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1. CZYNNIKI ŚRODOWISKA. BIOLOGIA 

113 114.351 : 160 : 114.2 IBL 

Karpaćevskij L. O., Aleksachin P. M,, 

Golcev V. F.: O kolebanijach koncen- 

tracii śćelocnych i śceloćnozemel'nych 

élementov v opade, podstilke i travja- 

nom pokrove dubo-el’nika volosistooso- 

kovogo. O wachaniach stężenia pier- 

wiastków alkalicznych i pierwiastków 

ziem alkalicznych w ściółce i pokrywie 

trawiastej drzewostanu dębowo-świer- 

kowego typu turzycowego. Lesovedenie 

1972 nr 4 s. 13—21, tab. 8, bibliogr. 

poz. 13. — Zawartość Na, K, Rb, Ca 

i Sr w opadającym igliwiu świerka 

i liściach różnych gatunków drzew 

waha się znacznie w granicach jedne- 

go typu drzewostanu (dębowo-świerko- 

114 

Christiansen H.: On the development 

of pollen and the fertilization mecha- 

nism of Picea abies (L) Karst. C roz- 

woju pyłku i mechaniźmie zapłodnie- 

nia u świerka Picea abies (L.) Karst. 

Silvae Gen. 1972 t. 21 nr 1/2 s. 51—61, 

fot. 6, bibliogr. poz. 18. — Opis budo- 

wy ziarna pyłku oraz faz „kiełkowa- 

115 165.3 

Schultz R. P.: Inherent vigor influences 

growth of slash pine more than inten- 

sive cultural treatments. Wrodzony wi- 

gor wpływa na wzrost P. elliotii bar- 

dziej niż intensywne zabiegi uprawowe. 

Silvae Gen. 1972 t. 21 nr 1/2 8. 26—28, 

fot. 1, tab. 1, wykr. 1, bibliogr. pez. 12. 

— Porównywano wzrost 18 klonów 

6* 

161.6 — — 174.7 Picea abies 

wego z runem turzycy orzęsionej). Naj- 

większe wahania (53—80%) odnotowa- 
no w zawartości Na, najmniejsze 

(5—26%) — dla Sr. Z tych ilości runo 
leśne przechwytuje do 40% Na, 60— 

70%, K, 23—25% Rb, 26—40% Ca 
i 32—80% Sr. Skład chemiczny opadłe- 
go igliwia i liści oraz ściółki waha się 

znacznie w ciągu sezonu i w poszcze. 

gólnych latach. Pierwiastki alkaliczne 

w wyniku ich przechwytania przez ru- 

no pozostają w poziomie Ao, pierwiast- 

ki ziem alkalicznych łatwo wymywane 

z listowia i poziomu Ao, przechodzą do 

głębszych poziomów gleby. (R. M.) 

IBL 

nia” pyłku świerka posp., uzupełniony 

licznymi zdjęciami submikroskopowymi. 

Jest to pierwszy współczesny i w mia- 

rę pełny opis rozwoju komórki ziarna 

pyłku. Ponadto omówiono podobień- 

stwa i różnice w rozwoju świerka, mo- 

drzewia i jedlicy. (W. J.) 

IBL 

P. elliottii, kt6re hodowano w réznych 

warunkach uprawowych, mianowicie 

z nawodnieniem lub bez niego, nawo- 

żeniem lub bez oraz ze spulchnianiem 

gleby przez bronowanie lub z zastoso- 

waniem roślin ochronnych. Statystycz- 

nie istotne różnice w miąższości są wy- 

nikiem różnic między klonami i mię- 
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dzy zabiegami, jednak wpływ klonu 

jest znacznie większy. Przeciętna miąż- 
szość drzewa w wieku 12 lat wyniosła 

0,26 m3, jednak drzewa klonów szybko 

rosnących miały przeciętną miąższość 

0,36 m3, najwolniej rosnących tylko 

0,12 m3. Korelacja pomiędzy miąższo- 

116 165.62 

Petrov S. A.: O prognozirovanii rezul- 

tatov otbora fenotipov po kolićestven- 

nym priznakam v populjacijach dre- 

vesnych rastenij. Przewidywanie wyni. 

ków selekcji fenotypów według cech 

ilościowych w populacjach roślin drze- 
wiastych. Lesovedenie 1972 nr 4 

s. 73—78, bibliogr. poz. 37. — Przewi- 

dywanie efektywności selekcji gospo- 

ścią drzew macierzystych i produkcyj— 

nością klonów była stosunkowo ścisła: 

r = 0,60 co wskazywałoby, że szybko» 

rosnące drzewa mają tendencję do wy— 

dawania szybko rosnącego potomstwa.. 

Intensywna uprawa zwiększa przyrost: 

o 14 do 18%. (w. J.)» 

