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

\ 

e 

e HODOWLA LASU 

29 226 

Nabatov N.M.: Ob etapach obrazova- 

nija tipa lesa. O etapach kształtowania 

się typu lasu. Les. Z. 1975. nr 4 s. 
10—16, 1 rys. 1 tab. bibliogr. 12 poz. — 
W celu wyjaśnienia zagadnienia two- 
rzenia nowego typu lasu na miejsce 

starego przy ingerencji człowieka oraz 

określenia etapów kształtowania typu 

IBL 

tów, składających się na typ lasu. Za 
podstawę powstawania, rozwoju i prze- 

chodzenia z jednego etapu do drugiego 

przyjęto dynamiczną  typologię lasu. 
Przedstawiono schemat, który odzwier_ 
ciedla zmiany etapowe szaty roślinnej 

w przestrzeni i czasie oraz obejmuje 

cały zespół gospodarczej działalności 
lasu w drzewostanach świerkowych człowieka (użytkowanie, odnowienie 
z bobrówką czarną w runie zbadano lasu) i zjawiska żywiołowe (pożary le- 
dynamikę poszczególnych konponen- śne.) (M. R.) 

30 228.2 — — 174.7 Pinus : 241 IBL 

Korpel Ś.: Śtruktura a fytotechnika 
vychovy borovicovych huśtin. Struktu- 
ra i fitotechnika pielęgnowania star- 
szych upraw sosnowych. Lesnictvi 1975 
R. 21 nr 8/9 s. 717—747, 1 fot. 2 rys. 7 
tab. 6 wykr. bibliogr. 28 poz. rez. sum. 
Zsig. — Powierzchnie badawcze zało- 

żono w lasach WSLD w Zvoleniu w 

8-letnich uprawach z 10 tys. i 15 tys. 

drzewek na 1 ha i w 11-letniej upra- 

wie obcego pochodzenia z 10 tys. 

szt/ha. Stosowano selekcję negatywną. 
„Drzewka przycinano w 1969 r. na róż- 

nej wysokości (3 warianty) a w 1973 r. 

wycinano przy ziemi. Sosna wymaga 

wczesnych zabiegów pielęgnacyjnych. 

Pierwsze przerzedzenie powinno być 

wykonane między 7 i 9 rokiem rozwo- 

ju drzewek. Można wtedy stosować 

również skracanie (ogławianie) drzewek 

pod drugim okółkiem od góry. Użycie 

do sadzenia materiału dobrej prowe- 

niencji umożliwia zmniejszenie inten- 

sywności przerzedzania i przedłużenie 

okresów pomiędzy kolejnymi zabiega- 

mi. (S.K.) 

31 232.12 — — 174.7 Picea excelsa IBL 

Kantor J.: Udrżovaci Slechténi subal- 
pinniho ekotypu smrku (Picea excelsa 
Link.) v Jeseniach. Selekcja zachowaw- 
cza subalpejskiego ekotypu Swierka 
(Picea excelsa Link.) w Jesionikach. 

Acta Univ. Agricult. Fac. Silvicult. Ser. 
C 1974 R. 43 nr 4 s. 311—331, 4 fot. 

10 tab. bibliogr. 6 poz. rez. Zsfg. — W 
6 górskich nadleśnictwach Jesionikéw 
w strefie powyżej 950 m n.p.m. stwier- 

dzono jednostkowe i grupowe wystę- 

powanie wysokogórskiego ekotypu 

świerka o bardzo wąskich koronach. 

Na obszarze tym wybrano 81 drzew 

doborowych. W 1964 r. część drzew 

doborowych obrodziła i zebrano z nich 

szyszki. Wydajność nasion i ich ciężar 

były znacznie niższe niż u świerka gór- 

skiego. Siewki w pierwszym roku wy- 

kształcały jedynie liścienie i paczek 
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szczytowy. Dwuletnie siewki były o po- 

łowę mniejsze niż u świerka górskie_ 

g0. Ze wszystkich drzew doborowych 

32 

Schmidt—Vogt H.: Umweltanspruche, 

morphologische Variation und okolo- 

gisch-geographische Rassenbildung der 

Fichte. Wymagania Srodowiska, zmien- 

nosé morfologiczna i ekologiczno-geo- 

graficzna tworzenie się ras Świerka. 

Forstarchiv 1976 Jg 47 H. 6 s. 109—114, 

1 fot. 1 mapa bibliogr. 18 poz. sum. — 

Na obszarze naturalnego zasięgu w 

środkowej Europie ma świerk optimum 

ekologiczne wówczas, gdy nie ulega 

konkurencji innych gatunków a zwła- 

szcza buka i jodły. Największy przyrost 

232.13 — — 174.7 Picea : 165.5 

wyhodowano szczepy do zalozenia ar- 

chiwum klonow i plantacji nasiennej. 

(S.K.) 
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sięgiem naturalnym, co wskazuje na 

możliwość rozszerzania jego uprawy. 

Wyróżnianie ras świerka na podstawie 

form ugałęzienia nie ma większego 

znaczenia, natomiast formy szyszek 

wiążą się z różną odpornością klima- 

tyczną, co jest ważne dla selekcji. Na 

obszarze RFN wyróżniono 216 prowe- 

niencji świerka, które zachowują swo- 

je właściwości wzrostowe również po- 

za miejscem pochodzenia. Najlepszy 

wzrost wykazuje świerk z północno- 

wschodniej Polski i północnej Białoru- 

wykazuje jednak najczęściej poza za- Si. (W. B.) 

