationssteigerung in Kiefernsa- 

menplantagen. Stymulawanie obradza- 

nia w sosnowych plantacjąch nasien- 

nych, Sozial. Forstwirtsch. 1982 Je 32 

Nr 3 s. 82—84, 1 fot. 1 tab. 1 wykr. 

bibliogr. 11 poz. — W NRD prowa- 

dzone są długofalowe badania nad in- 

dukcją kwitnienia u gatunków iglas- 

tych, oparte na podstawach histologicz- 

no-anatomicznych i biochemicznych. 

Stosuje się m.in. inhibitory i stymula- 

tory wzrostu, które powodują krótko- 

trwałe, odwracalne zakłócenia w roz- 

woju komórek wewnątrz pąków, któ- 

rych wynikiem jest liczniejsze pow- 

stawanie komórek generatywnych, wa- 

runkujących formowanie się kwiato- 

stanów. Metoda ta okazała się szcze- 

gólnie przydatna w sosnowych planta- 

cjach nasiennych, w których stwier- 

dzono zwiększenie obradzania o 1%0+Ł 

30%. (\.В.) 

154. - 232.32:307 IBL. 

Hager H., Sieghardt M.: Der Einfluss 
von Bodenverdichtung auf das Wachs- 

tum von Fichtenpflanzen im Grefass- 

versuch. Wpływ ugniatania gleby na 

wzrost sadzonek świerkowych w doś- 

wiadczeniu wazonowym. Allg. Forstztg 

1981 Jg 92 F. 12 s. 409—410, 3 wykr. 

— Przejazdy i praca maszyn leśnych 

powodują ugniatanie gleby, mające 

wpływ na wzrost sadzonek. Założono 
doświadczenie wazonowe z 2/2-letnim 
świerkiem. Zastosowano glebę ilasto- 
-gliniastg oraz substrat o wilgotności 

155, 232.328 

Кита лоу G. Ś.: Razmnożenie kedra 

sibirskogo privivkoj s posledujuśćim 

ukoreneniem. Rozmnożenie limby. sy- 

_beryjskie} przez Szczepienie z następ- 

nym ukerzenieniem. Lesovedenie 1982 

nr 3 s. 75—7T, 1 fot. bibliogr. 3 poz. 

sum. — Tworzenie bazy nasiennej: 

(plantacji ze. szczepów) limby: syberyj- 

skiej napotyka. dotychczas ha duże 

trudności powodowane niezgodnością 
fizjologiczną zrazu i podkładki, którą 

były siewki sosny: pospolitej. Siewki 

dimby w pierwszych latach życia ros- 

ną bardzo wolno 4a oprócz tego są 
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20, 30 i 40%. Wypełnione wazony z sa- 
.dzonkami poddano ciśnieniu 3 barów. 
W porównaniu z wariantami kontrol- 

nymi' (bez poddawania ciśnieniu), 

stwierdzono gorszą przepuszczalność 

opadów atmosferycznych, co wpłynęło 

ujemnie na rozwój sadzonek. W wa- 

riantąch z najwyższą wilgotnością gle- 
by (40%) oddziaływanie to było nie- 
wielkie. Stwierdzono, że glęby mokre 

"są bardziej odporne na ugniatanie. 

(W.B.) 

ТВТ, 

znaczne trudności z pozyskiwaniem na- 

sion. Opracowano efektywną metodę 

szczepienia limby w: szyjkę korzeniową 

2-letnich sadzonek sosny: przesadzony:ch 

do woreczków. polietylenowych. Za- 

szczepione w: szklarni szczepy obsypy- 

wano. do. wysokości 6—8 cm mieszani- 

ną piasku z torfem i utrzymywano: 

w stałej wilgotności. Po. 2—3 latach 

86—100%>, szczepów limby ukorzeniało 
się i można było usunąć korzenie pod- 

kładek, uzysłkując wegetatywne potom- 
stwo. limby syberyjskiej. (W.Ch.)



-156. 232.329.6:232,322.4 IBL 

Growth, ectomycorrhizal development, 

and rott soluble carbohydrates of black 

oak seedlings fertilized by two. met- 

hods. Dixon R.K. i in.: Rozwój ektomi- 

koryzy a węglowodany w korzeniach 

sadzonek dębu czarnego różnie nawo- 

zonych. For. Sci. 1981 Vol. 27 nr 3 s. 

617—624, 1 tab. 1 wykr. bibliogr. 18 

poz. — Sadzonki Quercus velutina z za- 

krytym systemem korzeniowym za- 

szczepiono ektomikoryzalną grzybnią 

Pisolitus tinctorius i nawożono dolist- 
nie roztworami NPK i Mg i doglebo- 

157. 

Morrison ГК. Foster N.W., Swan 

H.S.D.: Ten-year response of semima- 
ture jack pine forest in Northwestern 

Ontario to fall nitrogen-phosphorus 

and nitrogen-potassium fertilizer treat- 

ments. Reakcja średniowiekowego drze- 

wostanu sosny Banksa w północno- 

-wschodnim Ontario na jesienne nawo- 

zenie azotowo-fosforowe i azotowo-po- 

tasowe dokonane przed 10 laty. For. 

Chron. 1981 Vol. 57 nr 5 s. 208—211, 

3 tab. bibliogr. 21 poz. res. — Zbada- 

no wpływ jednorazowego nawożenia 

azotowo-fosforowego i azotowo-potaso- 

wego na D5D5-letni drzewostan Pinus 

banksiana dokonanego jesienią па 

108. 