IBL. 

zmienności cechy fenotypowej w popu— 

lacji wyjściowej, stopień odziedziczal-- 

ności tej cechy, wielkość wariancji se- 

lekcyjnej, intensywność selekcji, liczbę: 

cech uwzględnianych przy sełekcji, sto— 

pień korelacji genetycznej cech oraz. 

czas trwania selekcji. Selekcja w na- 

turalnych populacjach gatunków drze-- 

wiastych może być wysoce efektywna.. 

darczo cennych fenotypów powinno (В. М.), 

uwzględniać takie czynniki jak: stopień 

117 174.7 Pinus silvestris : 181.61 | IBL 
Jézefaciukowa W., Ubysz-Borucka L.: 

Variation in habit forms of scots pine 

(Pinus silvestris L.) on the area of Po- 

land. Zróżnicowanie typów pokrojowych 

sosny zwyczajnej na obszarze Polski. 

Silvae Gen. 1972 t. 21 nr 1/2 s. 9—17, 

map 4, tab. 6, bibliogr. poz. 12. Z 5-let- 

nich badań nad zmiennością populacyj- 

ną sosny zwyczajnej wynika, że zróż- 

nicowanie cech pokrojowych zależy od 

wieku i położenia geograficznego. Za. 

stosowana metoda badawcza pozwoliła 

długą i wąską koronę, cienkie gałęzie, . 

niski zasięg spękanej korowiny a drze- 

wa zaliczone do tego typu są na ogół: 

wyższe ale cieńsze. Typ B charaktery- 

zuje się wyżej sięgającą, spękaną koro- 

winą, grubszymi gałęziami oraz krótszą 

i szerszą koroną, zaś drzewa z tego typu 

są przeważnie niższe i mają większą. 

pierśnicę. Obydwa typy występują we- 

wszystkich drzewostanach, jednak 

w. północno-wschodniej części kraju do-- 

minuje typ A, a w centralnej i za- 

na wyodrębnienie na obszarze Polski chodniej typ B. (W. J.)* 

2 typów pokrojowych sosny. Typ A ma 

2. HODOWLA LASU 

118 221.4 : 568 IBL. 

Leibundgut H.: Struktur eines Emmen- 

taler Plenterwaldes. Struktura lasu 

przerębowego w Emmental. Forstwiss. 

Cbl. 1972 t. 91 nr 4/5 s. 222—237, tab. 7, 

wykr, 9, bibliogr. poz. 22. — Stwier- 

dzono, że określenie wyłącznie liczby 

drzew w klasach grubości stanowi nie- 

dostateczną charakterystykę drzewo- 

stanu. Wskazanę jest uzupełnienie tych 

danych ocęną żywotności ij tendencji 

84 

rozwojowych drzew. Las zagospodaro- 

wany przerębowo na właściwym siedli-. 

sku najskuteczniej zapewnia utrzyma- - 

nie produkcyjności gleby na najwyż- 

szym poziomie. Uzyskuje się tam ma. 

ksymalne wymiary jodeł i świerków: 

przy zachowaniu wysokiej jakości. 

drewna, a cięcia pielęgnacyjne są zaw— 

sze opłacalnę, (W. B.)



119 231 — — 176.1 Fagus IBL 

‘Huss. J., Kratsch H. D., Rohrig E.: Ein 

‘Erfahrungsbericht tiber Massnahmen 

„zur Fórderung der Buchennaturver- 

jungung bei der Mast 1970 in 8 For- 

-sstamtern Sitidniedersachsens. Sprawoz- 

«łanie z wykonania zabiegów mających 

na celu ułatwienie naturalnego odno- 

"wienia buka w roku nasiennym 1970 

'w 8 nadleśnictwach na południu Dol- 

nej Saksonii. Forst-u. Holzw. 1972 t. 27 

nr 17's. 365—370, fot. 4, tab. 3, bibliogr. 

poz. 7. — Obserwacje przeprowadzono 

«w 8 nadleśnictwach obliczając wschody 

buka wiosną i jesienią 1971. Urodzaj 

bukwi w r. 1970 określono jako nieco 

mniejszy od przeciętnego. Na glebie nie 

przygotowanej stwierdzono przeciętnie 

zaledwie 5 siewek na 1 m?, na przygo- 

towanej kultywatorem — 20 siewek na 

1 m*. Najlepsze wyniki uzyskano przy 

uprawie gleby pługiem tarczowym Ro- 

me. Odnowienie utrudnione było wsku- 

tek konkurencji chwastów, oraz suche- 

go roku 1971/72. Podano koszty przygo- 

towania gleby i stosowania herbicydów. 

(W. B.) 

120 232.311.1 — — 174.7 Larix IBL 

“Malkin V. K.: Izment¢ivost’ semenono- 

Senija listvennicy Sukatéva i listven- 

nicy sibirskoj v kulturach. Zmienność 

urodzaju nasion modrzewia Sukaczewa 

‘i modrzewia syberyjskiego w uprawach. 

