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  A 

Warszawa, 1980 Nr 2 
  

Układ pozycji, zgodnie z dotychczasową praktyką, według międzynarodowej le- 
śnej klasyfikacji oksfordzkiej, której symbole cyfrowe podane są nad tekstem każ- 
dego streszczenia. 

Ł 

1 CZYNNIKI ŚRODOWISKA. BIOLOGIA. 

32 116.1 

Bolokitina A. V.: Osobennosti raspre- 
_ delenija doZdevych osadkov pod polo- 
gom chvojnogo lesa. Właściwości roz- 
kładu opadów deszczu pod pułapem 1а- 
su iglastego. Lesovedenie 1979 nr 2, 8. 
40—48, 1 rys. 2 tab. 4 wykr. bibliogr. 
12 poz. sum. — Ilość deszczu pod drze- 
wostanem jest zróżnicowana, ponieważ 
część zostaje zatrzymana w koronach, 
natomiast w lukach całość opadu trafia 
bezpośrednio na glebę. Zbadano roz- 
kład opadów w 180—250-letnich drze- 
wostanach sosnowych o zwarciu 0,4 — 

33 

Steinert H.: Okosystemforschung jetzt 
mit System. Badanie ekosystemów od- 
bywa się obecnie w sposób systemowy. 
Allg. Forstz. 1978 Jg 33 Nr 49 s. 1430, 
1440. — W RFN planowane są badania 
Środowiska w różnych strefach kraj- 
obrazu, w celu ustalenia przemiany 
materii i energii. Uzyskane dane obej- 
mujące również obciążenia, na jakie 
narażone są ekosystemy, stanowić bę- 
dą podstawę przyszłej polityki ochro- 
пу Środowiska. Pierwsze projekty re- 
alizowane są już w narmorskim rejo- 

6 

IBL 

0,6 i 150—180-letnich świerkowych о 
zwarciu  0,3—0,5. W drzewostanach 
świerkowych opad 4—5 mm pozostaje 
w koronach. Do dna drzewostanu do- 
ciera dopiero opad 15 mm. Korony so- 
sen przy opadzie 12 mm zatrzymują 
tylko 3 mm. Gleba pod koronami i przy 
pniach świerków otrzymuje 4—6 razy 
mniej opadu, niż pozostałe miejsca w 
drzewostanie, natomiast pod koronami 
sosen tylko 1,3 raza mniej. Różnice w 
uwilgotnieniu gleby pod drzewostana- 
mi wynoszą od 5 do 25%. (W. С.) 

IBL 

nie Szlezwiku-Holsztynu oraz Saar- 
bricken i Solling. W badanych regio- 
nach zakładane są powierzchnie do- 
świadczalne na okres 10-letni. Przeba- 
dany będzie np. cały cykl odżywiania 
od zwierząt najniższych do wyższych. 
Otrzymane dane wejdą do banku in- 
formacji o środowisku i stanowić będą 
podstawy dla przyszłego planowania, 
a jednocześnie wkład do programu 
UNESCO „Człowiek i biosfera”. 

(W. B.) 
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34 181.36 : 161.2 IBL 

Jakśina A. M.: O dychanii kornevych 

sistem u razlićno zatenennych sażen- 

cev jasenja puślstogo i berezy povisloj. 

O oddychaniu systemów korzeniowych 

różnie zacienionych sadzonek jesiona 

pensylwańskiego i brzozy brodawko- 

watej. Lesovedenie 1979 nr 2 s. 56—%61, 

4 tab. 4 wykr. bibliogr. 4 poz. sum. — 

Badano wpływ zacienienia, wynoszące- 

go 90, 50, 18, 8, 4, 0,5% pełnego oświet- 
lenia, na intensywność oddychania sa- 

dzonek jesiona pensylwańskiego i brzo- 

zy brodawkowatej w przedziałach tem- 

35 181.8 

Kulygin A. A. Vlijanie temperatur- 

nych uslovij na sroki zacvetanija dre- 

vesnych porod. Wpływ temperatury na 

terminy zakwitania drzew. Lesovede- 

nie 1979 nr 2 s. 103—105, 2 tab. bi- 

bliogr. 5 poz. sum. — W rejonie No- 

woczerkaska przez 8 lat (1970—1977) 

prowadzono obserwacje fenologiczne na 

15 gatunkach drzew i krzewów. Wiek 

drzew 30—40, a krzewów 10—15 lat. 

Ustalono przeciętne daty początku 

kwitnienia i na podstawie materiałów 

z najbliższej stacji meteorologicznej ob- 

peraturowych 15-20-25- i 30°C. Oddy- 

chanie określano metodą Bojsena-Jen- 

sena. Ustalono masę korzeni przypa- 

dającą na 1 dm? liści, dobowy bilans 

CO. w mg/dm? liści oraz oddychanie 

liści i korzeni w poszczególnych stop- 

niach ocienienia. Zacienienie korony 

odbija się na oddychaniu nie wprost, 

lecz przez intensywność rozwoju ko- 

rzeni drugiego rzędu. Zbadanie tych 

zjawisk może być pomocne przy kie- 

rowaniu naturalnym odnowieniem w 

drzewostanach. (W. C.) 