Popov A.S.: Vlijanie obrezki sué’ev na 

rost sosny. Wplyw podkrzesywania na 

wzrost sosny, Lesovedenie 1982 nr 3 

s. 72—75, 2 tab. 2 wykr. bibliogr. 4 

poz. sum. — W 11-letnim milodniku 

sosnowym wykonano na przełomie 

kwietnia i maja podkrzesywanie o 

zróżnicowanej intensywności, aby 

określić najkorzystniejszą dla wzrostu 

wielkość korony. Przyjęto warianty in- 

tensywności podkrzesania: I — pozo- 

stawiono 1 okółek od góry, II — 2 

okółki, III — 3 okółki i IV — 4 okół- 

ki od góry. Przed podkrzesywaniem 

6+ 

wo. Stwierdzono wyrażną reakcję $а- 

dzonek na rodzaj nawozu i sposób na- 

wożenia. Zawartość fruktozy w drob- 

nych korzeniach sadzonek otrzymują- 

cych NPK lub NMg z gleby. Rozwój 

ektomikoryzy był znacznie silniejszy 
u sadzonek zraszanych NPK lub NMg. 

Zalecono stymulowanie ektomikoryzal- 

nego rozwoju sadzonek dębu przez 

drobnokroplowe nawożenie dolistne za- 

pobiegające nadmiernemu stężeniu na- 

wozów w glebie. (M.C.) 

IBL 

cienką (5 cm) warstwę śniegu. Stoso- 

wano mocznik, tréjsuperfosfat i sól po- 

tasową w dawkach: N112+4-P49 kg/ha, 

N112+K19 kg/ha, N224+P49 kg/ha 

i N224+K93 kg/ha. Pomiary przepro- 

wadzono po 5 i 10 latach. Stwierdzo- 

no wyraźną przydatność NK, a najlep- 

sze rezultaty otrzymano przy dawkach 

N224+K93 — przyrost o 10,64 m7/ha 

większy po 10 latach. Większy efekt 

jesiennego nawożenia na cienką warfst- 

wę śniegu niż nawożenia zimowego 

wynika z lepszego przenikania hawo- 

zów do gleby oraz zahamowania pro- 

cesów  nitryfikacyjnych i ulatniania 

się nawozów. (M.C.) 

IBL 

drzewxa miały przeciętnie po 6 okół- 

ków, Stwietdzono, że nhajintensywniej 

przyrastały na grubość sosny w wa- 

riancie III. Po 3 latach intensywność 

przyrostu zaczęła maleć, co wskazuje, 

że podkrzesywanie należy powtórzyć, 

Zalecono rozpocząć podkrzesywanie w 

10—12-letnich młodnikach i powtarzać 

je co 3—5 lat. Oprócz zwiększonego 

przyrostu uzyskuje się także 5—10 t 

zielońej masy do przerobu na mączkę 

witaminową lub paste chlorofilowo- 

-xarotenową. (W.Ch). 
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159, 

Stadimann Н.: Раз Unfallgeschehen 
mit Motorsagen. Nieszczęśliwe wypadki 

podczas pracy pilarkami. Allg. Forstztg 

1982 Jg 93 F. 3 s. 68—71, 2 rys. bibliogr. 

1? poz. — Analiza wypacxów przy pra- 

cy pilarkami w leśnictwie Austrii wy- 
kazuje, że z reguły są to wypadki po- 

ważne „wymagające przeciętnie 25 dni 

leczenia. Na obrażenia narażona jest 

przede wszystkim lewa noga (399%) 

i lewa ręka (22%. Najbardziej nie-_ 

bezpieczna jest w pilarcęe dolna część 

prowadnicy łańcucha tnącego (powo- 

duje 44, wypadków), górna (38%) 

160. 

Hartung W., Lorenz G.: Móglichkei.en 

des Einsatzes sowie der Entwicklung 

der Mikroelektronik und Industriero- 

botertechnik in der Forstwirtschaft. 

(Teil I, II). Możliwości zastosowania 

i rozwoju mikroelektroniki oraz prze- 

mysłowej techniki wykorzystania ro- 

botów w leśnictwie. (Część I i IN). So- 

zial. Forstwirtsch. 1982 Jg 32 Nr 3 s. 

89—90, 2 wykr.; Nr 4 s. 108-—109, 

1 rys. bibliogr. 5 poz. — Przedstawio- 

no zadania i prace robotów przemysło- 

wych w leśnictwie, głównie w pozys- 
kaniu. Roboty pierwszej: generacji ce- 

chują się programowym sterowaniem 

operacji całych procesów technologicz- 

161. 

Weinfurter P.: Vollbsumernte — Diir- 
fen oder Nichtdirfen, ist das die Fra- 

ge? Za i przeciw pozyskiwaniu całych 

drzew. Allg. Forstztg 1982 Jg 93 F. 5 
s. 112, 1 fot. — Obliczono, ze przy po- 
zysxiwaniu calych drzew, w ramach 
użytkowania przedrębnego i rębnego 

84 

304 — — 323.12 

307 

32 

IBL 

i przednia (17%). Duzym niebezpie- 
czeństwem jest zbyt długi czas biegu 
łańcucha po zamknięciu przepustnicy. 
Wymieniono takie urządzenia ochron- 
ne jak uchwyt antywibracyjny, samo- 

czynny reduktor gazu, chwytak łańcu- 

cha w przypadku jego zerwania, itp. 
Do ważnych elementów ochronnych 

ubioru robotnika należą rękawice 

i wkładki do spodni zabezpieczające 

przed przecięciem. Omówiono wpływ 

ukształtowania terenu, stanu gleby 

i poxrywy glebowej na bezpieczeństwo 

pracy. (W.B.) 