'Lesovedenie 1972 nr 4 s. 63—66, tab. 1, 

bibliogr. poz. 16 — W uprawach mo- 

‘arzewia Sukaczewa (Larix Sukaczewii 

Djil) i syberyjskiego (L. sibirica Ldb) 

«Obserwuje się silną indywidualną 

zmienność pomiędzy drzewami pod 

względem obradzania. Stwierdzono beaz- 

pośrednią korelację między obradza- 

niem i szybkością wzrostu drzew. Drze- 

wa często i obficie obradzające wydają 

nasiona o różnej żywotności i wykazują 

niejednakową odporność na szkodniki 

szyszek i nasion. Wskazuje to na moż- 

liwość efektywnej selekcji drzew mo- 

drzewia w uprawach według cech: 

szybkość wzrostu, częste i obfite obra- 

dzanie oraz wysoka jakość nasion. 

(R. M.) 

121 232.4 : 228.0 IBL 

'Braun E.: Anlage von Mischkulturen. 

Zakładanie upraw mieszanych. Allg. 

Forstz. 1972 t. 27 nr 36 s. 711—712, 

fot. 1. — Ostatnio ze względów ekono- 

micznych uprawy zakładane są w ta- 

kiej więźbie, aby liczba sadzonek nie 

przekraczała 4 tys. sztuk/ha (np. 2,5 X 

X 1,0 m). Wyjątek stanowią sosna i dąb 

"wprowadzane w  więźbie geSciejszej. 

122 232.427 

‘Deffner K.: Erfahrungen mit dem Ein- 

‘satz einer Finnforester-Pflanzmaschine 

in einem Jura-Revier. Praktyka z uży- 

siem sadzonki Finnforester na glebach 

pochodzenia jurajskiego. Allg. Forstz. 

1972 t. 27 nr 41 s. 802. — Omawianą 

sadzarkę zastosowano do zalesień zrę- 

bów i gleb o małej wydajności. Do 

‘pracy użyto ciągnik Renault- „Master”, 

Sposób zakładania upraw powinien być 

możliwie prosty ograniczający zakres 

pielęgnowania przy optymalnym zasio- 

sowaniu mechanizacji prac. Omówiono 

kilka typów upraw, m. in. typ świer- 

kowo-jodłowo-bukowy (900+900+1330 

sadzonek), z późniejszą redvx«cją со 

drugiego rzędu, typ daglezjowo-liściasty 

oraz mieszany liściasty. (w. B.) 

IBL 

o mocy 60 KM. Początkowo praca kół 

dociskowych utrudniona była występo- 

waniem gliny i mniejszych kamieni. 

Zlikwidowano to zamontowaniem koł- 

nierza stalowgeo. Najlepsze wyniki 

uzyskano na względnie świeżych gle- 

bach gliniastych. Oprócz kierowcy ciąg- 

nika i jednej kobiety wkładającej sa- 
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dzonki zatrudniano 1—2 robotnice do- przy sadzeniu ręcznym, nawet w su- 

noszące materiał. Badania kontrolne chym roku 1971, a przyrost wysokości 

wykazały, że wypady były tu niższe niż większy o 50—100%. (W. B.) 

123 237.6 :56 : 181.65 — — 174.7 Pinus IBL 

Orlov A. Та. Matveeva A. A., Mina odizolowanie gleby od opadów). Prze- 

V. N.: Vlijanie iskusstvennogo izme- prowadzone doświadczenia wykazały 

nenija reżima vlaźnosti poćvy na rost dużą odporność sosny na gwałtowny 

kultur sosny v zone chvojno-śiroko- wzrost wilgoci gruntowej. Jednocześnie 

listvennych lesov. Wpływ sztucznej stwierdzono, że szybki wzrost jest moż_ 

zmiany warunków wilgotności gleby na liwy tylko przy zapewnieniu wysokiego 

wzrost upraw sosnowych w strefie la- stopnia wilgotności. Przyrost bieżący 

sów mieszanych. Lesovedenie 1972 nr 3 drewna zwiększył się przy końcu do— 

s. 3—16, tab. 2, wykr. 5. — bibliogr. świadczeń na działce nawodnionej dwu- 

poz. 5. — Porównano wzrost w upra- krotnie w porównaniu z kontrolną. Stąd 

wach sosnowych utrzymywanych w cią- wniosek, że brak wilgoci na glebach: 

gu 4 lat w optymalnych warunkach piaszczystych luźnych strefy lasów 

wilgotnościowych (drogą nawadniania), mieszanych jest czynnikiem w sposób: 

i pozbawionych dopływu wilgoci (przez istotny ograniczającym wzrost sosny. 

(R. M.) 

3. NAUKA O PRACY. POZYSKIWANIE DREWNA. PRACE ZRĘBOWE 

I TRANSPORT. INŻYNIERIA LEŚNA 

124 302 + 307 (481) IBL 

Samset I.: Stand und weitere Entwick- kowa, oraz transport Smiglowcami i ba-. 

lungen der Forsttechnik in Norwegen. lonami. W Telemarku używany jest 

Stan i dalszy rozwój techniki leśnej śmigłowiec MI-16 o udźwigu 12 ton. 

w Norwegii. Allg. Forstz. 1972 $. 27 Korowanie zostało całkowicie przenie- 

nr 35 s. 686—691, fot. 9, rys. 1, wykr. 2. sione z lasu do zakładów przemysło- 

— Badanie pracy, zapoczątkowane wych. Budowa dróg leśnych ma zna 

w Norwegii w r. 1927, dotyczyło zużycia czenie priorytetowe. Rocznie powstaje 
energii u robotników leśnych. Ostatnio 2 tys. km nowych dróg. Przyszłość wi- 

główny nacisk położono na metody dzi się w rozwoju maszyn do ścinki 

pracy i sprzęt do pozyskania drewna. drzew. Omówiono różne typy ciagni- 

Stosowana jest zrywka linowa i ciągni- ków. (W. B.) 