33 232.32 — — 174.7 Picea IBL 

Skoupy J.: Porovnani rustu tubovych do takiej samej gleby. W namiocie 

a prostokofennych semenacku smrku 

ztepilého ve folniku vyhfivanem, stu- 

deném a na venkovnim zahonu. Porow- 

nanie wzrostu siewek Świerka zwyczaj- 

nego w tubkach i bez osłony korzeni w 

foliowym namiocie ogrzewanym i nie- 

ogrzewanym oraz na grządce w szkol- 

ce. Lesnictvi 1975 R. 21 nr 8/9 s. 811— 

822, 2 fot. 5 tab. bibliogr. 13 poz. rez. 

sum. Zsfg. — Doświadczenie przepro- 

wadzono w 1973 r. Nasiona świerka 

wysiewano do tubek nowodurowych о 

wys. 9 cm i śred. 3,6, 4,6 lub 6,0 cm z 

preparowaną glebą oraz bezpośrednio 

34 232.32 — — 174.7 

Klimov G. B.: Kompleksnaja mechani- 

zacija rabot pri vyraśćivanii sazencev 

eli. Kompleksowa mechanizacja prac 

przy produkcji sadzonek Świerka. Les. 

Choz. 1975 nr 10 s. 83—86, 2 fot. — 

Wytwarzane w ZSRR maszyny i narzę- 

dzia rolnicze w połączeniu z leśnymi 

pozwalają na kompleksowe zmechani- 

ogrzewanym od 15.III do 30.V i nie- 

ogrzewanym oraz na grządce stosowa- 

no podlewanie, nawożenie pogłówne 

i odkażanie oraz dokonywano pomia- 

rów temperatury powietrza i gleby i re- 

jestrowano wilgotność. Najlepsze wy- 

niki uzyskano w namiocie ogrzewanym 

(przeciętna wysokość siewek 7,86 cm), 

najsłabsze na grządce (wys. 3,40 cm). 

Wysokość i sucha masa siewek w tub- 

kach o śred. 6 cm były większe niż w 

pozostałych tubkach. Podano kalkula- 

cję kosztów produkcji siewek w na- 

miocie foliowym. (5. К.) 

Picea : 307 IBL 

nych związanych z produkcją sadzonek 

świerka w szkółkach leśnych. Przedsta- 

wiono krótki opis maszyn rolniczych, 

znajdujących zastosowanie również w 

leśnictwie (rozrzutniki, pługi, opryski- 

wacze, opylacze, kultywatory itp.). Opi- 

sano także specjalistyczne maszyny 

i sprzęt leśny do szkółkowania i wy- 

zowanie wszystkich zabiegów hodowla- orywania sadzonek. (R. M.) 

35 232.323.5 — — 176.1 Quercus IBL 

Rohrig E.: Einfluss unterschiedlicher jahrigen Eichen Samlingen. Wpływ 

Saattiefe auf die Entwicklung von ein- 
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zróżnicowanej głębokości siewu na roz-



wój jednorocznych siewek dębu. Forst. 

u. Holzwirt 1976 Jg 31 Nr 7 s. 119—121. 

1 fot. 3 tab. I wykr. bibliogr. £ poz. — 

Często zalecany głęboki siew żołędzi 

ma zapobiegać zbyt wczesnemu poja- 

wianiu się młodych siewek, co chroni 

je przed przymrozkami. Dengler (1944) 

zaleca wysiewać żołędzie na głębokość 

3—5 ст, а obowiązujące w RFN wy- 

tyczne — na 5—10 cm. Badania prze- 

prowadzone na słabo: gliniastej glebie 

piaszczystej wykazały, że w 2 miesiące 

po wysiewie na 9 cm liczba siewek by- 

ła mniejsza o !/з, a przy 12 cm o ?53 niż 

przy wysiewie na głęb. 3 cm, zaś za- 

wartość suchej substancji w siewkach 

była odpowiednio i 46 i 69% mniejsza 

niż u roślin z siewu płytszego. Żołędzi 

dębu szypułkowego nie należy wysie- 

wać poniżej głębokości 9 cm. 

(W. B.) 

36 232.325.2 : 414.1 IBL 

Janćarik V. Valkova O.: ZkuSenosti s 

Di-trapexem v lesnich Skolkach. Do- 

Świadczenia z Di-trapexem w szkół- 

kach leśnych. Lesnictvi 1975 R. 21 пг11 

s. 935—956, 7 fot. 2 rys. 7 tab. 1 wykr. 

bibliogr. 19 poz. res. rez. sum. Zsfg. — 

W okresie XI.1972—XI.1974 przeprowa- 

dzono w gospodarstwie szkółkarskim 

Rećany nad Łabą próby z Di-trapexem, 

fumigantem produkcji RFN, działają- 

cym jednocześnie jako herbicyd, fun- 
g'cyd, insektycyd i nematocyd. Stoso- 

37 232.328 

Chalupa V., Dujićkova M., Kohout R.: 

Regenerace stromkt z kalusovych tkani 

nékterych listnatych lesnich stromu Re- 

generacja drzewek z tkanek kalusowych 

u niektórych liściastych drzew leśnych. 