IBL 

nych. Roboty drugiej generacji wypo- 

sażone są w proste systemy adapta- 

cyjne, które dzięki zastosowaniu kom- 

puterów aktywnie współdziałają w 

procesach technologicznych. Ich stero- 

wanie nawiązuje do biologii i odru- 

chów istoty żywej. Roboty trzeciej ge- 

neracji (tzw. intelektualne) nawiązują 

również do biologii i- naśladują ruchy 

rąx i nóg człowieka. Charakteryzują 

się siłnie rozwiniętym systemem ste- 

rowania i są w stanie rozpoznać iprze- 

analizować złożoną sytuację. Jeden ro- 

bot zastępuje pracę 2,5—3 robotników, 

co daje szansę poważnego zwiększenia 

wydajności. (W.B.) 

IBL 

łącznie, następuje usunięcie 570 tha 

biomasy, Tym samym z siedliska za- 

bierane jest 1089 kg/ha azotu, 114 kg/ha 

fosforu, 568 kg/ha potasu, 1208. kg/ha 

wapna i 143 kg/ha magnezu. Straty te 

mogą być -czesciowo kompensowane 

przez opady atmosferyczne zawierają” ~



ce niektóre z wymienionych składni- 

ków; co nie-zmienia jednak istoty pro- 

blemu. Pozyskiwanie takie powoduje 

znaczne zubożanie siedliska i może być 

dokonywane tylko na siedliskach bo- 

gatych. Omawiane zagadnienie wymaga 

dalszych analiz i badań. (W.B.) 

4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU 

162. 

Zegas A.K.: Effektivnost’ insekticidov 

i dendrobacillina protiv Selkoprjada — 

monaśenki. Efektywność insektycydów 

i dendrobacyliny przeciwko brudnicy 

mniszce. Les. Choz. 1982 nr 7 s. 51—02, 

2 tab. bibliogr. 7 poz. — Przedstawiono 

rezultaty badań laboratoryjno-tereno- 

wych ‘i produkcyjnych insektycydów 

(chlorofos, benzofosforan, metation, le- 

bajcid, wolaton, dimilin i decis) oraz 

wiopreparatu dendrobacyliny i dendro- 

163. 

Matusevié L.S., Maslov A.D.: Prirost 

eli po diametru kak pokazatel’ opas- 

nosti razmnożenija koroeda tipografa 

posle zasuchi. Przyrost Średnicy Świer- 

ka jako wskażnik niebezpieczeństwa 

rozmnożenia kornika drukarza po su- 

szy. Lesovedenie 1982 nr 3 s. 61—67, 

"1 tab. 1 wykr. bibliogr. 22 poz. sum. 

W strefie lasów mieszanych po 

okresach suszy obserwuje się masowe 

rozmnażanie się kornika drukarza i na 

lżejszych glebach następuje zmniejsze- 

nie przyrostu grubości świerków już 

— 

164. 

Kowalski T.: Fungi infecting Pinus si!- 

vestris needles of various ages. Grzyby 

infekujące igły Pinus silvestris w róż- 

nym wieku. Europ. J. For. Pathol. 1982 

Vol. 12 nr 3 s. 182—190, 1 fot. 4 tab. 

bibliogy, 29 poz. res. Zsfg. — Badania 

przeprowadzono w trzech 8- do 11-let- 

nich uprawach sosny pospolitej w po- 

łudniowo-zachodniej Polsce. Badania 

"414.1:453 — — 145. Lymantria monacha 

422.2:453 — — 145.7 Ips typographus 

443 

IBL 

bacyliny w dawce subletalnej meta- 

tionu w warunkach, Litewskiej SRR. 

Ustalono, że najefektywniejszymi w 

walce z brudnicą mniszką są: meta- 

tion i wolaton w dawce 0,75 kg/ha 

(śmiertelność gąsienic 100%). Wysoko- 

aktywne okazały się także lebajcid 

(0,75 kg/ha), dimilin (0,025 kg/ha) oraz 

decis (0,25 kg/ha), powodujące śmier- 

telność gąsienic odpowiednio 99,1, 99,8 

1 97,5%. (В.М.) 

IBL 

*w następnym roxu. Wielokrotna susza 

powoduje zmniejszanie przyrostów gru- 

bości świerków na różnych glebach, 

a na przepuszczalnych trwa to jeszcze 

przez 3 lata po suszy. Zmniejszenie 

bieżącego przyrostu grubości o ok. 

20—3509 w porównaniu z przeciętnym 

zbiega się w czasie z intensywnym roz- 

mnażaniem się kornika. Wskaźnik ten 

można wykorzystać jako sygnał nie- 

bezpieczeństwa wystąpienia gradacji 

tego szkodnika. (W.Ch.) 