: 111.24 IBL 

liczono średnie sumy efektywnych tem- 

peratur (w °С), роа wpływem których 

rozpoczyna się zakwitanie. Z badanych 

gatunków najmniejszej sumy tempera- 

tur potrzebuje klon posp. — 177,6°C, 

dość dużej lipa drobnolistna — 739,4°C, 

a największej perełkowiec japoński 

(Sophora japonica) — 1200 do 1300°C. 

W obrębie poszczególnych gatunków 

występują formy wczesne, pośrednie 

i późne, wymagające różnych sum efek- 

tywnych temperatur. (W. С.) 

a 

2 HODOWLA LASU 

36 228.139 

Dorer B., Grossmann H., Helbig K.: 

Moglichkeiten der weiteren Rationali- 

sierung von Bruch — und Dwtrrholz- 

kontrollen. Możliwości dalszej racjona- 

lizacji kontroli drzew złamanych i po- 

suszowych. Sozial. Forstwirtsch. 1978 

Jg 28 Nr 9 s. 280—282, 1 tab. — Zgod- 

nie z obowiązującymi w NRD wytycz- 

nymi dotyczącymi inspekcji i kontroli 

stanu lasów inwentaryzacja drzew zła- 

manych i posuszowych następuje przez 

systematyczne próby losowe z 750 ko- 

łowych powierzchni próbnych przypa- 

dających na każde państwowe gospo- 
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darstwo leśne. W pełni zmechanizowa- 

ne opracowanie tych danych daje peł- 

ny obraz sytuacji w zakresie gatunku, 

wieku, rozmiaru i przyczyny szkody. 

Ze względu na dużą pracochłonność 

1 zarzuty, że dostarczone materiały są 

subiektywne, czynione są próby uprosz- 

czenia i zwiększenia obiektywizmu sto- 

sowanych metod. Zdefiniowano pojęcie 
drzew złamanych i posuszu. Nowe me- 

tody wymagają co najmniej jednorą- 

zowego diagonalnego przejścia przez 

drzewostan, a masa drzew uszkodzo- 

nych określana jest na podstawie ope-



ratu obejmującego gatunek, zadrze- 

wienie, wiek, wysokość i rozmiar ostat- 

niej trzebieży. Zamieszczono tabelę po- 

37 232 + 42 

Gayler W.: Waldaufbau und Betriebs- 

sicherheit im nordwestdeutschen Flach- 

land. Zalesianie i stabilność gospodar- 

cza na równinie północno-zachodnich 

Niemiec. Forst- u. Holzwirt. 1978 Jg 33 

Nr 20 s. 446—448, 4 fot. — Omówiono 

wyniki zalesień po klęsce wiatrołomów 

'w 1972 r. w RFN oraz rys historyczny 

innych wydarzeń (wojny), które były 

przyczyną dewastacji lasów. Efekty 

produkcyjne lasu warunkują czynniki 

glebowe i możliwości pełnego wyko- 

rzystania zdolności wzrostu najcenniej- 

szych drzew w drzewostanie. W przy- 

mocniczą i przedstawiono przykłady 

obliczeniowe. (W. B.) 

IBL 

padku degradacji siedlisk po klęsce, 

m. in. wskutek przesuszenia i wytwo- 

rzenia surowej próchnicy, w celu po- 

prawy struktury gleby należy wpro- 

wadzać drzewostany mieszane złożone 

z sosny, jodły, buka j modrzewia. To 

zróżnicowanie gatunkowe na miejscu 

dawnych monokultur powinno być za- 

chowane m. in. ze względu na lepszą 

odporność biologiczną, jak i zwiększo- 

ną odporność na wiatrołomy, a rów- 

nież z uwagi na funkcje rekreacyjne 

tych drzewostanów. (W. B.) 

38 232.11 + 174.7 IBL 

Albrecht J., Hoher G.: Abies grandis. 

Abies grandis — jodła  oibrzymia. 

Forst- u. Holzwirt. 1978 Jg 33 Nr 18 

s. 403—406, 1 mapa. — Zainteresowa- 

nie uprawą tej jodły w Europie wzro- 

sło po II wojnie światowej. Zasięg jo- 

dły olbrzymiej obejmuje znaczny ob- 

szar ponad 122 szer. i 9 dług. geogr. 

o zróżnicowanych warunkach. Najle- 

piej rosną proweniencje z wybrzeża, 

Waszyngtonu, Kolumbii Brytyjskiej 

i środkowego Idaho. Jako gatunek cie- 
niolubny może tworzyć warstwy przej- 

Ściowe w drzewostanie. Jest wrażliwa 

na mrozy 1 suszę i b. podatna na zgni- 

liznę czerwoną. W Niemczech Abies 

grandis jestuprawiana od 1890r.iuwa= 

żana za gatunek szybkorosnący o ko- 

lei rębu 60—80 lat, po czym ulega pe- 

wnemu zwyrodnieniu (zmniejszenie ko- 

rony) i zahamowaniu przyrostu. Wy- 

maga łagodnego klimatu i dobrego za- 

opatrzenia w wodę. Zadowalające wy- 

niki daje sadzenie w pojemnikach. 