Lesnictvi 1975 R. nr 12 s. 1039—1054, 

13 fot. 4 wykr. bibliogr. 32 poz. rez. 

sum. — Badania prowadzono w Zbra- 

sławiu na materiale pozyskanym z pę- 

dów różnych gatunków i odmian topoli 

i wierzby oraz z wiązu polnego. Wy- 

cinki z 1—3-letnich pędów przetrzymy- 

wano go w dawkach 40, 50 i 60 cm'/m-. 

Jako wskaźnika testowego używano 

nasion pieprzycy siewnej. Chwastobój- 

cza efektywność preparatu zaznaczyła 

się dopiero w drugim roku i wyraziła 

się odsetkiem 70—80%. Zastosowanie 

Di-trapexu przyczyniło sie do ok. 3-kro- 

tnego zwiększenia wydajności siewów 

sosny. Nie stwierdzono w glebie pogor- 

szenia stosunków mikrobiologicznych. 

(S. K.) 

176.1 IBL 

wano na różnych pożywkach w okre- 

ślonych warunkach laboratoryjnych. 

Wytwarzanie korzeni indukowano au- 

ksynami a pędów — cytokininami. Z 

wyrosłych pędów pobierano  zrzezy 

i ukorzeniano je na pożywce agarowej 

lub w mieszaninie perlitu i torfu. U to- 

poli i osiki uzyskiwano wydajność uko- 

rzeniania 70—90% a u wiązu —70%. 

Hodowane sadzonki rosły bardzo szyb- 

ko a morfologicznie były identyczne. 

(S. K) 

38 9232.4 — — 174.7 Picea IBL 

Griazev R. N.: Kul’tury eli pod pologom 

lesa. Uprawy Swierka pod okapem drze- 

wostanu. Les. Choz. 1975 nr 12 s. 58— 

60, 3 tab. — Wyniki badań wykazały, 

że sadzenie świerka pod okapem drze- 

wostanu jest najbardziej oszczędnym 

i najmniej pracochłonnym sposobem 
odnowienia lasu. Jest ono efektywne w 

warunkach, gdzie brak podrostu (nie 

występuje obsiew naturalny iglastych 

pod okapem drzewostanu). Ten sposób 

zakładania drzewostanów ' zapewnia 

równomierne rozmieszczenie drzew na 

powierzchni, co prowadzi do normal- 

nego rozwoju ich koron, dużego zwar- 

cia, lepszego oczyszczania się drzew, a 

tym samym — do tworzenia się naj- 

większego zapasu na hektarze oraz 

drewna lepszej jakości. (В. М.) 
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39 237.4 

Sumakov V.S.: Primenenie mimeral’nych 
udobrenij w lesach SSSR. Zastosowanie 
nawozów mineralnych w lasach ZSRĘ. 
Les. Choz. 1975 nr 10s. 37—40. — Omó- 
wiono dotychczasowy stan nawożenia 
mineralnego w lasach ZSRR oraz głów- 
ne wyniki badań z ostatnich 12—15 lat 
ze szczególnym uwzględnieniem roli na- 
wozów azotowych i azotowo-fosforo- 
wych, wpływających na większy przy- 

rost zapasu drzewostanów. Podano op- 

tymalne dawki poszczególnych nawo- 

zów mineralnych w zależności od ro- 

40 241 

Semiś J.: Pestovno-ekonomicky rozbor 
róznych metód vychovy borovicovych 
huśtin. Hodowlano-ekonomiczna anali- 
za różnych metod pielęgnowania star- 
szych upraw sosnowych. Lesnictvi 1975 

R. 21 nr 11 s. 1001—1018, 1 rys. 17 tab. 
bibliogr. 23 poz. róćs. rez. sum. Zsfg. — 
Doświadczenie założono w  1Il-letniej 
uprawie sosnowej z liczbą drzewek 
13330 szt/ha. Na poletkach o wym. 
20 X 20 m zastosowano następujące za- 
biegi: ogławianie przyrostów pod dru- 

41 242 

Perina V., Kvét J. Vliv: prosvétleni 
horske smr¢iny na tvorbu biomasy pfi- 
zemnicho patra. Wplyw prześwietlenia 
gorskiej Swierczyny na przyrost bioma- 
Sy warstwy przyziemnej. Lesnictvi 1975 
R. 21 nr 8/9 s. 659—687, 5 fot. 4 rys. 12 
tab. bibliogr. 28 poz. rez. sum. Zsfg. — 
Powierzchnię badawczą założono w 
1958 r. w 86-letniej świerczynie w gó- 
rach Orlickich na wys. ok. 950 m n.p.m. 

z opadem rocznym 1200 mm. W tym 

samym roku na części powierzchni zre- 
dukowano zapas do 180 m%ha, tj. o 
50%. Po 13 latach w nieprześwietlonej 

42 283.1 

Gedych V.B.Elementy taksacii lesnych 
jagodnikov. Elementy taksacyjne jago- 
dzisk leśnych. Les. Choz. 1975 nr 10 
s. 750—76, 3 wykr. — Określono zależ- 
ność występującą pomiędzy potencjal- 

08 
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dzaju gleby. Najbardziej oplacalne oka- 
zało się pogłówne nawożenie azotem 
w dawce 120—140 kg/ha bliskorębnych 

drzewostanów sosnowych i Swierko- 

wych na leśnych glebach automorficz- 

nych. Pełną. opłacalność nawożenia 
osiąga się po upływie 3—5 lat. Omó- 
wiono ujemne rezultaty nawożenia na 
zrębach przy zakładaniu upraw leśnych 

oraz lotnicze i naziemne sposoby na- 
wożenia powierzchni zalesionych. 