IBL 

obejmowały igły w wieku 1, 1512,5 

roku. Izolowano grzyby z plamek in- 

fekcyjnych na żywych igłach z dolnych 

i górnych gałązek korony. Ogółem wy- 

odrębniono 28 gatunków grzybów. Do- 

konano próby oceny roli 5 najliczniej 

występujących gatunków  (Lophoder- 

mium seditiosum, wyizolowane z 31,47% 

igieł, Naemacyclus minor 21,6%. 
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L. pinastri — 11,8%, Cenangium fer- 
ruginosum — 11,6% i Sclerophoma pi- 

tyophila — 8,5%9). Z badań wynika, że 

165, 

Skarmoutsos K., Miller C.: Adelges 

aphids and fungi causing premature 

defoliation of Larch. Mszyce z rodzaju 

Adelges i grzyby powodujące przed- 

wczesny opad igieł modrzewia. Europ. 

J. For. Pathol. 1982 Vol. 12 nr 2 s. 

13—18, 1 rys. 2 tab. 3 wykr. bibliogr. 

24 poz. rés. Zsfg. — Grzyb Meria lari- 

cis wnika do igieł Larix x eurolepis 

przez miejsca żerowania mszyc z ro- 

dzaju Adelges i powoduje przedwczes- 

ny opad igieł. Czas opadu igieł zależy 

166. 

Turchetti T.: Antagonism of some Ba- 

cillus species to a Rhizoctonia solani 

Kuhn isólate and its effect on the ger- 

mination of Pinus nigra Arn. seed. 
Antagonizm niektórych gatunków Ba- 

cillus w stosunku do izolatu Rhizoc- 

tonia solani Kuhn i ich wpływ na kieł- 

kowanie nasion Pinus nigra Arn. 

Europ. J. For. Pathol. 1982 Vol. 12 nr 
1 s. 36—41, 3 tab. bibliogr. 12 poz. rćs. 
Zsig. — Spośród kilku badanych ga- 

tunków Bacillus niektóre szczepy B. 

167. 

Siepmann R.: Stammfaulen in Dougla- 

sien-, Kiefern-, Fichten-Mischbestaén- 

den. Zgnilizny odziomkowe w miesza- 

nych drzewostanach z jedlicą, sosną 

i Swierkiem. Europ. J. For. Pathol. 
1982 Vol. 12 nr 8 s. 137—143, bibliogr. 

16 poz. res. sum. — Badano zgniliznę 

odziomkową w 2 drzewostanach z 70- 
-letnią jedlicą rosnącą w zmieszaniu 
z sosną, świerkiem i bukiem na gle- 
bach piaszczystych. Jedlica była po- 

86 
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443.2 

443.3 

w tym regionie głównymi sprawcami 
osutki sosny są: L. seditiosum i N. mi- 
nor. (M.Ł.) 

IBL 

od miejsca uszkodzenia na igłach. Z 

uszkodzonych przez mszyce igieł wy- 

izolowano ponadto następujące grzyby: 

Cladosporium herbarum, . Lophoder- 

mium laricinum, Aureobasium pullu- 

lans, Stereum sp., Thyssanophora pe- 

nicillioides, Botrytis cinerea i Epico- 

ccum sp. Miejsca uszkodzeń, nie” usz- 

kodzone części igieł oraz naturalnie . 

 starzejące się igły są jednak zasiedla- 

ne w różnych terminach przez różne 

grzyby. (S.Ł.) 

IBL 

subtilis wykazywały wyraźny antago- 
nizm w stosunku do Rhizoctonia sola- 

ni, grzyba powodującego zgorzel sie- 

wek, a jeden ze szczepów tego gatun- 

ku, wyizolowany z nasion sosny czar- 

nej, hamował rozwój Rh. solani in vit- 

ro, użyty do pokrycia nasion niszczył 

patogeniczną mikoflorę znajdującą sie > 

na nasionach, sprzyjał kiełkowaniu na- 

sion i chronił je przed infekcją grzy- 

bami zgorzelowymi. (S.Ł..) 

IBL 

rażona w 73 i 700%, sosna w 13 i 28%, 

świerk w 82 i 840%. U jedlicy najczęst- 

szymi grzybami były: Heterobasidion 

annosum, Calocera viscosa, Sparassis 

crispa; u sosny Sparassis crispa; u 

świerka Heterobasidion annosum. W są- 

siednim drzewostanie z 85-letnią jed- 

licą, w którym wykonywano częściej 

trzebieże niż w 70-letnim, tylko 230% 

drzew miało zgniliznę odziomkowa. 
(М.Е...)



168. 443.3 

Holdenrieder O.: Kristallbildung bei 

Heterobasidion annosum (Ет.) Bref. 

(Fomes annosus P. Karst.) und ande- 

ren holzbewohnenden Pilzen. Wytwa- 

rzanie kryształów przez Heterobasidion 

annosum (Fr.) Bref.) (Fomes annosus 

Р. Karst.) i inne grzyby żyjące na 

drewnie. Europ. J. For. Pathol. 1982 
Vol. 12 nr 1 s. 41—58, 21 fot. 2 rys. 1 

tab. 2 wykr. bibliogr. 54 poz. res. sum. 