Obecnie stosuje się więźbę 2X1,5 m. 

(W. B.) 

39 232.11 + 174.7 IBL 

Rohrig E., Lohbeck H.: Anbauten von 
Schwarzkiefern in Nordrhein-Westfa- 
len. Uprawy sosny czarnej w Półno- 
cnej Nadrenii-Westfalii. Forst- u. Holz- 
wirt. 1978 Jg 33 Nr 18 s. 397—398, 400, 
402—403, 2 tab. 3 wykr. — Sosna czar- 
na (Pinus nigra) uprawiana jest głów- 
nie na porolnych, suchych glebach wa- 

piennych lub ubogich piaskach, gdzie 

rośnie lepiej niż sosna posp. W silnie 

uprzemysłowionej Półn. Nadrenii-West- 

faliji (RFN) sosna czarna jest szczegól- 

nie przydatna ze względu na dużą od- 

porność na imisje. Gatunek ten cechu- 

je szeroka amplituda ekologiczna. Na- 

daje się zarówno na żyzne gleby wa- 

pienne i na ubogie i piaszczyste, na 

gleby surowe powstałe w wyniku po- 

zyskiwania gliny i żwiru, a także na 

gleby suche, Średnio wilgotne i z wo- 

35



dą zastojową. Dzięki dobrze rozwinie- 
temu systemowi korzeniowemu sosna 
czarna jest odporna na wiatrołomy. 
Nie odpowiadają jej natomiast stano- 

40 232.329.3 

Mrazek F.: Erfahrungen bei der An- 
zucht von Kiefernsamlingen im Folien- 

zelt. Doświadczenia z hodowlą siewek 

sosnowych pod namictem z folii. Sozial. 
Forstwirtsch. 1978 Jg 28 Nr 7 s. 215, 

2 fot. — Do intensyfikacji produkcji 

leśnej niezbędne są silne i zdrowe sa- 
dzonki do zakładania upraw. W bprzy- 

padku sosny dobrym rozwiązaniem 
jest hodowanie sadzonek pod namio- 
tami z folii W opisanym przykładzie 
z NRD do substratu (gleba i torf z do- 
daniem nawozu pełnego  Pikaphos) 
wysiewano nasiona w ilości 14 g/m:; 

ze względu na późne otrzymanie nasion 

41 232.427 

Fritzsch R., Queck J.: Forderungen an 
die Flachenform und — grósse beim 
Einsatz von Maschinen in det Wald- 
erneuerung. Wymagania odnośnie 

kształtu i wielkości powierzchni w 
związku ze stosowaniem maszyn do 

odnowienia lasu. Sozial. Forstwirtsch. 
1998 Jg 28 Nr 12 s. 364—365, 1 fot. 1 

wykr. — Kształt i wielkość powierzch- 

ni mają poważny wpływ na wydajność 

maszyn stosowanych w odnowieniu la- 

su. Powierzchnie powinny mieć kształt 
wydłużonych prostokątów ©0o długości 

pasów roboczych co najmniej 150 m, 

42 235.9 

Gordienko M. I.: Lesovodstvennaja 
ocenka lipy melkolistnoj, klena ostro- 
listnogo i graba obyknovennogo. Hodo- 
wiano-leśna ocena lipy drobnolistnej, 
klonu zwyczajnego i graba zwyczajne- 
go. Lesovedenie 1979 nr 1 s. 59-67, 
l rys. 5 tab. 1l wykr. bibliogr. 19 poz. 
sum. — Najczęściej stosowanymi ga- 

86 

wiska o chiodnym mikroklimacie, tzw. 

zimne gleby oraz zbyt gęste zwarcie. 

(W. B.) 

IBL 

siano je dopiero 22.4.1977 r. Pełne 

wschody pojawiły się do 12.V. Do 14.VI 

wprowadzono do substratu łącznie 

60 g/m? nawozu Pikaphos, a w sierp- 

niu — 20 g/m? siarczanu potasu w ce- 

lu szybszego zdrewnienia pędów i za- 

pobieżenia osutce. W sierpniu zdjęto 

folie. Z 1 m? uzyskano średnio 1010 

siewek o przeciętnej długości pędu 

14 cm, korzenia 22 cm i grubości w 

szyjce korzeniowej 3,9 mm. Z 1 kg na- 

sion otrzymano około 70000 tys. sadzo- 

nek. Wyników takich nie uzyskiwano 

metodami tradycyjnymi. (W. B.) 