(В. М.) 

: 651.73 IBL 

gim lub trzecim okółkiem od góry, osła- 

nianie drzewek przyszłościowych, wyci- 

nanie przerostów przy ziemi. Po 4 la- 

tach oceniono, że ze względów hodo- 
wlanych i ekonomicznych najkorzy- 

stniejsze jest ogławianie drzewek prze- 

rastających pod drugim okółkiem. Uzy- 

skuje się wyrównanie wysokości w 

uprawie oraz zachowanie pełnego zwar- 

cia a przez to lepsze warunki do natu- 

ralnego oczyszczania się drzewek. 

(5. К. 

: 181.65 IBL 

części produkcja biomasy runa wynosi- 

ła rocznie 516 kg/ha, w tym czarnej ja- 

gody 245 kg/ha a nalotu — 21 kg/ha. 

W  prześwietlonej świerczynie roczna 

produkcja biomasy runa wynosiła 2002 

kg/ha (w tym śmiałka — 1153 kg/ha) a 

nalotu — 360 kg/ha. Łączne zużycie N, 

P, K, Ca i Mg przez runo w nieprze- 

świetlonej części wyniosło 16,7 kg/ha, 

a w prześwietlonej — 58,5 kg/ha. Licz- 

ba samosiewek świerka w zwartym 

drzewostanie wynosiła 79 szt/ha a w 

prześwietlonych — 8416 szt/ha. 

IBL 

nie możliwym urodzajem borówki czar- 

nej i borówki bagiennej a grubością 

pędów u podstawy, zbadano zmiany 
tej zależności wraz z wiekiem. Badania 

wykazały, że przyrost grubości pędów



borówki czarnej jest zależny od warun- 

ków siedliskowych. Najwyższe krze- 

winki występują w drzewostanie sosno- 

wym. Przyrost borówki bagiennej w 

drzewostanach z bagnem pospolitym 

w runie zmniejsza się przy osiągnięciu 

przez jej krzewinki wieku 11—12 lat. 

(В. М.) 

43 . 283.1 : 524.6 IBL 

Sen ko E. I.: Opredelenie resursov diko- 

rastuśćich jagod dlja planirovanija ich 

ispolzovanija. Ustalenie zasobów jagód 

roślin dziko rosnących dla planowania 

ich wykorzystania. Les. Ź. 1975 nr 6 

5. 35—38, 1 tab. bibliogr. 4 poz. — 

Przedstawiono wyniki letnich badań 

nad ustaleniem zasobów jagód dziko 

rosnących w obwodzie lwowskim. Ba- 

dania miały na celu urealnienie plano- 

wania rozmiarów pozyskania tych pro- 

duktów. Opracowano metodykę okre- 

Śślania wielkości powierzchni i progno- 

zowania urodzaju jagód dziko rosną- 

cych, dzieląc obwód na trzy strefy wg 

ukształtowania terenu (równinna, pod- 

górska i górska) oraz trzy kategorie 

zdolności owocowania. Na tej podsta- 
wie określono zasoby eksploatacyjne 

jagodzisk występujących па terenie 

przedsiębiorstw leśnych obwodu lwow- 
skiego. Zasoby te wynoszą orientacyj- 

nie 2948 t, zaś uwzględniając lasy koł- 

chozowe — 3690 t. z czego obecnie po- 

zyskuje się tylko ok. 600 t, tj. 16%. 

(ВК. М.) 

3 NAUKA O PRACY. POZYSKANIE DREWNA. PRACE ZRĘBOWE I TRANSPORT. 

INŻYNIERIA LEŚNA 

44 

Chaliman E. M.: Kompleks maślin dla 

lesorazvedenija na orośaemych zeml- 

jach. Zespół maszyn do zalesień na 

gruntach nawadnianych. Les. Choz. 

1975 nr 10 s. 79—83. — Przedstawiono 

przegląd maszyn i sprzętu do mechani- 

zacji zalesień (przygotowanie gleby, 

siew, sadzenie), pielęgnowania upraw, 

walki ze szkodnikami i chorobami 

drzew, do cięć pielęgnacyjnych i zryw- 

45 312 -|- 325: 

Gerśković M. I.: Mechanizacija zagotov 

ki sortimentov v Śvecii. Mechanizacja 

pozyskiwania sortymentów w Szwecji. 

Les. Prom. 1976 nr 2 s. 30, 2 fot. — 

W jednej ze szwedzkich firm, o rocznym 

pozyskaniu 2,6—2,7 mln m$ drewna w 
90% stosowany jest system pozyskiwa- 

IBL 

ki drewna z tych cięć. W zależności 

od konkretnych warunków można wy- 

brać odpowiednie maszyny i sprzęt, któ- 

ry pozwala na znaczny wzrost mecha- 

nizacji prac, przyczynia się do termino- 

wego wykonywania zadań planowych 

przy minimalnych nakładach pracy, 

szczególnie w regionach koncentracji 

podstawowych sił wytwórczych. 

(R. M.) 