125 31 IBL 

Lamp I.: Die Grundkonzeption fiir die ścinki drzew, różnych typów ciągników 

zukiinflige Gestaltung von Holzernte przegubowych do zrywki drewna, ma- 

und Holztransport in der deutschen szyn do okrzesywania i korowania 

Forstwirtschaft. Podstawowe zatozenia drzew. Użytkowanie ciężkich maszyn: 

do przyszłościowej organizacji pozyska- wymaga zmiany technologii pozyskania, 

nia i transportu drewna w niemieckiej a więc skoncentrowanych zrębów w du- 

gospodarce leśnej. Allg. Forstztg 1972 żych jednostkach gospodarczych. W no- 

t 83 nr 2 s. 23—25, fot. 3, bibliogr. wej organizacji pozyskania drewna 

poz. 7. — Określono możliwości kom- brane są pod uwagę następujące wa- 
pleksowej mechanizacji pozyskania rianty: 1) wyróbka drewna na skład- 

drewna przy zastosowaniu ciężkich ma_ nicach, 2) wyróbka przy drogach le- 

szyn jak: hydraulicznych nożyc do śnych za pomocą maszyn praeworye. 
.} 
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126 

Nagel D.: Die Auswirkungen einer 

Begrenzung der Aushaltungslangen bei 

Fi/Ta — Stammholz auf Masse und 

Wert. Oddziaływanie ograniczania dłu- 

gości wyrabianych dłużyc świerkowych 

i jodłowych na masę i wartość. Alig. 

Forstz. 1972 t. 27 nr 42 s. 811—814, 

tab. 3, wykr. 6, bibliogr. poz. 6. — 

W Badenii-Wirtembergii zdecydowano 

się przejść na wyróbkę dłużyc w dłu- 

gościach w pełnych metrach przy za- 

127 

Većeslavov N.: O sortimentnoj struk- 

ture zagotovki tonkomera. Struktura 

wyróbki sortymentów matowymiaro- 

wych. Lesn. Promyśl. 1972 t 52 nr 2 

s. 11, wykr. 1. — Autor zwraca uwagę 

na wyróbkę zbyt dużej liczby sortymen- 

tów małowymiarowych na składnicach 

dolnych. Dotyczy to zwłaszcza drewna 

128 

Pestal E.: Zur Hubschrauber- und Bal- 

lonrickung in europiischen Gebirgs- 

waldern. Sprawa zrywki drewna przy 

użyciu śmigłowców i balonów w euro- 

pejskich lasach górskich. Forstarchiv 

1972 t. 43 nr 8 s. 171—172. — Śmigłow- 

ce wprowadzono do zrywki drewna 

w latach pięćdziesiątych jako konku- 

rencję dla kolejek linowych. Zarówno 

śmigłowce jak i balony nie spełniły 

129 

Reinhard A., Lenger A.: Leistungsun- 

tersuchungen und  Kosten-kalkulation 

mit dem  Sortiments-Knickschlepper 

BM-Volvo SM868. Badania wydajności 

i kalkulacja kosztów ciągnika przegu- 

bowego BM-Volvo SM868 do zrywki 

kiod. Allg. Forstztg 1972 t. 83 nr 1 

s. 11—12, fot. 2. — Badania obejmowały 

zrywkę krótkich sortymentów ze szla- 

ków zrywkowych do dróg wywozowych 

130 

Evdokimov B. P., Śilovskij V. N., Bek 
K. G.: Obzornye kaćestva trelevocnogo 

traktora TDT-55. Zakres pola widzenia 

325 

325 

376 

377.44 

377.44 

IBL 

chowaniu określonych minimalnych 

grubości na obu końcach w zależności 

od klasy. Sortowanie uwzględnia 24, 22, 

20 i 18 m jako maksymalne długości 

dla drewna długiego. Długość drewna 

przemysłowego wynosi 3 m, ale do- 

puszcza się 2 m. Podano przykłady, przy 

jakich wymiarach wystąpi zwiększenie, 

albo zmniejszenie opłacalności lub na- 

kładu pracy. (W. B.) 

IBL 

kopalniakowego, z którego wyrabia się 

ponad 100 sortymentów. Wyróbka tak 

dużej liczby sortymentów komplikuje 

prace na składnicy i obniża wydajność 

pracy. Należałoby ograniczyć wyróbkę 

sortymentów do najbardziej poszuki- 

wanych, a większość surowca dostar- 

czać odbiorcom w dłużycach. 

(S. P.) 