IBL 

a jeśli to możliwe 200 i 300 m (ze 

względu na przejazdy jałowe przy na- 

wrotach). Teoretyczne optimun stano- 

wi prostokąt o pow. 2 ha. Ze wzelę- 

dów techniczno-technologicznych wraz 

ze wzrostem powierzchni rośnie wy- 

dajność maszyn i ograniczenia dyktu- 

ją jedynie aspekty hodowlane. Wyma- 

gania te wynikają z technologii pracy 

sadzarek oraz sprzętu do pielęgnacji 

i ochrony upraw. Pod tym kątem po- 

winien być planowany kształt i wiel- 

kość przyszłych powierzchni zrębo- 

wych. (W. B.) 

IBL 

tunkami towarzyszącymi (drzewostan 

podrzędny) w drzewostanach dębu 

szypułkowego na nizinach Ukrainy są 

lipa, klon i grab. Na podstawie analiz 

chemicznych ściółki i wierzchnich 

warstw gleby w dąbrowach i olsach 

jesionowych oraz struktury grubości 

i przyrostu drzew stwierdzono, że jako



gatunek towarzyszący zarówno dla dę- 

bu jak i jesiona najlepsza jest lipa 
drobnolistna, ponieważ pobiera z gleby 

najmniej składników mineralnych i wo- 
dy. Dąb i jesion podsadzone lipą przy- 

rastają lepiej, niż podsadzone klonem 
lub grabem. Drewno lipy jest przy tym 
cenniejsze, niż dwu pozostałych gatun- 
ków towarzyszących. (W. C.) 

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

43 305 + 331 (083.7) IBL 

Julich L.: Ziel, Inhalt und Anwendung 
des Zeitnormativkataloges Forstwirt- 
schaft. Cel, treść i zastosowanie kata- 

logu normatywów czasu pracy w leśni- 
ctwie. Sozial. Forstwirtsch. 1978 Jg 28 
Nr 11 s. 333—335, 3 fot. — Opracowa- 
ny katalog normatywów czasu pracy 
dla głównych dziedzin produkcji leśnej 
ma na celu stworzenie podstawy do 
jednolitego zarządzania i planowania, 
poprawę w zakresie normowania pracy 
1 oceny efektów racjonalizacji oraz 
możliwości wyboru optymalnych me- 

44 

Kosjakov M. N., Prokopćuk V. D:: 
Ispolzovanie lesosećnych otchodov, ton- 
komernoj drevesiny i technićeskoj ze- 
leni. Wykorzystanie odpadów zrębo- 
wych, drewna małowymiarowego oraz 
cetyny. Les. Choz. 1979 nr 2 s. 23—56, 
2 rys. 1 tab. — Opierając się na ilości 
odpadów drzewnych w cięciach rębnych 
oraz masy drzewnej z cięć: przedręb- 
nych -opracowano na bazie maszyn 
1 mechanizmów, stosowanych przy po- 
zyskaniu drewna w Ukraińskiej SRR 

45 | 333 : 461 

Junson I.: Mechanizacija rubok uchoda 
za lesom v Śwvecii. Mechanizacja cięć 
pielęgnacyjnych w Szwecji. Les. Choz. 
1979 nr 3 s. 63—64, 2 rys. 1 wykr. — 
W wyniku badań, przeprowadzonych 
w Królewskiej Akademii Rolniczej 
l Leśnej Szwecji, wykazano zależność 
liczby uszkodzeń korzeni i pni drzew 

tod pracy przy określonych parame- 
trach czasowych, a więc i płacowych. 
Katalog opracowany jest systemem 

dziesiętnym j obejmuje wszystkie dzia- 
ły gospodarki leśnej oraz podstawowe 
gatunki. Układ katalogu pozwala na je- 
go dalszą rozbudowę wraz z powsta- 
waniem nowych technologii. Charakte- 
rystyki przebiegu prac i operacji są 
przedstawione w jednolity sposób opi- - 
sowy 1 są Ściśle powiązane z tabelami 
normatywów wymaganych nakładów 
czasu pracy. Podano przykłady. (W. B.) 

IBL 

siedem wariantów technologii pozyska- 

nia, zbierania, częściowego przerobu 
1 transportu drewna małowymiarowe- 

go i cetyny (cztery dla warunków gór- 

skich, trzy dla warunków nizinnych) 

oraz określono dla nich wskaźniki tech- 
niczno-ekonomiczne: koszty własne, na- 
kłady inwestycyjne, wydajność pracy. 
Najmniej korzystne wskaźniki uzyska- 
no w tych rodzajach cięć pielęgnacyj- 

nych, gdzie stosuje się największą ilość 

pracy ręcznej. (R. M.) 