36 IBL 

chanizowany. Niedawno wprowadzono 

do eksploatacji maszynę ścinkowo-pa- 

kietującą Kockum 880, wyposażoną w 

nożyce hydrauliczne do ścinania drzew 

o średnicy do 50 cm. Wydajność ma- 

szyny 150—180 drzew w ciągu godziny 

w drzewostanach o 600—700 drzewach 

nia sortymentów na zrębie, przy czym na 1 ha. (W. Z.) 

w 55% jest to proces całkowicie zme- 

46 331 : 363.0 IBL 

Gorośko $5. K. Technologićeskaja Śćepa 

iz otchodov lesozagotovok. Zrębki tech- 

nologiczne z odpadów zrębowych. Les. 

Prom. 1976 nr 4 s. 22. — W Karpatach 

zastosowano pozyskanie zrębków tech- 

nologicznych z drewna małowymiaro- 

wego i odpadów zrębowych z zastoso- 

waniem rębarki DVPA — 100. Przed- 

stawiono najkorzystniejszy wariant pro- 

cesu technologicznego na zrębie. Pro- 

blemem trudnym do rozwiązania ро- 

zostają koszty pozyskania 1 m* zręb- 
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ków, które mimo zmniejszenia z 19,4 
rb na 15,3 są jeszcze bardzo wysokie 
i zagadnienie to należy rozpatrywać nie 

z punktu widzenia poszczególnych 

przedsiębiorstw a w skali całej gałęzi 
przemysłu. O ile produkcja zrębków z 

47 

Dan'śćikov M. G., Noćev A. I.: Opyt 
vnedrenija komplekta lesosećnych ma- 
Sin. Wyniki wdrożenia zestawu maszyn 

zrebowych. Les. Prom. 1976 nr 1 s. 9— 

10, 1 fot. 2 rys. 1 tab. — W Komi prze- 
prowadzono próby wdrożenia do prak- 
tyki następującego zestawu maszyn 
zrębowych: LP-2 (ścinkowo-pakietują- 
ca), SM-2 (okrzesujaca), LT-89 (zryw- 
kowa). Równocześnie z nową techniką 
była stosowana dotychczasowa. Wszech- 

stronna analiza wykazała, że dany ze- 

48 377.44 

Nemkovié E. G.: Modernizacija traktora 
TDT-55. Modernizacja ciagnika TDT-55. 
Les. Prom. 1976 nr 3 s. 21, 3 tab. Od 

ponad roku Onezska Fabryka Ciagni- 

kow dostacza ciagniki TDT-55A, ktore 

stanowią etap przejściowy do produk- 

cji modelu TDT-55M. W nowym typie 

о 31,6%» zmniejszona została praco- 

chłonność obsługi technicznej, a wpro- 

wadzone 50 udoskonaleń odróżnia go 

36 

odpadów w skali ogólnonarodowej jest 
efektywna, to dla poszczególnych 
przedsiębiorstw może być nierentowna. 
W celu uregulowania tego zagadnienia 
konieczne jest zastosowanie właściwej 
polityki cen. (W. Z.) 

IBL 

staw nie jest optymalny, gdyż poszcze- 
gólne maszyny są źle dobrane pod 
względem wydajności pracy. Mimo tego 
przy racjonalnym wykorzystaniu zesta- 

wu kompleksowa wydajność moze 

wzrosnąć 2,5-krotnie. Zastosowanie wy- 

mienionych maszyn jest celowe głównie 

w rejonach z deficytem siły roboczej. 

Dalsze prace  konstruktorskie będą 

skierowane na zwiększenie wydajności 

pracy, niezawodności maszyn i zmniej- 

szenie kosztów. (W. Z.) 

IBL 

znacznie od poprzednika. W wyniku 

zastosowanych zmian uzyskano zwięk- 

szenie mocy do 80 KM przy 1700 

obr/min. oraz zwiększenie siły uciągu 

liny wciągarki o 500 kg. Osiągnięto 

również większą trwałość ramy ciągni- 

ka, ulepszono układ - kierowniczy, 

zmniejszono ciężar. Eksploatacja zmo- 

dernizowanego ciągnika potwierdziła 

jego wysoką niezawodność. (W. Z.) 

4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU 

48 

Hildebrandt G.: Inventur und Beobach- 

tung von Waldschaden durch Ferner- 

kundung. Inwentaryzacja i obserwacja 

szkód leśnych przez zdalne rozpoznanie. 

Forst. u. Holzwirt 1976 Jg 31 Nr 10 

s. 179—181, bibliogr. 7 poz. — Inwenta- 

ryzacja i wykrywanie szkód leśnych 

przez bezpośrednią obserwację jest ko- 

sztowne, pracochłonne, a niejednokro- 

tnie b. utrudnione. Ostatnio do celów 

tych coraz częściej stosowana jest pe- 

netracja lotnicza, zarówno wzrokowa 

jak i fotogrametryczna, w oparciu o 

promieniowanie podczerwone, multi- 

spektralna, radiolokacyjna itp. Wyróż- 

niono wykrywanie szkód (sprowadzają- 

100 

41 : 587 IBL 

ce się głównie do obserwacji koron), 

klasyfikację ich rozmiarów, określanie 

przyczyn,ocenę metod zapobiegawczych 

i obliczanie strat. Szkody na dużych 

powierzchniach widoczne są już na 

biało-czarnych zdjęciach lotniczych w 

b. małej skali, w innych przypadkach 

wymagane są fotografie barwne. Roz- 

poznanie uszkodzeń pojedynczych drzew 

wymaga skali od 1:5000 do 1:8000. 

