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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. 

1 CZYNNIKI ŚRODOWISKA. BIOLOGIA 

94 

Casovnikova E. A.: Vlijanie lesa na 
chimićeskuju denudaciju. Wpływ lasu 

na chemiczną denudację (zmywanie). 

Lesovedenie 1977 nr 6 s. 32—37, 1 rys. 

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

Analizowano intensywność chemicznej 

denudacji w zależności od lesistości 

zlewni, budowy geologicznej, geomorfo- 

logicznej, stosunków  hydrogeologicz- 

nych, gęstości zaludnienia i intensyw- 

ności uprawiania rolniczego. Stwierdzo- 

no istnienie korelacji (współczynnik ko- 

95 

Petrov 5. А.: Lesnaja genetika na 

sovremennom etape. Genetyka lesna na 

współczesnym etapie. Les. Choz. 1977 

nr 1l s. 34—36. — Genetyka leśna jest 

stosunkowo młodą gałęzią nauki, a w 

ZSRR rozwinęła się szczególnie w ostat- 

hich 15—20 latach. W rozwoju genety- 

9 leśnej można wyróżnić kilka kie- 

trunków: 1) badania nad prawidłami 

96 165 

Pravdin L. F.: Lesnaja genetika i se- 

lekcija v SSSR. Genetyka leśna i selek- 

cja w ZSRR. Lesovedenie 1977 nr 5 

s. 27—36 bibliogr. 70 poz. sum. — Gene- 

tyka leśna i selekcja zajmowały się 

sprawdzaniem klasycznych praw Men- 

dla (do 1930), a następnie wewnątrzga- 

tunkową zmiennością drzew oraz kie- 

§* 

IBL 

relacji 0,68—0,92) pomiedzy chemiczng 

denudacja a badanymi elementami. Za- 

wartość substancji mineralnych w wo- 

dzie spływającej z gleb uprawianych 

„rolniczo jest 3,5 raza większa niż w wo- 

dzie spływającej z lasu. Można przy- 

puszczać, że pomimo intensywnego rol- 

niczego zagospodarowania tych tenenów 

przy równoczesnym zwiększeniu |lesi- 

stości, natężenie chemicznej denudacji 

byłoby mniejsze od obecnej. (W. С.) 

IBL 

wewnątrzpopulacyjnej zmienności ga- 

tunków, 2) badania nad prawidłami ge- 

ograficznej zmienności gatunków, 3) 

wczesna diagnostyka cech dziedzicz- 

_. nych, 4) poliploidalność spontaniczna 

ij indukowana, 5) polimorfizm chromo- 

somowy populacji naturalnych, 6) ho- 

dowla wyodrębnionych komórek i tka- 

nek. (R. M.) 

+: 232.13 IBL 

runkowaniem prac selekcyjnych i ho- 

dowlanych na rozwiązywanie ważnych 

gospodarczo zadań. Badano genetyczną 

strukturę populacji stosując metody ilo- 

ściowe i jakościowe. Rozwijano także 

hodowanie nowych form i odmian 

drzew, głównie gatunków łatwych do 

wegetatywnego rozmnażania. W ostat- 
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nich 10—15 latach zajeto sie rozszyfro- 

waniem genetycznej struktury populacji 

i sposobéw realizowania się jej w fe- 

notypowej strukturze drzew. Przedsta- 

97 165 

Pravdin L. F.: Zadaói nauki i praktiki 

po lesnoj genetike, selekcii i semeno- 

vodstvu. Zadania nauki i praktyki w 

dziedzinie genetyki leśnej, selekcji i na-- 
siennictwa. Les. Choz. 1978 nr 1 s. 70— 

72. — Obecne leśnictwo jako nauka 

przy rozwiązywaniu podstawowych za- 

dań nie może się obejść bez znajomości 

genetyki gatunków lasotwórczych. Wo- 

bec biologicznych odmienności drzew 

leśnych poznanie ich genetyki na pod- 

stawie analizy potomstwa jest trudne 

98 165 

Rone V. M., Kryvma D. Ja., Kavac 

Ja. E.: Problemy homeostaza v lesnoj 

selekcii. Problemy homeostazy w selek- 
cji leśnej. Lesovedenie 1977 nr 6 s. 25— 

31, 1 rys. 4 tab. 2 wykr. bibliogr. 14 

poz. sum. — Wyniki badań polowych 

reakcji ekologicznej 56 rodów z 6 popu- 

dacji brzozy i 12 rodów z 8 populacji 

świerka wykazały występowanie ho- 

meostazy w obrębie populacji i rodów. 

wiono badaczy zajmujących się poszcze- 

gólnymi działami genetyki drzew le- 

śnych. (W. C.) 

:232.13 IBL 

i wymaga ewolucyjno-historycznego (ge- 

netycznego) podejścia, tj. rozwiązywa- 

nia zagadnień genetyki na poziomie po- 

pulacji. Za najważniejsze zadania nale- 

ży uważać rozszyfrowanie genetycznej 

struktury populacji i sposobu jej reali- 

zacji w strukturze fenotypowej. Nie 

mniej ważne jest rozwiązanie problemu 

granic populacji i konkretyzacja pojęcia 

„populacja” dla leśnych gatunków 
drzew. (R. M.) 

: 232.13 IBL 

środowiska względnie stałego stanu 

równowagi. W stworzonych niekorzyst- 

nych warunkach wyróżniono potomstwa 

o większej zdolności przystosowawczej. 