— W trakcie badań in vitro antago- 

nizmu między Heterobasidion annosum 

IBL 

a 16 innymi grzybami zaobserwowano 

powstawanie kryształów w pożywce 
1 na strzępkach grzybni. W monokul- 

turach tworzyły się wyłącznie, różnej 

wielkości, kryształy szczawianu wap- 
nia. W kulturach H. annosum z inny- 

mi grzybami powstawały na strzęp- 

kach grzybni huby korzeni kryształy 

aromatycznego związku ‚о sumarycz- 

nym wzorze C,5H;,0;, który tymczaso- 

wo nazwano „liobiną”. (S.Ł.) 

169. 453 IBL. 

Ierusalimoy E.N.: Izmenenie gazoob- izolowano w  polietylenowych toreb- 

mena vetvej sosny, povreżdennoj chvo- kach 40 cm odcinki gałęzi i badano in- 

egryzuśćimi nasekomymi. Zmiana wy- . tensywność oddychania oraz fotosyn- 

miany. gaaewej gałęzi sosny uszkodzo- tezę w różnych porach dnia i przy 

nej przez owady żerujące па Пуля. różnej intensywności oświetlenia. Re- 

Lesovedenie 1982 nr 4 s. 17—25, 2 tab. dukcja igieł odbija się niekorzystnie 

3 wykr. bibliogr. 12 poz. sum. — Na na fotosyntezie. Ustalono, że jeżeli po- 
cienkie (poniżej 05 cm grubości) ga- zostaje na drzewie 50% igieł, to wyglą- 

łęzie sosny przypada 75%, oddychania da ono jak całkowicie pozbawione igli- 

szkieletowej części drzewa. W drzewo- wia. Do przeżycia drzewa wystarcza 

stanach porażonych przez borecznika. 29%, całkowitego, normalnego uiglenia. 

rudego, brudnicę mniszkę i barczatkę Przy uszkodzeniu igieł wzrasta inten- 

sosnówkę oraz na drzewach zdrowych sywność fotosyntezy kory osiągając 

ze sztucznie zredukowanym igliwiem 11—25%, fotosyntezy liści. (W.Ch.) 

170. 453 — — 145.7 Choristoneura fumiferana IBL 

Blais J.R.: Recurrence of spruce bud- powania gradacji Choristoneura fumi- 

worm outbreaks for two hundred years ferana w ciągu ostatnich 200 lat. Wy- 

in Western Quebec. Nawroty gradacji kryto niewątpliwe gradacje w latach 

Choristoneura fumiferana w ciągu 200 1910, 1940 1 1967 oraz prawdopodobną 
lat w zachodnim Quebeku. For. Chron. w 1783 r. 127-letnia przerwa między- 

1981 Vol. 57 nr 6 s. 273—275, 1 tab. gradacyjna jest typowa dla ekologii 

4 wykr. bibliogr. 11 poz. res. — Na drzewostanów przed XX stuleciem. 

podstawie analizy przyrostów średnic Gradacje wieku XX są znacznie częst- 

starych drzew świerkowych (Picea ma- sze i jednocześnie pokrywają znacznie 

riana i P. głauca) w Ottawa River w większe obszary leśne. (M.C.) 

Quebeku, opracowano historię wystę- 

171. 453 — — 145.7 Choristoneura fumiferana | IBL. 

Kettela E'G.: Status af spruce bud- 

worm: infestations. in eastern North 

America. Stan zasiedlenia drzewosta- 

néw. Swierkowych przez Choristoneura 

37%



fumiferana na wschodzie Ameryki Pół. 

nocnej. Pulp Pap. 1982 Vol. 83 nr 1 s. 

50, 52, 54, 2 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz. 

res. — Choristoneura fumiferana jest 

największym szkodnikiem lasów Swier- 

kowych i jodłowych Ameryki Północ- 

nej. W ciągu ostatnich 200 lat w nie- 

regularnych odstępach miało miejsce 

5 gradacji. Gradacja obecna, rozpoczę- 

ta w końcu lat sześćdziesiątych uwa- 

żana jest za najsilniejszą, tak pod 

172. 

Mancini G., Moretti F., Cotroneo A.: 

Nematological problems in the produc- 

tion of conifers. Problemy nicieni w 

produkcji sadzonek drzew iglastych. 

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

1 $. 411—424, 38 tab. bibliogr. 60 poz. 

res. Zsfg. — Na podstawie badań prze- 

prowądzonych w latach 1977 i 1980 

w Piemoncie podano gatunki nicieni, 

które w szkółkach drzew iglastych po- 

13. 

Jaworski A.; Fir regression in Polisch 

mountain areas. Regresja jodły w gór- 

skich regionach Polski. Europ. J. For. 
Pathol. 1982 Vol. 12 nr 3 s..'143--=149, ' 

bibliogr. 18 poz. róćs. Zsfg. — Omówio- 

no,.wyniki badań nad zywotnoscia 

i zdolnością do naturalnego odnawia- 

nia się drzewostanów jodłowych w Su-. 
detach i Karpatach Zachodnich. Naj- 
większą żywotność stwierdzono w Kar- 
patach w drzewostanach zagospodaro- 

174. | 4 

Anderson G.W., Martin M.P.: Factors 
related to incidence of Hypoxylon can- 
kers in aspen and survival of canke- 
red trees. Czynniki towarzyszące wy- 
stępowaniu raka osiki spowodowanego 
przez Hypoxylon mammata i przeży- 
walność porażonych drzew. For. Sci. 
1981 Vol. 27 nr 3 s. 461—476, 1 tab. - 
9 wykr. bibliogr. 38.poz. — Obserwac- 

88 - 

459 — — 145.1. 