Zdjęcia te stanowią materiał do spe- 

cjalistycznych, szczegółowych opraco- 

wań. Do wykrywania i obserwacji po- 

żarów leśnych wykorzystywane są zdję- 

cia dokonywane w podczerwieni i ra- 

diolokalizacja. (W. B.)



50 434.2 

Hildebrandt G.: Thermal-Infrarot-Auf- 

nahmen zur Waldbrandbekampfung. 

Zdjęcia wykonywane przy wykorzysta- 

niu promieni podczerwonych jako po- 

moc przy zwalczaniu pożarów lasu. 

Forstarchiv 1976 Jg 47 H. 3 s. 40—52, 

8 fot. 1 rys. 2 tab. £ wykr. bibliogr. 12 

poz. Sum. — Omówienie metody zdal- 

nego wykrywania ognisk mogących stać 

się przyczyną groźnych pożarów leśnych 

jak również powstających pożarów. Do 

celów tych służy umieszczony w kabi- 

nie samolotu radiolokator, wykrywają- 

IBL 

spektralne z wirującym zwierciadłem, 

które otrzymaną energię przekazują w 

sposób ciągły do detektora, oraz multi- 

spektralne, rozdzielające  selekcyjnie 

otrzymywane promienie. Przykładowo 

opisano wykrywanie z wysokości 7000 

m ogniska o pow. 0,46 m, oraz małych 

sztucznych pożarów lasu w 13 różnych 

typach drzewostanów z wys. 2440 m. 

Na obrzeżu filmu na którym powstaje 

obraz zaznaczane są sygnały alarmowe. 

Metoda ta rozpowszechniona w USA 

zaczyna być stosowana w Europie. 

cy emisje promieniowania podczerwo- (W. B.) 

nego. Wyróżniono radiolokatory mono- 

ol 443.2 — — 176.1 Fagus IBL 

Prihoda A.: Nakazy bukvic a buko- 

vych semenaóku. Infekcje nasion i sie- 

wek buka. Lesnictvi 1975 R. 21 nr 12 

s. 1055—1076, 3 fot. 14 rys. bibliogr. 25 

poz. sum. Zsfg. — Korzystając z obli- 

tego urodzaju buka w 1973 r. przepro- 

wadzono badania zdrowotności nasion 

różnęgo pochodzenia i siewek wyrosłych 

w różnych warunkach. Podano szcze- 

gółowe opisy licznych gatunków grzy- 

podano zalecenia co do warunków 

i miejsc zbioru bukwi w drzewostanie, 

postępowania z nasionami przy wysie- 

wie w szkółce oraz zapobiegania cho- 

robom u siewek i sadzonek bukowych. 

Badań wymaga jeszcze ściółka bukowa, 

w której występuje wiele pożytecznych 

grzybów mikroskopowych, antagoni- 

stycznych w stosunku do grzybów szko- 

dliwych. (S. K.) 

bów. Na podstawie wyników badań | 

5 POMIAR LASU. PRZYROST. ROZWÓJ I STRUKTURA DRZEWOSTANÓW. 

INWESTARYZACJA I KARTOGRAFIA 

Od 

Jordan H. W.: Welche Unterschiede be- 

stehen zwischen dem BHD des Kreis- 

flachen — und des arithmetischen 

Mittelstammes? Jakie różnice występu- 

ją pomiędzy pierśnicą, powierzchnią 

przekroju, a arytmetycznym drzewem 

przeciętnym? Forstwiss. Centr. Bl. 1976 

Je 95 H. 3 s. 175—180, 1 rys. 3 tab. 
sum. — Wielkość przeciętnej pierśnicy 

drzewostanu w zależności od zastoso- 

wanych metod obliczeniowych wyka- 

zuje odchylenia w granicach 0,5—1,5 

cm. Przeciętna pierśnica obliczona elek- 

tronicznie jest zawsze większa od ary- 

521.22 IBL 

tmetycznej. Wielkość odchyleń zależna 

jest od gatunku drzewa i wymiarów 

pierśnic. Najbardziej równomierne 

kształtowanie się odchyleń wykazuje 

sosna i świerk, a nierównomierne dąb 

i modrzew. Zamieszczona tabela umo- 

żliwia wyliczenie drzewa przeciętnego 

na podstawie powierzchni przekroju 

najważniejszych gatunków drzew. Me- 

toda ta znacznie upraszcza tok oblicze- 

niowy zwiększając dokładność wyników. 

Na wykresach przedstawiono rozmiesz- 

czenie odchyleń dla sosny, świerka, mo- 

drzewia, buka i dębu. (W. B.) 

53 524.61 + 585 IBL 

Danilin A. K., Korovin V. A., NeSa- 

taev V. V.: O vnedrenii novoj techno- 

logii lesoinventarizacii. O wprowadze- 

niu nowej technologii inwentaryzacji 

drzewostanowej. Les. Choz. 1975 nr 11 

s. 67—70, 2 tab. — Przedstawiono nową 
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technologię inwentaryzacji drzewosta- 

nów opartą na racjonalnym połączeniu 

taksacji naziemnej z kameralnym od- 

czytywaniem  spektrostrefowych zdjęć 

lotniczych. Metoda ta jest stosunkowo 

bardzo dokładna. Roczny efekt ekono- 

miczny inwentaryzacji obiektu o pow. 