IBL 

spowodowanych przez mechanizmy 
zrywkowe, od gęstości szlaków zryw- 
kowych i liczby kursów maszyn. Naj- 
większą liczbę uszkodzeń zaobserwo- 
wano na drzewach, rosnących na skra- 

ju szlaków zrywkowych; przy powtór- 
nych przejazdach maszyn zrywkowych 
uszkodzenia korzeni i pni wzrastają 

87



tylko nieznacznie. Przedstawiono efek- 

tywność następujących czynności wy- 

konywanych w ramach cięć pielęgna- 

cyjnych: Ścinki piłą motorową, wy- 

rzynki i ręcznego układania stosów, 

formowania wiązek przy użyciu wcią- 

garek i formowania wiązek przy uży- 
ciu chwytaków sterowanych hydrau- 
licznie. (R. M.) 

45 333 + 524.131 IBL 

Mrazek F.: Ein einfaches, aber effek- 

tives mathematisch-statistisches Ver- 

fahren zur Massenermittlung des 

Durchfcrstungsanfalles in mitielalten 

Kiefernbestanden. Prosta i efektywna 

metoda matematyczno-statystyczna do 

określania masy drewna z tizebieży w 

średniowiekowych drzewo:tanach sosno- 
wych. Sozial. Forstwirtsch. 1979 Jg 29 

Nr 1 s. 28, 3 fot. — Celem przedsta- 

wionej metody jest eliminacja praco- 

4 461.7 

Leinert S.: Praxiserfahrungen mit ETE 

100. Praktyczne doświadczenia z Koro- 

warką leśną ETE 100. Forstarchiv 1978 

Jg 49 H. 10 s. 214—216, 2 fot. — Oceny 

samojezdnej korowarki ETE 100 doko- 

nało kuratorium do spraw techniki w 

leśnictwie (KWF) w RFN. Urządzenie 

to stanowi ostatnią wersję z serii koro- 

warek stacjonarnych (Rindab) i koło- 

wych (Astab 250 A). Przeznaczone jest 

do korowania i częściowo okrzesywa- 

48 363.0 

Denninger W.: Mobil-Geradte zur Er- 

zeugung von Waldhackschnitzeln. 

Przewoźne urządzenia do produkcji 

zrebkow. Allg. Forstz. 1978 Jg 33 

Nr 48 s. 1417—1420, 7 tab. bibliogr. 6 

poz. — Eksploatowane obecnie w RFN 

rębarki pochodzą ze Szwecji, Finlan- 

dii i USA. Omówiono: a) rębarki do 

rozdrabniania całych drzew (Farmi, 

Jensen), zaczepiane lub zawieszane na 

ciągniku o mocy powyżej 25 KM lub 

z własnym napędem, b) lekkie rębarki 

38 

chłonnego pomiaru drzew leżących. 
Zadanie sprowadzone zostało do po- 

miaru pierśnicy wymaganej liczby re- 

prezentatywnych drzew stojących, a 

masa odczytywana jest z tablic. Są one 

przystosowane do  Sredniowiekowych 

drzewostanów sosnowych przewidzia- 

nych do trzebiezy. Podano matema- 

tyczno-statystyczne podstawy tej me- 

tody. (W. B.) 

IBL 

nia drzew iglastych o grubości 10—90 

cm. Przystosowane jest w zasadzie do 

ciągnika przegubowego o mocy około 

90 KM. Najkorzystniejsza jest wyrób- 

ka dłużyc o masie 1—1,5 m3. Przeciętna 

wydajność wynosi 18,8 m?/godz.; ob- 

sługa 2-osobowa. Optymalinym miej- 

scem pracy są utwardzone drogi leśne 

o szerokości co najmniej 45 m ji po- 

wierzchnie przeznaczone do mygłowa- 

nia. (W. B.) 

IBL 

zawieszane, c) większe przeważnie 2- 

osiowe jednostki zagregowane z ciąg- 

nikiem lub samochodem ciężarowym. 

Rozpatrując całościowo proces produk- 

cji zrębków, wskazano na celowość 

stosowania bardziej wydajnych żurawi 

do prac załadowczych oraz produko- 

wania rębarek o mocniejszej konstruk- 

cji i prostszych w obsłudze. Poprawę 

jakości zrębków osiągnąć można przez 

dopracowanie elementów tnąco-rąbią- 

cych. (W. B.)



4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU. 

49 

Prien S.: Zur Stabilisierung des Wald- 
fonds durch integrierten Forstschutz. 