48 

48 

względem powierzchni opanowanych 

drzewostanów jak i miąższości zdepre- 

cjonowanego drewna. Przedstawiono 

przebieg gradacji we wschodnich pro- 

wincjach Kanady i wschodnich sta- 

nach USA. Szczyt gradacji miał miejs- 

ce w 1975 r., jednak wyniki poszuki- 

wan jaj owadzich sugerują, że Ch. .fu- 

miierana spowoduje dalsze poważne 
szkody w drzewostanach. (M.C.) 

IBL 

wodowały uszkodzenia sadzonek. Wie- 

le nicieni żywiących się grzybami ha- 

muje rozwój grzybów ektomikryzo- 

wych, inne zmniejszają ich wzrost lub 

nawet je zabijają. Niektóre z nich usz- 

kadzają symbionty grzybowe .przed.- 

utworzeniem mikoryż, inne niszczą już 
utworzone mikoryzy, stanowiące =bio- 

logiczną ochronę korzeni przed infek- 

cjami przez patogeny. (S.Ł.) 
f 

IBL 

wanych: bezzrębowo, następnie w drze- 

wostanach zbliżonych do naturalnych, 

najmniejszą , w-..drzewostąnaeh .jedno- 

piętrowych. W Sudetach dość dużą:ży-= 

wotność stwierdzono w drzewostanach 

jodłowych z 'dormgieszką sosny i mo- 

drzewia, najmniejszą w  jednopiętro- 

wych drzewostanach mieszanych ze 

świerkiem. Scharakteryzowano czynni- 

ki powodujące. regresję tego gatunku. 

(М...) a . 

IBL 

je rozwoju raka u Populus tremulo- 

ides, wywołanego przez Hypoxylon 

mammata, prowadzono przez 8 lat na 
74 powierzchniach w północnej Mine- 

socie. Analizowano następujące czyn- 
niki, związane z „występowaniem cho- 

_" roby: czas trwania i intensywność de-- 

foliacji przez Malacosoma disstria bez- 
pośrednio przed -badaniami,. zwarcie



drzew, obecność Saperda calcarata, na- ~ 

silenie raka w górnej części pnia i typ 

siedliska. Poprzedzająca defoliacja ma 

istotny wpływ na rozwój raka. 90% 

drzew z rakiem na strzale obumarło 

w ciągu 6 lat. Rak w koronie powo- 

dował wolniejsze wydzielanie się drzew 

i tylxo wtedy, gdy zaatakowana była 

niższa partia pnia. 280%, drzew z ra- 

kiem w górnej części pnia wytworzy- 

ło nowe pędy i wykazało podobną ży- 

wotność, jak drzewa niezaatakowane. 

(М.С.) 

*5 POMIAR LASU. PRZYROST. 

ROZWÓJ I STRUKTURA DRZEWOSTANÓW. 

INWENTARYZACJA I KARTOGRAFIA 

175. 

Kaufmann M.R., Troendle C.A.: The 

relationship of leaf area and foliage 

biomass to sapwood conducting area 

in four subalpine forest tree species. 

Zależność pomiędzy powierzchnią liści 

i biomasa listowia, a powierzchnią 

tkanki przewodzącej bielu 4 subalpej- 

skich gatunków drzew lIeSnych. For. 

Sci. 1981 Vol. 27 nr 3 s. 477—482, 1 tab. 

2 wykr. bibliogr. 7 poz. — Przedsta- 

wiono wyniki weryfikacji hipotezy 

o istnieniu zależności pomiędzy po- 

wierzchnią liści (igliwia) drzew: a po- 

wierzchnią tkanki przewodzącej pnia. 

Badania przeprowadzono na drzewach 

Abies lasiocarpa, Picea engelmannii, 

Pinus contorta i Populus tremuloides 

z różnych siedlisk na wysokości 305 

do 2750 m n.p.m. Wykazano istnienie 

1:76. 561.1 

Holbo H.R., Zaerr J.B.: A micrometer 

for continuous measurements of shoot 

elongation. Mikrometr do ciągłych po- 

miarów wydłużenia pędu. For. Sci. 1981 

Vol. 27 nr 3 s. 574—578, 2 rys. 1 wykr. 

bibliogr. 3 poz. — Omówiono konstruk- 

cję mikrometru elektronicznego służą- 

cego do precyzyjnych, ciągłych pomia- 

rów oraz rejestracji przyrostu sadzo- 

nek. Wynik pomiaru dokonywanego 

przez 2 przetworniki elektroniczne jest 

wzmacniany i przekazywany do samo- 

piszącego urządzenia rejestrującego. 

53 IBL 

bardzo silnej korelacji pomiędzy su- 

chą masą i powierzchnią listowia, a po- 

wierzchnią bielu mierzoną na wyso- 

kości 1,37 m. Wartość stosunku po- 

wierzchni listowia do jednostki po- 

wierzchni bielu wahała sie od 

1.88 п12/ст-2 и jodty do 0,19 m?/cm~-? 

u osiki. Stosunek ten był stały dla ko- 

rony drzewa na całej jej długości. Hi- 

poteza o istnieniu równowagi fizjolo- 

gicznej pomiędzy zapotrzebowaniem 
korony na wodę, a zdolnościami prze- 

wodzenia strzały jest słuszna. Zalez- 

ność ta ma znaczenie dla szacowania 

powierzchni listowia całego drzewa 
niezbędnej przy badaniach transpiracji, 

wymiany gazowej, gęstości okapu, u- 

działu drzew w cyklu obiegu wody, 

itp. (M.C.) _ 

365.9 IBL 

Zasadniczymi zaletami mikrometru sa: 

możliwość wykonania nieniszczących 

pomiarów nieznacznych zmian wyso- 

kości oraz długości dowolnej części sa- 

dzonki zachodzących w okresie np. 