810 tys. ha wyniods! okolo 50 tys. rb. W 

przyszłości, w miarę doskonalenia spo- 

sobów i metod odczytywania zdjęć lo- 

tniczych, będzie można uzyskać jeszcze 

wyższą efektywność prac inwentaryza- 

cyjnych przez ograniczenie prac tereno- 

wych.  - (R. M.) 

24 062.46 — — 174.7 Pinus IBL 

Rehak J.: Metodickć otazky konstrukce 

rustovych tabulek pro borovici. Meto- 

dyczne zagadnienia konstrukcji tablic 

przyrostowych dla sosny. Lesnictvi 1975 

R. 21 nr 10 s. 851—868, res. rez. sum. 

Zsig. — Materiał empiryczny zebrano 

na 500 powierzchniach badawczych. Ta- 

blice przyrostowe konstruowano w 

oparciu o absolutną bonitację według 

sokości oraz zależnie od wieku dolną 

i górną krzywą, między którymi inter- 

polowano poszczególne krzywe wachla- 

rza bonitacji w odstopniowaniu co 2 m. 

Następnie wyliczano miąższość drzewa 

przeciętnego oraz wyprowadzano śŚred- 

nią pierśnicę dla drzewostanu, górną 

wysokość, liczbę drzew na 1 ha, zapas 

drzewostanu, sumę powierzchni prze- 

średniej wysokości drzewostanu. Naj- kroju oraz masę trzebieży. (5. К.) 

pierw obliczano przeciętną krzywą wy- 

55 562.46 : 612 IBL 

Polak J.: Aktualizace porostnich zasob. 

Aktualizacja zapasów drzewostanów. 

Lesnictvi 1975 R. 21 nr 10 s. 913—922, 

o tab. 1 tabl. bibliogr. 10 poz. rćs. rez. 

sum. Zsfg. — Aktualizację zapasu drze- 

wostanów można uzyskać w oparciu o 

dane zawarte w tablicach całkowitego 

bieżącego przyrostu lub na podstawie 

bezpośredniego określenia bieżącego 

przyrostu w konkretnych drzewosta- 

nach. Nowe tablice przyrostowe CSRS 

zawierają dokładniejsze dane o całko- 

witym bieżącym przyroście, co uzasad- 

nia szerokie ich stosowanie przy aktu- 

alizacji zapasu drzewostanów dla więk- 

szych obiektów urządzeniowych na na- 

stępne 2—4 dziesięciolecia. Zastosowa- 

nie tej metody aktualizacji daje rów- 

nież duże zmniejszenie kosztów prac 

urządzeniowych. (5. К.) 

6 URZĄDZANIE LASU. EKONOMIKA GOSPODARSTWA 

LEŚNEGO. ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA 

GOSPODARSTWA LEŚNEGO 
56 

Optimizacija razmerov  lesochozjajst- 

vennych  predprijatij. Optymalizacja 

rozmiarów przedsiębiorstw leśnych. Les. 

Choz. 1975 nr 11 s. 88—92, 6 tab. — W 

odpowiedzi na pytania, omówiono za- 

gadnienie optymalnej wielkości przed- 

siębiorstw leśnych, nadleśnictw i le 

Śnictw oraz znaczenie tego czynnika w 

procesie zwiększania efektywności pro- 

dukcji. Przedstawiono wskaźniki cha- 

rakteryzujące omawiane wielkości 

IBL 

wskazano prawidłowe kierunki kon- 

centracji produkcji, scharakteryzowano 

czynniki wpływające na wielkość jed- 

nostek organizacyjnych. Omówiono kry- 

teria i metody optymalizacji. Podano 

przykładowo optymalne powierzchnie 

leśnictwa, nadleśnictwa oraz przedsię- 

biorstwa leśnego jako całości — w za- 

leżności od lesistości i innych warun- 

ków geograficzno-terenowych. 
(R. M.) 

57 663.1 : 962 IBL 

Michalin I. Ja, Tolokonnikov V. B.: 

Racional no ispolzovat ekonomićeskie 
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stimuly razvitija proizvodstva. Racjo- 

nalnie wykorzystywać bodźce ekono-



miczne rozwoju produkcji. Les. Choz. 

1975 nr 12 s. 22—27, 1 tab. — Przed- 

stawiono główne kierunki „Zaleceń” w 

sprawie wykorzystania funduszu mate- 

rialnego zainteresowania w  przedsię- 

biorstwach i zarządach gospodarstwa 

leśnego, pracujących w warunkach no- 

wego systemu planowania i stymulo- 

wania ekonomicznego. Podano sposoby 

wyboru wskaźników premiowania róż- 

nych kategorii pracowników, tryb wy- 

płat i pozbawiania premii oraz zasady 
podziału w  przedsiębiorstwie premii 
między pracowników produkcji prze- 
mysłowej i leśnej. Scharakteryzowano 

kierunki wydatkowania tego funduszu 
i funduszu scentralizowanego, podano 

jednolity wzór preliminarza wydatków, 

omówiono maksymalne wysokości wy- 

płat oraz inne zagadnienia dotyczące 

organizacji zachęty materialnej. 

(R. M.) 

8 PRODUKTY LEŚNE I ICH UŻYTKOWANIE 

58 N 892.59 

Vasil’eva L. V., Ladinskaja S. I.: K vo- 
prosu o kompleksnom isplolzovanii bio- 

logiceski aktivnych veśćestv drevesnoj 

zeleni. Przyczynek do zagadnienia kom- 

pleksowego wykorzystania biologicznie 

czynnych substancji igliwia. Les. Ź. 