Na temat stabilizacji zasobów leśnych 

przez zintegrowaną ochronę 

Sozial. Forstwirtsch. 1978 Jg 28 Nr 11 

5. 340—343, 3 fot. — W NRD w ramach 

intensyfikacji produkcji leśnej, dąży 

się do stabilizacji zasobów leśnych 

przez zintegrowaną ochronę lasu. Rea- 
lizacja tych zadań następuje przez za- 

pobieganie stratom w przyroście i szko- 

dom w drzewostanach oraz zwiększe- 

nie odporności biologicznej. Wymienio- 

50 414,2 

Bortnik A. M. Agregat dlja zaścity le- 

sa ot vreditelej, boleznej i neZelatel’noj 

rastitel’nosti. Agregat maszynowy do 

ochrony lasu przed szkodnikami, cho- 

robami i chwastami. Les. Choz. 1979 

nr 2 s. 49—51, 3 fot. 1 tab. — Przed- 

stawiono właściwości konstrukcyjne, 

budowę, przeznaczenie agregatu ALCh-2 

oraz metody jego zastosowania. W od- 

różnieniu od dotychczas stosowanych 

opryskiwaczy i wytwornic aerozolo- 

wych, agregat ALCh-2 jest zestawem 

samodzielnych członów, pozwalających 

51 | 425.1 + 469 

Grigorev V. P., Moiseeva N. A.: VIli- 

janie kompleksa gorodskich uslovij na 

rost sosnovych nasaźdenij. Wpływ kom- 

pleksu warunków miejskich na wzrost 
drzewostanów sosnowych. Lesovedenie 

1979 nr 1 s. 40—4, 2 tab. 1 wykr. 

bibliogr. 7 poz. sum. — W lasoparku 

znajdującym się w przemysłowej dziel- 

nicy Mińska Lit. (BSSR) założono 12 

powierzchni 

każda i sklasyfikowano rosnące na nich 
drzewa według skali Krafta. Koncen- 

tracja tlenku siarki w odległości 500 m 
od fabryki wynosiła 0,74 ml/m:, a ilość 

lasu. 

badawczych po 0,25 ha 

41 IBL 

no tu biologiczne i chemiczne zwalcza- 

nie szkodliwych owadów (poproch ce- 

tyniak, barczatka sosnówka, brudnica 
mniszka i inne), redukcję nadmiernej 

liczebności zwierzyny (głównie spałują- 

cej), terminową wywózkę drzew posu- 

_szowych i uszkodzonych przez wiatro- 
łomy oraz czuwanie nad dokonywa- 
niem w porę uzupełnień w uprawach. 
Zadania te wymagają kompleksowej, 

naukowej analizy, obejmującej także 
prognozę pojawu szkodników, poprze- 
dzającą planowanie prac. (W. B.) 

IBL 

w razie konieczności na zamontowanie 

w ciągu 2—3 godzin mechanizmu do 
wysiewu pestycydów z jednoczesną or- 

ką lub opryskiwacza do obróbki 1-2- 

-3-4 rzędów (jednocześnie) za pomocą 

strumieni grubokroplistych, przy mini- 

malnym odchyleniu strumieni przez 
wiatr, czy też aeromonitora, tj. wenty- 
lacyjnego opryskiwacza drobnokropli- 

stego. Agregat ALCh-2 jest sterowany 

zdalnie z kabiny kierowcy ciągnika -— 

operatora. (R. M.) 

IBL 

pyłów w odległości 200 m wynosiła 

średnio 17 g/m?; w odległości 400—500 m 

— 9 g/m?; ubicie gleby w pobliżu ście- 

zek — 20 kg/cm?, gdy tymczasem na 

działkach kontrolnych od 7 do 11 kg/ 

/cm?. Na podstawie analizy przyrostu 

grubości i wysokości drzew stwierdzo- 

no, że na skutek znacznego ubicia gle- 

by, spowodowanego przez zbyt duże 

nasilenie ruchu turystycznego oraz duże 

zanieczyszczenia powietrza przez prze- 

mysł, następuje zahamowanie przyro- 

stu i zamieranie drzew przede wszyst- 

kim I, IV i V klasy Krafta. (W. C.) 
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Wunderlich H.: Die Waldbrande im 

Forstwirtschaftsbetrieb Berlin und 

Massnahmem zur Verhutung. Pozary le- 

Sne w gospodarstwie lesnym Berlina 

i stosowane sposoby zapobiegawcze. 

Sozial. Forstwirtsch. 1978 Nr 4 s. 107— 

108, 3 fot. — Największe zagrożenie 

pożarowe stwarzają turyści, których 

frekwencja dzienna dochodzi do 350 000 

osób. Najwięcej pożarów powstaje w 

wyniku palenia tytoniu i rozpalania 

ognisk. W okresie 1951—1976 w NRD 

wzrosła liczba pożarów powstałych z 

nieznanych przyczyn oraz w wyniku 

IBL 

lekkomyślności. Zwalczanie pożarów le- 

Śnych następuje przy użyciu cystern 

TLF 32 lub TLF 16 oraz pojazdów ga- 

śniczych LF 16 wyposażonych w wózki 

z hydrantami. Do wody dodawane są 

środki pianowe. Do stosowanych $гоа- 

ków zapobiegawczych zaliczono zakła- 

danie pasów przeciwpożarowych wokół 

miejsc stanowiących zagrożenie (par- 

kingi) i budowę wież obserwacyjnych. 