1 min. oraz uniezależnienie pomiarów 

od czynników zewnętrznych, jak pęcz- 

nienie gleby, przepływ powietrza 

i zmiany temperatury. Mikrometr jest 

szeroko stosowany w badaniach nad 

wpływem rozmaitych czynników na 

wzrost sadzonek. (M.C.) 
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6 URZĄDZANIE LASU. EKONOMIKA GOSPODARSTWA 
LEŚNEGO. ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA 

GOSPODARSTWA LEŚNEGO 
— 

177. 622:587.5 | IBL 

Bonnor G.M., Morrier K.C.: Site classi- 
fication from air photos in a forest in- 
ventory. Klasyfikacja bonitacji drze- 
wostanu w urządzaniu lasu na podsta. 
wie zdjęć lotniczych. For. Chron. 1981 
Vol. 57 nr 6 s. 265—266, 2 tab. bibliogr. 
2 poz. res. — System klasyfikacji bo- 
nitacji drzewostanów opracowany dla 
wszystkich siedlisk leśnych Kanady, 
oparty jest na określaniu na podsta- 
wie analizy zdjęć lotniczych wysokości 
drzew panujących i współpracujących 

w wieku 50 lat. Przyjęto 8 klas bo- 
nitacji dla wysokości od 0 do ponad 
35 m. Przy interpretacji zdjęć wyko- 
rzystywano dane wycinkowe z szacun- 
ków naziemnych. Uzyskana dokładność 
76%, może być zwiększona po uzyska- 
niu odpowiedniej wprawy przez inter- 
pretatorów. Zasadniczymi zaletami me- 
tody są: obiektywność i możliwość oh- 
jęcia pomiarami pełnego zakresu sied- 
lisk leśnych Kanady, na znacznych 
obszarach. (M.C.) 

178. 624.9 — — 892 IBL 

Ilev. L.I.. Burak F.F.: Uéet, ocenka 
i proektirovanie ispolzovanija nedre- 
vesnych lesnych resursov pri lesous- 
trojstve. Ewidencja, ocena i projekto- 
wanie wykorzystania niedrzewnych za- 
sobów leśnych przy urządzaniu lasu. 
Les. Choz. 1982 nr 7 s. 39—40, 3 tab. 
bibliogr. 4 poz. — Przedstawiono wy- 
niki doświadczeń Głusskiego Leschozu 
(obwód mogilewski), który przy pra- 
cach urzadzeniowych przeprowadza 
ewidencję, ocenę oraz projektuje wy- 
korzystanie płodów runa leśnego (ja- 

179. 

Erdle T.A., Arp P.A., Meng СН.: Opti- 
mizing pulpwood inventories at road- 
sides, millyards and concentration 
yards, a case study. Optymalizacja re- 
manentów papierówki przy drogach 
wywozowych, na składowiskach zakłą- 
dowych i składnicach centralnych; ba- 
dania konkretnego przypadku. For. 
Chron. 1981 Vol. 57 nr 5 s. 248—224, 
2 rys. 6 tab. 5 wykr. bibliogr. 9 poz. 
res. — Przedstawiono model symula- 
cyjny opracowany w języku Fortran 

90 

gód i grzybów). Na podstawie opisu 
z natury każdego wydzielenia leśnego 
sporządza się zestawienia wielkości 

niedrzewnych zasobów leśnych oraz 

plany ich masowego występowania. 

Wykazano różnice w metodyce ewi- 

dencji i określania zbioru jagód oraz 
grzybów. Specjalne badania ujawniły, 
że rzeczywiste pozyskanie grzybów wy- 

nosi 51,9, zaś jagód — 31,80%, poten- 
cjalnej bazy oraz 74,1 i 42,00, zasobów 
możliwych do zebrania. (R.M.) 

IBL 

służący do minimalizacji kosztów skła- 
dowania surowca drzewnego w ilości 
niezbędnej do utrzymania ciągłości 
produkcji zakładu przemysłu papier- 
niczego. Do budowy modelu wykorzys- 
tano dane z zakresu pozyskania i trans- 
portu papierówki oraz jej przerobu. 
Model jest wykorzystywany przez kie- 
rownictwo zakładu do racjonalizacji 
polityki surowcowej w skali rocznej, 
przy założonym z góry, dowolnym 
stopniu ryzyka braku surowca na



składnicy leśnej, centralnej lub na 
własnym składowisku. Podaje również 

koszty związane z utrzymywaniem 

nadmiernych zapasów. (M.C.) 