IBL 

w pełni pokładanych w nich nadziei. 

Wymagają one do pracy ściśle określo- 

nych warunków atmosferycznych. Przy- 

datne są zasadniczo na dużych zrębach 

zupełnych w terenie płaskim. Nie na- 

dają się do zrywki drewna z trzebieży. 

Koszty eksploatacji balonów są nad- 

miernie wysokie. Wodór jest łatwopalny 

i niebezpieczny, a hel b. kosztown: 

(W B.) 

IBL 

i składnic. Drewno niekorowar.e o dł. 

2 m układano w stosy przy szlaku 

zrywkowym. Najmniejsza wielkość sto- 

su wynosiła 0,4—0,5 m*. Załadunek od- 

bywał się za pomocą żurawia zamon- 

towanego na ciągniku. Obsługa ciągni- 

ka i żurawia jednoosobowa. Opisano 

warunki terenowe oraz czas zużyty na 

poszczególne czynności związane ze 

zrywką drewna. (L. J.: 

IBL 

z ciągnika zrywkowego TDT-55. Lesn. 

Ż.: 1972 t. 15 nr 3 s. 61—65, rys. 1, 

tab. 3, wykr. 1, bibliogr. poz. 2. — 
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Przedstawiono wyniki pomiarów do. 

świadczalnych widoczności z ciągnika 

zrywkowego TDT-55 z krótkim opisem 

metodyki badań oraz analizę porów- 

nawczą uzyskanych rezultatów. Wnio- 

ski zawierały praktyczne wskazówki 

wego strefy manewrowania, zrywa- 

nych dłużyc lub drzew, a co za tym 

idzie — obniżenia napięcia przy pracy, 

podniesienia bezpieczeństwa kierowcy 

ciągnika i jego pomocnika, a w kon- 

sekwencji — wydajności i jakości pra- 

w sprawie poszerzenia pola widzenia cy. (В. М.) 

z ciągnika (widoczności szlaku zrywko- 

131 377.44 : 304 IBL 

Unter ergonomischen Grundsatzen und 

unfallsicher durchkonstruierte Kabinen 

von  Serien-Forstschleppern. Kabiny 

ciągników seryjnych przekonstruowane 

pod kątem ergonomii i bezpieczeństwa 

pracy. Allg. Forstz. 1972 t. 27, nr 41 

s. 798, fot. 2. — Omówiono kabiny fiń- 

skich ciągników przegubowych 880 K 

i 870 CK firmy Valmet. Ich kabiny za- 

bezpieczone są przed hałasem, który nie 

strukcja siedzenia kierowcy zapewnia 

wygodę i chroni przed wstrząsami. Ka- 

biny są ogrzewane zimą i przewietrza- 

ne latem, a ich konstrukcja zapewnia 

bezpieczeństwo przy  wywróceniach. 

Kierowca ma zawsze możliwość opusz- 

czenia kabiny w krytycznej sytuacji. 

Urządzenie blokujące zabezpiecza przed 

uruchomieniem silnika przy włączonym 

biegu. Reflektory pozwalają na dobre 

przekracza wewnątrz 90 decybeli. Kon- oświetlenie miejsca pracy. (У. В.) 

4. SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU 

132 411 : 453 — — 145.7 X 19.96 Melolontha hippncastani IBL 

Erskaja G. G.: Mikoz vostoćnogo maj- 
skogo chruśća, vyzyvaemyj Beauveria 

tenella (Delacr.) Siemaszko. Mikoza 

<hrabąszcza kasztanowca, wywołana 

przez Beauveria tenella (Delacr.) Sie- 

maszko. Lesn. Z. 1972 t. 15 nr 3 s. 22— 

25, tab. 1, wykr. 2, bibliogr. poz. 15. — 

W celu wyjaśnienia możliwości zasto- 

sowania B. tenella przeciwko chrabąsz- 

czowi kasztanowcowi przeprowadzono 

badania nad podatnością na zarażenia 

133 43 

Chidażeli Ś. A., Svanidze M. A.: Zara- 
stanie plośćadej posle poźżarov v sosn- 

jakach i el'nikach Vostoćnoj Gruzii. 

Zarastanie powierzchni pożarzysk w 

drzewostanach sosnowych i śŚwierko- 

wych Wschodniej Gruzji. Lesovedenie 

1972 nr 4 s. 90—93, bibliogr. poz. 5. — 

Zbadano dynamikę zarastania trawami 

i odnowienia roślinności drzewiastej na 

pogorzeliskach leśnych we wschodniej 

Gruzji. Wyniki badań wykazały, że na 

powierzchniach dotkniętych pożarami 

88 

różnych stadiów szkodnika, a więc: jaj, 

larwy w stadium II, III i IIIa, poczwar- 

ki oraz imago. Ustalono, że szkodnik 

ginie we wszystkich stadiach, lecz naj- 

więcej w stadium poczwarki oraz larwy 

w stadium IIIa. Chrabąszcze ulegają 

mikozie w mniejszym stopniu niż lar- 

wy, samiczki mniej niż samce. Samiczki 

potraktowane preparatem biologicznym 

(zarodniki grzyba) składają jaja w 

mniejszej ilości. (R. M.) 