Niemniej ważna jest akcja uświada- 

miająca w formie pogadanek radio- 

wych, komunikatów ostrzegawczych na 

dworcach kolejowych itp. (W. B.) 

53 451.2 + 413 IBL 

Lemke K.: Erfahrungen des StFB Neu- 

strelitz bei der Wildschadenverhutung 

im Walde. Sposoby stosowane w pan- 

stwowym gospodarstwie leśnym Neu- 

strelitz przy zabezpieczaniu przed szko- 

dami powodowanymi przez zwieizyne 

w iesie. Sozial. Forstwirtsch. 1978 Jg 28 

Nr 11 s. 343—346, 4 fot. — Najważniej- 

szym czynnikiem w biologicznej ochro- 

nie lasu przed zwierzyną jest redukcja 

jej liczebności w zależności od bonita- 

cji siedliska. W pgl Neustrelitz (NRD), 

w dziedzinie tej zaznacza się współ- 

działanie z kołem łowieckim. Rozmiar 

odstrzału z rozgraniczeniem . wieku 

i płci uzgadniany jest z czynnikami 

ochrony lasu. Powierzchnie szczególnie 

zagrożone (głównie uprawy) są gro- 

dzone na wysokość 1,8—2 m, drutem 

rozpinanym poziomo na palach w spo- 

sób zmechanizowany z bębna umiesz- 

czonego na ciągniku. Ze względu na 

zdarzające się wypadki okaleczeń zwie- 

rzyny forsującej ogrodzenia, na szerszą 

skalę przeciw ogryzaniu stosowane jest 

smarowanie Środkami chemicznymi 
(Fekama WM 308 i 407 oraz Forstol). 

Wymienione zabiegi traktowane są ja- 

ko wkład do intensyfikacji gospodar- 

stwa leśnego. (W. B.) 

54 453 + 411 IBL 

Krućev L. T.: Perspektivy ispol źova- 

nija biologi¢eskich metodov  borby 

s vrediteljami lesa. Perspektywy wy- 

korzystania metod biologicznych walki 

ze szkodnikami lasu. Les. Choz. 1979 

nr 2 s. 67—71, 1 rys. bibliogr. 6 poz. — 

Rozpatrzono możliwości praktycznego 

wykorzystania antybiozy sosny, ento- 

mofagów, entomopatogenów i zwierząt 

kręgowych do zapobiegania gradacji 

szkodników owadzich i tłumienia jej 

ognisk. Ustalono, że współczesnym wy- 

maganiom najbardziej odpowiadają 

90 

kompleksowe systemy ochrony poszcze- 

gólnych gatunków drzew. Każdy sy- 

stem powinien stanowić ścisły, nauko- 

wo uzasadniony strefowy program dzia- 

łania, nastawiony głównie na stworze- 

nie warunków do samoregulacji bioce- 

hoz leśnych, wszechstronne wspieranie 

odddziaływania czynników biotycznych 

oraz w przypadku potrzeby bezpośred- 

nie stosowanie najefektywniejszych z 

nich, w tym mikrobiopreparatów. 

(R. M.)



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

95 

Pismerov A. V., Pismerova R. S., Vo- 

reobej P. M.: Produktivnost’ fitomassy 

chvojnych i chvojno-listvennych mo- 

lodnjakov. Wydajność fitomasy młod- 

ników iglastych i iglasto-liściastych. 

Lesovedenie 1979 nr 1 s. 68—72, 1 rys. 

2 tab. 3 wykr. bibliogr. 7 poz. sum. — 

Poznanie składu fitomasy i jej bieżą- 

cej rocznej produkcji w komplekso- 

wych badaniach leśnych nabiera coraz 

to większego znaczenia ze względu na 

możliwości ukierunkowywania proce- 

sów biologicznych w poszczególnych fa- 

zach wzrostu i rozwoju drzewostanów. 

56 

Lembcke G., Kopp D.: Die Bestim- 

mung des Ertragsniveaus der neuen 

DDR-Kiefern-Ertragstafel nach dem 

Standort. OkreSlenie poziomu produk- 

cyjnosci wediug nowych tablic zasob- 

ności dla sosny opracowanych w NRD. 

Sozial. Forstwirtsch. 1978 Jg 28 Nr 9 

s. 283—284, 1 tab. bibliogr. 6 poz. — 
Zgodnie z nowoczesnymi tendencjami 

światowymi (tablice Assmanna-Franza, 

Bradleya, Christie i Johnstora), w NRD 

opracowano tablice zasobności dla so- 

sny przystosowane do rodzimych sie- 

dlisk nizinnych. Są one oparte na przy- 
roście bieżącym z podziałem  3-stop- 
niowym. Przy tej samej powierzchni 

IBL 

W zbyt gęstych młodnikach sosnowo- 

świerkowych w wieku do 20 lat stwier- 

dzono zmniejszanie się przyrostu masy 

organicznej. Z tego względu koniecz- 

ne jest rozluźnianie zwarcia i usuwa- 

nie drzew opanowanych lub przygłu- 

szonych. W mieszanych młodnikach 

świerkowo-brzozowych i  brzozowo- 

świerkowych pomimo, że  15-letnia 

brzoza nie przygłusza świerka, trzeba 

przeprowadzać cięcia utrzymując opty- 

malny, ze względu na wielkość produk- 

cji fitomasy, skład gatunkowy — 7 św., 

3 brz. (W. C.) 