1975 пг 4 $. 115—118, 1 rys. 2 tab. — 

Biologicznie czynne substancje cetyny 

to substancje rozpuszczalne w wodzie 

i tłuszczach, do których zalicza się 

chlorofil, karoten, witaminy, cukry, 

IBL 

Istotnym czynnikiem oceny komplek- 

sowego wykorzystania cetyny jest kla- 

syfikacja pozyskiwanych z niej produk- 

tów. W artykule przedstawiono schemat 

klasyfikacji biologicznie czynnych pro- 

duktów pozyskiwanych z cetyny w za- 

leżności od charakteru ich procesu pro- 

dukcyjnego. Obliczony współczynnik 

kompleksowego wykorzystania cetyny 

pozwala określić dynamikę rozwoju 

dalszego jej wykorzystywania. 

białka, olejki eteryczne, garbniki i in. (R. M.) 

9 LASY I LEŚNICTWO Ww GOSPODARCE NARODOWEJ 

6 907 -- 906 IBL 

П’еу Г.Т., Tupycja Ju. Ju.: Ochrana 

prirody i ispol’movanie lesnych resur- 
sov. Ochrona przyrody i wykorzystanie 
zasobow lesnych. Les. Choz. 1975 nr 9 
S. 24—26, bibliogr. 4 poz. — Las — 
obiekt społecznego użytkowania — na- 
leży rozpatrywać jako układ powiąza- 
nych ze sobą i z etaczającym środowi- 
skiem czterech składników: zasobów 
drewna, zasobów leśnych produktów 

njedrzewnych, fauny leśnej oraz poza- 

produkcyjnych funkcji lasów. Użytko- 
wanie i ochrona zasobów leśnych będą 
synonimami, jeżeli gospodarcza działal- 

ność człowieka przy użytkowaniu zaso-* 

bów leśnych będzie uwzględniać wszy- 

stkie składniki wymienionego wyżej 

układu. Przedstawiono możliwości kom- 

pleksowej oceny  ekologiczno-ekono- 

micznej zasobów leśnych i podano 

orientacyjne wartości poszczególnych 

składników oraz zaproponowano wpro- 

wadzenie do planów pięcioletnich za- 

twierdzonych przez jednostki nadrzęd- 

ne takich normatywów jak „odpisy na 

ochronę przyrody” oraz „opłaty za ko- 

rzystanie z zasobów naturalnych”. 

(R. M.) 

60 907 (234) IBL 
Pabst H.: Zur Quantifizierung der So- 
zialfunktion des Waldes im bayerischen 
Hochgebirge. W sprawie kwantyfikacji | 
społecznych funkcji wysokogórskich la- 
sow Bawarii. Allg. Forstz. 1975 Jg 30 
Nr 30 s. 607—608. W części pierwszej 

— funkcje rekreacyjne — podano przy- 

kład oceny elementów rekreacyjnych 

lasu, opartej na „szacunku społecznym” 

dokonanym metodą ankietyzacji; sposób 

ten może być stosowany przy opraco- 

waniu wstępnego wywiadu z zakresu 
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przydatności rekreacyjnej terenów le- 
śnych. W części drugiej — funkcje 
ochronne — na przykładzie górskich la- 

sów położonych w terenach narażonych 
na masowe przemieszczanie (żwirowi- 

ska, osuwiska, lawiny) podano sposób 

oceny „wartości użytkowej lasów” ro- 

61 911 : 907 

Zundel R.: Aspekte der Landschafts- 

pflege und des Naturschutzes aus for- 

strechtlicher Sicht. Aspekty pielegnacji 

krajobrazu i ochrony przyrody z punk- 

tu widzenia leśnego i prawnego. Forst. 

u. Holzwirt 1976 Jg 31 Nr 11 s. 202— 

205, bibliogr. 14 poz. — W RFN рга- 

wodawstwo leśne i ustawy dotyczące 

pielęgnacji krajobrazu są ze sobą ściśle 

powiązane. Dąży się do wzmocnienia 

roli lasu w  ładzie przestrzennym 

i ochronie środowiska. W dobie indu- 

strializacji i stałego zwiększania czasu 

wolnego od pracy, zagadnienia te wiążą 

się z tworzeniem terenów rekreacyj- 

zumianej jako wskaźnik przystosowa- 
nia ich do spełniania funkcji ochronnej 
na danym terenie. Zdolności ochronne 
lasów określono ośmioma kryteriami 
wartościującymi, scharakteryzowanymi 

odpowiednimi wskaźnikami. 
(S. M.) 

IBL 

nych. Osiągnięcie kompromisu pomię- 

dzy wymogami produkcji, a założenia- 

mi infrastrukturalnej roli lasów wysu- 

wa administrację leśną na rzecznika 

spraw ochrony przyrody ii śnodowiska. 

Tym samym jest ona odpowiedzialna za 

całokształt zadań wiążących się z pla- 

nowaniem przestrzennym i aktywizacją 

omawianych zagadnień w danym re- 

gionie. Scharakteryzowano zależności 

pomiędzy pielęgnacją krajobrazu, prze- 

budową zadrzewień i zalesianiem na 

tle fukcji wypoczynkowych oraz omó- 
wiono ustawy obowiązujące w ро- 

szczególnych krajach RFN. (W. B.) 
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