: 181.43 IBL 

przyziemnymi drzewostan sosnowy za- 

chował się w całości, jak również nie 

uległ zmianie fitoklimat drzewostanów 

głównych. Natomiast na powierzchniach 

dotkniętych pożarem górnym, sosna 

i inne gatunki nie odnawiają się wcale 

(poza nielicznie pojawiającą się brzozą 

brodawkowatą lub wierzbą iwą) a za- 

rastanie trawami odbywa się tu o wie- 

le dłużej, niż po pożarze, przyziemnym. 

(R. M.)



134 453 — — 145.7 IBL 

Bombosch S.: Zur Nahrungsqualitat 

von Fichtennadeln fiir forstliche Schad. 

insekten. 1. Zur Problematik der Bo- 

einflussung von Insektenpopulationen 

durch Verinderung der Nahrungquali- 

tat. O wpływie jakości pożywienia igieł 

świerkowych na szkodliwe owady leśne. 

1. Oddziaływanie na populacje owadów 

przez zmianę jakości pokarmu. 

Z. angew. Entomol. 1972 t. 70 nr 3 

s. 277—281, bibliogr. poz. 27. — Nie 

liwych owadéw powodowaé moze zmia- 

na pokarmu, mimo Ze badania nad tym 

problemem prowadzone były w prze- 

szłości. Jak się zdaje, zmiany jakości 

pokarmu wywierają znacznie większy 

wpływ na masowy pojaw niektórych 

szkodliwych owadów, niż dotychczas 

sądzono. Niezbędne jest prowadzenie 

kompleksowych badań z udziałem spe- 

cjalistów, chemików, fizyków, bioche- 

mików, fizjologów, genetyków i przed- 

istnieje obecnie możliwość wykazania, stawicieli innych nauk. (Z. S.) 

jakie następstwa w populacjach szkod- 

135 453 — — 145.7 IBL. 

Lunderstadt J., Claus G.: Zur Nahrungs- 

qualitat von Fichtennadeln fiir forst- 

liche Schadinsekten. 2. Vergleichende 

biochemische Analysen von Fichten- 

падет und Kot der Larven von 

Gilpinia hercyniae Htg. O (wplywie) 

jakości pożywienia igiel Swierkowych 

na szkodliwe owady leśne. 2. Porów- 

nawcze analizy biochemiczne igieł 

świerkowych i ekskrementów larw 

Gilpinia hercyniae Htg. Z. angew. 

Entomol. 1972 t. 70 nr 4 s. 386—408, 
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Kreutzer K.: Uber den Hinfluss der 
Streunutzung auf den Stickstoffhaushalt 

von Kiefernbestanden (Pinus silvestris 

L.. O wpływie pozyskania ściółki na 

gospodarkę azotem w drzewostanach 

sosnowych (Pinus silvestris L.). 

Forstwiss. Cbl. 1972 t. 91 nr 45 

s. 263—270, tab. 3, bibliogr. poz. 40. — 

Jak obliczono, w lasach sosnowych gór- 

nego Palatynatu o kolei rębu 96 lat 

przy pozyskiwaniu ściółki pobierano 

9—18 kg N/ha rocznie. Ubytki te po- 

fot. 3, rys. 7, tab. 1, wykr. 7, bibliogr. 

poz. 21. — Omówiono dokładnie meto- 

dykę i technikę badań biochemicznych, 

którymi objęto igły Świerka i ekskre_ 

menty żerujących na tych igłach larw 

rośliniarki Gilpinia hercyniae. Stwier- 

dzono istnienie w badanych obiektach 

dużych różnic ilościowych i jakościo- 

wych pigmentów, lipidów, protein, 

węglowodanów, kwasów aminowych 

i karboksylowych, fenoli, terpenów, 

ligniny i celulozy. (Z. S.) 

IBL 

wodują poważne zubożenie ekosyste- 

mów w azot i w konsekwencji niską 

produkcję drewna. W Bawarii pozyski- 

wanie ściółki trwało od XVI wieku do 

połowy bieżącego stulecia. W wieku 

XVIII i XIX stwierdzono największe 

szkody w glebie i w drzewostanie. Ko- 

nieczne jest przerwanie zgrabiania 

ściółki i ewentualne nawożenie azotem. 

Regeneracja siedlisk następować też 

może samorzutnie, wskutek imisji prze- 

mysłowych. (W. B.) 

137 48 :176.1 Fagus IBL 

Conrad I.: Weitere Ungereimtheiten bei 

der Buchenrindenschleimflusskrankheit. 

Dalsze sprzeczności śŚluzotoku buka. 

Allg. Forstz. 1972 t. 27 nr 38 s. 758, 

bibliogr. poz. 4. — Choroba ta nie jest 

dokładnie zbadana. Wiadomo jednak, że 

natężenie jej wzrasta w okresie skraj- 

nie upalnych lat i mroźnych zim. Szko- 

dy występują, gdy temp. pomiędzy ły- 

kiem i drewnem przekracza +40°C. 