8 PRODUKTY LEŚNE 

I ICH UŻYTKOWANIE 

180. — 892.62 — — 174.72 

Cudnyj A.V.: Sostav terpentinnych 
masel i taksonomija listvennicy v SSSR. 
Skład olejków terpentynowych i sys- 

tematyka modrzewia w ZSRR. Lesove- 

denie 1982 nr 3 s. 32—40, 1 rys. 3 tab. 

l wykr. bibliogr: 16 poz. sum. — Na 
podstawie analizy olejków terpentyno- 
wych, ekstrahowanych z 4—7-letnich 
pędów pobranych z 25—40-letnich mo- 
drzewi -z 72 naturalnych stanowisk 
w azjatyckiej części zasięgu oraz z 
upraw proweniencyjnych założonych 
przez Timofeeva, stwierdzono różnice 
w zawartości poszczególnych frakcji 

IBL 

terpentyny. W próbkach pobieranych 
2 35—40 drzew określano średnią za- 

wartość a — pinenu, 6 — pinenu 
i A; — karenu. Udział tych związków 
był charakterystyczny dla poszczegól- 
ekotypów. Na tej podstawie wyróżnio- 
no VI rejonów i 12 podrejonów po- 
krywających się z zasięgiem gatun- 
ków, ras lub ekotypów modrzewia. Na- 
stępnym etapem badań chemotaksono- 
micznych powinno być poznanie we- 
wnątrzpopulacyjnej zmienności mo- 
drzewia. (W.Ch.) 

9 LASY I LEŚNICTWO 
W GOSPODARCE NARODOWEJ 

181. 913:907.2 

Gundermann E.: Die Frage der opti- 
malen Walddichte in Fremdenverkehrs- 
gebieten  Mitteleuropas. Zagadnienie 
optymalnej lesistości na terenach środ- 
kowo-europejskich o dużym nasileniu 
ruchu turystycznego. Allg, Forstztg 
1982 Jg 93 F. 4 s. 898—90, 1 rys. 2 wykr. 
bibliogr. 9 poz. rćs. sum. — Turysty- 
ka w środkowej Europie stała się waż- 
nym czynnikiem gospodarki przest- 
rzennej. Wartość rekreacyjna uzdro- 

182. 945.4 (438) 

 Arbeiten des Institutes fir Forstpflan- 
zenzuchtung und Genetik der Forstli- 

chen Bundesversuchsanstalt. Gtinzl L. 
i in. Prace Instytutu Hodowli Roślin 

Leśnych i Genetyki Federalnego О5- 

rodka Badań Leśnych w Austrii. Alig. 

Forstztg 1982 Jg 93 F. 2 s. 45—47. Ba- 

dania skupiają się nad proweniencją 

IBL 

wisk i terenów wypoczynkowych w 
poważnym stopniu uzależniona jest od 
lesistości. Opierając się na metodzie 
symulacji podano, że minimalna lesis- 
tość w rejonach turystycznych powin- 
na wynosić 30—40%, maksymalna ok. 
800%, a optymalna 670%. Tkorzenie no- 
wych terenów wypoczynkowych po- 
winno być poprzedzone odpowiednimi 
zalesieniami. (W.B.) 

IBL 

różnych gatunków drzew leśnych ze 
szczególnym uwzględnieniem świerka. 
W latach 1965—80 testowano ok. 1700 
jego pochodzeń pod kątem przystoso- 
wania do wysokości n.p.m. (400—1700 m). 
Zaleca się rozmnażanie świerka ze 
zrzezów zapewniając przyjęcie się w 
590%. Próby wprowadzenia jodły ol- 

91 
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brzymiej (Abies grandis) z rejonu wo- 

dospadów na glebach krzemionkowych 

dały pozytywne wyniki. Praca nad 

limbą zmierzają do wyselekcjonowania 

fenotypów wysokoprodukcyjnych oraz 

właściwych dla stanowisk o surowym 

klimacie (te ostatnie ze szczepień). Od- 

dzielne badania mają miejsce nad sos- 

ną, jedlicą, wierzbą (pod kątem odpor- 

ności na szkody od zwierzyny) i tppo- 

lą (odmian odpornych na szkodniki). 

Prowadzone są również badania właś- 

ciwości technologicznych drewna drzew 
różnego pochodzenia. Uwzględniają one 
m.n. znaczenie drewna jako surowca 

energetycznego. (W.B.) 

Autorzy analiz: 

(W.B.)  — mgr inż. Wxtor Brodzikowski 
(М.С.) — mgr inż. Michał Czereyski 4 
(W.Ch.) — doc. dr Witold Chmielewski 
(M.Ł.) — mgr inż. Maria Łukomska 

(5.Ł.) — doc. dr Stefan Łukomski 
(В.М.  — mgr Rafał Malec 

Przezląd Dokumentacyjny Leśnictwa zawiera jedynie niewielką część analiz do- 

kumentacyjnych z zakresu leśnictwa. Pełna dokumentacja ukazuje się w postaci 
kart dokumentacyjnych Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Eko- 
nomicznej (w skrócie CINTE, Warszawa, Al. Niepodległości 186) przyjmuje zgło- 
szenia na prenumeratę kart dokumentacyjnych, która może obejmować zarówno 
całą dokumentację naukowo-techniczną jak i oddzielnie jej działy lub zagadni 
nia i tematy. 

Zakład Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej Leśnictwa Instytutu 
Badawczego Leśnictwa — branżowy ośrodek informacji leśnictwa — wykonuje za 
zwrotem kosztów kserokopie i mikrofilmy publikacji, objętych zarówno przeglą- 
dem dokumentacyjnym jak i kartami dokumentacyjnymi. 
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