IBL 

przekroju drzewostanu, bonitacji i wie- 

ku, przyrosty w stopniu najwyższym 

są o 10% większe niż w średnim, któ- 
ry z kolei o 10% przekracza stopień 

niższy. W odniesieniu do powierzchni 

przekroju stopnie te różnią się o 5%. 
W rezultacie przyrost ogólny zróżnico- 

wany jest o +£11—12%, przyrost bieżą- 
су о £12—14%, a użytkowanie przed- 

rębne o £17—19%. W praktyce przy 

stosowaniu tych tablic o wynikach de- 

cydują warunki siedliskowe, które po- 

dzielono na 3 grupy klimatyczne. 

Uwzględniono również drzewostany na- 

rażone na imisje. (W. B.) 

6 6 URZĄDZANIE LASU. EKONOMIKA GOSPODARSTWA LEŚNEGO. 

ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA GOSPODARSTWA LEŚNEGO 

57 

Roeder A.: Organisationsuntersuchun- 
Sen zur wirtschaftlichen Gestaltung 
offentlicher Forstverwaltungen. Badania 
nad organizacją w celu stworzenia eko- 

nomicznej struktury państwowych za- 

rządów leśnych. Forstarchiv 1978 Jg 49 

IBL 

H. 12 s. 244—248, 2 tab. bibliogr. 22 
poz. sum. — Specyfika pracy admini- 

stracyjnej (również w leśnictwie) utru- 

dnia ocenę jej efektywności, wyników 

_ 1 rentowności. W rysie historycznym 

przypomniano teorie Taylora i Fayola 
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oraz przedstawiono ogólny aspekt za- 

gadnienia. Wiąże się ono z optymaliza- 

cją struktur organizacyjnych, która 

może nastąpić na drodze porównania 

z analogicznymi zespołami administra- 

cyjnymi innych branż, przez zapropo- 

nowanie zupełnie nowej koncepcji lub 

w wyniku publicznej dyskusji. Badania 

organizacji administracji, które okre- 

ślono jako zadanie b. delikatnej natu- 

ry, może przeprowadzać czołówka kie- 

rownicza, organizacja doradcza z zew- 

nątrz (której słabą stroną jest brak 

dokładnej znajomości dziedziny zawo- 

dowej) lub własny dział wewnętrzny 

(ewentualnie grupa projektowa), który 

uznano za najbardziej kompetentny w 

tej kwestii. (W. B.) 

9 LASY I LEŚNICTWO W GOSPODARCE NARODOWEJ 

08 907.2 

Volk H.: Gewohnheiten beim Waldbe- 

such. (Ergebnisse einer Meinungsum- 

frage in Freiburg). Nawyki związane 

z przebywaniem w lesie. (Wyniki an- 

kiety we Fryburgu). Forstwiss. Cent.- 

Bl. 1978 Jg 97 H. 4 s. 192—208, 2 rys. 

5 tab. 6 wykr. bibliogr. 10 poz. sum. — 

Ankieta przeprowadzona w 1976 r. 

wśród 3100 osób z okazji wystawy го]- 

niczo-leśnej we Fryburgu (RFN) wy- 

kazała, że 48% ludności prawie raz w 
tygodniu przebywa w lesie, 30% raz w 

miesiącu, a 15% niemal codziennie. 

Spośród ankietowanych osób 42% зре- 

dza tam 1—2  godz., 27% około 2—6 

godz., 15% około 1 godz., a 11% cały 

IBL 

dzień. Wobec bogactwa lasów tego re- 

jonu przeważają wycieczki na małe od- 

ległości: 56% do 2 km, 74% do 5 km; 
54% ludzi dochodzi pieszo, 30% dojeż- 

dża samochodem, 11% rowerem, a tyl- 
ko nieliczni publicznymi Środkami lo- 

komocji. Przeważają wędrówki piesze 

i spacery, a następnie gry sportowe 

i obserwacja przyrody. Z urządzeń re- 

kreacyjnych w pierwszym rzędzie wy- 

mieniono kosze na odpadki, ławki, ta- 

blice informacyjne i parkingi. Podano 

aktywność rekreacyjną i specyfikę wy- 

magań różnych grup wieku ankietowa- 

nych. (W. B.) 

Autorzy analiz: 

(W. B.) — mgr inż. Wiktor Brodzikowski 

(w. C.) — doc. dr Witold Chmielewski 

(R. M.) — mgr Rafał Malec 
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