Obserwowane są zwłaszcza na typo- 

wych siedliskach lasów liściastych (gle- 

by wapienne). Przykładowo na 1300 ha 

takich siedlisk w NRF znajduje się 
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20 tys. m* porazonego drewna. Istnieje jąca jego wartość, jest zjawiskiem zwią- 

podejrzenie, że występująca smołowa zanym z omawianą chorobą. (W. B.) 

plamistość drewna bukowego, obniża. 

5. POMIAR LASU. PRZYROST. ROZWÓJ I STRUKTURA 

DRZEWOSTANÓW. INWENTARYZACJA I KARTOGRAFIA 

138 524.1 IBL 

Zagreev V. V.: Issledovanie vidovych w obrębie danego gatunku danej klasy, 

vysot sosnovych i elovych nasażdenij bonitacji i wysokości przeciętne dla 

v  raznych geografiéeskich rajonach. poszczególnych okręgów . wysokości 

Badania wysokości kształtu drzewosta- kształtu praktycznie nie różnią się od 

nów sosnowych i świerkowych w róż- przeciętnych wysokości kształtów uogól- 

nych okręgach geograficznych. Lesove- nionych dla całego kraju. Na tej pod- 

denie 1972 nr 3 s. 49—59, tab. 5, satwie opracowano jednolitą dla całego 

wykr. 1, bibliogr. poz. 25. — W wyniku kraju tabelę wysokości kształtu drze- 

badań ustalono, że między wysokością wostanów sosnowych i świerkowych. 

a wysokością kształtu zachodzi w za- 

‘sadzie ścisła zależność liniowa i że (R. M.) 

139 562.1 IBL 

Patackas A. I.: Analitileskij metod trzech wskaźników taksacyjnych: śred- 

opredelenija tekuśćego ob'emnogo pri- nicy drzewa bez kory na wysokości 

rosta stojaStego dereva. Metoda anali- piersi, przyrostu bieżącego grubości na 

tyczna określenia przyrostu bieżącego promieniu, wysokość drzewa. Stosując 

miąższości drzewa stojącego. Lesn. Z. proponowaną metodę można określić 

1972 t. 15 nr 32 s. 161—163. — Przed- z dużą dokładnością przyrost bieżący 

stawiono wzory, na których podstawie na powierzchni próbnej bez konieczno_ 

można ustalić przyrost bieżący miąż- ści ścinania drzew modelowych. 

szości drzewa stojącego przez pomiar (R. M.) 

6. URZĄDZANIE LASU. EKONOMIKA GOSPODARSTWA LEŚNEGO. 

ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA GOSPODARSTWA LEŚNEGO 

140 64 IBL 

Bourgau J. M., Poupardin D.: Modeles nośnie stałego powiększania dochodo- 

„de gestion sylvicole. Modele zarządzania wości gospodarstwa leśnego, m. in. za 

gospodarstwem leśnym. Rev. for. franc. pomocą programowania liniowego. Roz- 

1972 t. 24 nr 2 s. 131—140, rys. 2, tab. 1, ważono sposoby programowania mate- 

bibliogr. poz. 10. — Gospodarkę leśną matycznego doskonalenia planów urzą- 

traktuje się jako złożony kompleks dzania lasu oraz poszukiwania tzw. 

czynności ze względu na długi okres optymalnej hodowli lasu w granicach 

procesu produkcyjnego i składające się danego siedliska. Opracowuje się mo- 

nań odpowiednie decyzje gospodarcze. dele ekonomiczne, uwzględniające kolej 

W związku z tym pogłębia się studia rębności i rodzaje cięć w oparciu o da- 

nad ekonomicznym wykorzystywaniem ne statystyczne. Wykorzystuje się me- 

siedlisk w oparciu o planowanie ma- tody programowania „dynamicznego” 

tematyczne, jako podstawę do podej- jako podstawy do podejmowania opty- 

mowania kompleksowych decyzji od- malnych decyzji. (W. K.) 
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141 

Essai de calcul économique sur le cott 

de la production de gibier. Próba eko- 

nomicznej analizy kosztu hodowli zwie- 

rzyny. Oprac.: Barillon D. i in. Rev. 

for. franc. 1972 t. 24 nr 3 s. 218—224, 

fot. 2, map. 1, tab. 1. — W dążeniu 

do doskonalenia metod urządzania lasu 

opracowano metodę kompleksowej oce_ 
ny wartości pozyskiwanych użytków 

leśnych z uwzględnieniem hodowli 

głównych rodzajów drzew, w tym 

daglezji, sosny, buka i jodły, jak rów- 

nież określonej liczby zwierzyny łow- 

nej. W związku z tym analizowane są 

142 

Nekrasov M.: Sravnenie ekonomiéeskoj 

effektivnosti rubok glawnogo pol’zova- 

nija. Porównanie efektów ekonomicz- 

nych pozyskiwania użytku głównego. 

Lesn. Promyśl. 1972 t. 52 nr 2 s. 7—9, 

tab. 2. — Omówiono efekty ekonomicz- 

ne uzyskiwane w zależności od sposobu 

zagospodarowania lasu (sposób zrębowy, 

przerębowo-zrębowy i przerębowy). Na 

podstawie przeprowadzonych badań 

1 wykorzystania materiałów uzyska- 

651.1 

666 

IBL 

dochody bazy produkcyjnej. Jako 

wskaźniki rozwoju gospodarstwa uzna- 

je się wielkość produkcji drzewnej wy- 

rażanej wskaźnikiem m>*/ha/rok, oraz 

koszty hodowlane, w tym wydatki 

administracyjne. Wskaźnik drugi sta- 

nowią dochody z łowiectwa. W pod- 

suwoaniu ogólnym korzyści te w prze- 

liczeniu pieniężnym na 1 ha i 1 rok 

wyrażają się dodatnio. Poważną pozy- 

cję stanowią też dochody z opłat za 

pobyt rekreacyjny. Powyższe dane po- 

winny być uwzględniane przy urzą- 

dzaniu lasu. (W. K.) 

IBL 

nych w lasach Karelii, stwierdzone, że 

w lasach sosnowych dwupietrowych 

sposoby przerębowo-zrębowy i przerę- 

bowy w porównaniu ze sposobem zrę- 

bowym dają prawie dwukrotnie lepsze 

wyniki, przy rentowności większej o 7 

do 9%, w świerczynach zaś o 1,5 raza, 

przy rentowności większej o 1—5%. 

Poza tym osiąga się jakościowo lepszą 

produkcję. (S. P.) 

8. PRODUKTY LEŚNE I ICH UŻYTKOWANIE 

143 

Polubojarinov O. I, Nekrasova G. N.,, 

Sannikov G. P.: Kaćestvennaja charak- 

teristika arboricidnoj drevesiny v svjazi 

s vozmoźnym ee ispolzovaniem. Cha- 

rakterystyka jakościowa drewna ро- 

traktowanego arborycydami w związku 

z możliwością jego wykorzystania. Lesn. 

Ż. 1972 t. 15 nr 3 s. 18—22, wykr. 1, 

bibliogr. poz. 2. — Zbadano wpływ na 

jakość drewna potraktowania drzewo- 

stanów brzozowych i osikowych arbo- 

rycydami tordon 10 K (sól potasowa 

81 IBL 

4-amino, 3, 5, 6- trójchloropikolinowego) 

wnoszonymi w glebę. Stwierdzono, że 

decydującym momentem przy możli- 

wym wykorzystaniu drewna  brzoz' 

i osiki potraktowanego arborycyda:ni 

po upływie 15 miesięcy po tym zabiegu 

jest nie obniżenie się wskaźników wła- 

ściwości mechanicznych, lecz powstawa- 

nie wad drewna, (nienormalne zabar- 

wienie ii w mniejszym stopniu, zgni. 

lizna). (R. M.) 
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9. ГАЗУ I LESNICTWO W GOSPODARCE NARODOWEJ 

144 903 (481) IBL 

Seip H. K.: Forstpolitik in Norwegen. 

Polityka lesna w Norwegii. Allg. Forstz. 

1972 t. 27 nr 35 s. 679—680, fot. 1. — 

W Norwegii znajduje sie 6,5 mln ha 

lasów, co odpowiada lesistości kraju 

w wysokości 21%. Roczny przyrost wy- 

nosi 20—22 mln m$. Do państwa należy 

tylko 14% powierzchni leśnej. Przecięt- 

ne typowe gospodarstwo leśne ma ob- 

położono nacisk na zalesienia. Właści- 

ciele przeznaczają ustawowo 10% do- 
chodu na inwestycje leśne. Państwo 

subsydiuje zakładanie upraw i budowę 

dróg. Poradnictwo fachowe prowadzi 

zarówno administracja leśna jak i or- 

ganizacje prywatne. Prace badawcze 

prowadzi instytut założony w 1917 r. 

Istnieje szkolnictwo zawodowe różnych 

szar 48 ha o rocznym przyroście około stopni. (W. B.) 

100 m3 drewna. W okresie powojennym 

145 907.13 — — 148.2 IBL 

Singer A. F.: Praktische Vogelhege im 

Wirtschaftswald. Praktyczna ochrona 

ptactwa w lesie zagospodarowanym. 

Allg. Forstz. 1972 t. 27 nr 39 s. 774—775. 

- Współczesna gospodarka leśna nie 

sprzyja rozwojowi ptactwa, głównie 

wskutek stosowania herbicydów i in- 

sektycydów oraz mechanizacji. Niemniej 

zmniejsza możliwości rozmnażania się 

owadów. Działalność leśnika sprowadza 

się zasadniczo do zawieszania skrzynek 

lęgowych i dokarmiania ptaków zimą. 

Omówiono wybór miejsc i drzew do 

zawieszania, oraz wymiary skrzynek. 

Podano, że z ptaków, opuszczających 

w zimie las z braku pożywienia, 50% 

różnorodność występującego ptactwa już nie powraca. (W. B.) 
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