Do uprawy w warunkach leśnych po- 

winno się wybierać rody o znacznym 

stopniu polimorfizmu. Indywidualna ho- 

meostaza genotypów może być nato- 

miast wykorzystana przy selekcji osob- 

ników do uprawy plantacyjnej w skró- 

Homeostaza jest to zdolność organizmu conych cyklach. (W. C.) 

do zachowania w zmiennych warunkach 

99 181.65 — — 811.4 IBL 

Terskov I. A., Vaganov E. A.: Struktu- 

na godićnogo kol'ca kak ćkologióeskaja 

charakteristika rosta dereva. Budowa 

słoja rocznego jako ekologiczna ocena 

wzrostu drzewa. Lesovedenie 1977 nr 5 

5. 86—91, 1 rys. 3 wykr. bibliogr. 15 

poz. sum. — Przy badaniu próbek drew- 
na pobieranych świdrem przyrostowym, 

rejestrowano za pomocą mikrofotome- 

trycznego analizatora wartości rozpro- 

szonego światła sporządzając reflekto- 

gramy, z których można wnioskować o 

zmianach ekologicznych warunków 

wzrostu drzew; ilościowe wskaźniki fo- 

84 

tometrycznej krzywej umożliwiają do- 

kładniejsze prześledzenie wpływu czyn- 

ników krótkotrwałych w sezonie wegó- 

tacyjnym jak i czynników działających 

przez dłuższy okres jak np. gradacja 

szkodników lub długotrwała susza. 

Układ warunków meteonologicznych po- 

szczególnych okresów wegetacji może 

być analizowany na podstawie zmian 

w budowie słojów rocznych u drzew te- 

go samego gatunku w  okneślonym 

drzewostanie. Z budowy słojów można 

też wniioskować o długotrwałych zmia- 

nach klimatycznych. (МУ. С.)



2 HODOWLA LASU 
9 

100 

Rehfuess K. K.: Waldbau in einer. Zeit 

gescharften Umweltbewusstseins-Uber- 

legungen eines standortskundlers. Ho- 

dowla lasu w okresie wzmozonej Swia- 

domości znaczenia środowiska natural- 

nego — rozważania  siedliskoznawcy. 

Allg. Forstz. 1977 Jg 32 nr 33/34 s. 823— 

824, 826, 828—830, 2 rys. 1 tab. 1 wykr. 

bibliogr. 27 poz. —  Nadleśniczowie 

i kierownicy gospodarstw leśnych po- 

winni więcej czasu i uwagi poświęcać 

sprawom hodowlanym w lasach wszyst- 

kich fonm własności. Decyzje odnośnie 

przyszłej struktury lasów . muszą 

uwzględniać aktualne zdobycze z dzie- 

dziny biologii, techniki i ekonomii. Na- 

leży wykorzystywać naturalne i sztucz- 

IBL 

ne odnowienie pod okapem, a unikać 

zrębów zupełnych i wprowadzania her- 

bicydów, a na otwartych powierzch- 

niach b. umiarkowanie zwalczać roślin- 

ność glebową. Wzdłuż potoków pożąda- 

ne są trwałe pasy leśne. Zapoczątkowa- 

na już metoda pozyskiwania całych 

arzew powoduje większe niż kiedykol- 

wiek zubożanie ekosystemów leśnych 

wskutek pobierania z nich niemal ca- 

łej biomasy. Straty te dotyczą głównie 

fosforu, potasu, wapna i magnezu (kom- 

pensowanie azotu jest samorzutne w 

wyniku dużych jego ilości w atmosfe- 

rze). Omówiono zagadnienia nawożenia 

si zachowania sprawności siedlisk. 

(W. B.) 

101 | 232.311.3 IBL 

Otto H.: Erfahrungen mit einer Sa- 

menplantage der europiischen Lirche. 

Doświadczenia z plantacją nasienną 

modrzewia europejskiego. Alig. Forstz. 

1977 Jg 32 Nr 28 s. 34—3%6, 4 wykr. 

bibliogr. 20 poz. — Plantacje modrzewia 

europejskiego w Dolnej Saksonii (RFN) 

(2,8 ha) założono przed 20 laty w wiez- 

bie trójkątnej 5 m. W 1974/75 szczepy 

były już tak wyrośnięte, że dokonano 

trzebieży usuwając 45% osobników. 

Drzewa mateczne były wybierane na 

od założenia plantacji rozpoczęto pozy- 

skiwanie szyszek. Obecna wydajność 

wynosi 6 kg nasion ze 100 kg szyszek. 

Z 23 klonów niektóre odznaczają się 

wyjątkowo wysoką produkcją nasion. 

W plantacjach nasiennych łatwy jest 

zbiór szyszek i kontrola szkodników, 

możliwe jest również stymulowanie 

kwitnienia (np. przez nawożenie). Naj- 

bardziej kosztowne jest zakładanie 

plantacji i początkowy okres jej pielęg- 

nacji, nasiona jednak kompensują póź- 

podstawie fenotypu i zdolności przyro- niej te nakłady. (W. B.) 

stu, a nie zdolności kwitnienia. W 8 lat 

102 232.32 — — 165 IBL 

Weisgerber H.: Neue Erkenntnisse der 

Forstpflanzenziichtung und ihre Be- 

deutung fir den Waldbau. Nowe 

osiągnięcia w selekcji drzew leśnych 

i ich znaczenie dla hodowli lasu. Allg. 

Forstz. 1977 Jg 32 nr 28 s. 30—34, 4 fot. 

bibliogr. 17 poz. — Selekcja drzew wią- 

że się z badaniami nad proweniencja- 
mi i rasami, które w Niemczech pro- 

wadzone są od 1925 r. Obecnie zgodnie 
p 

z wytycznymi OECD nasiona leśne na- 

leży pozyskiwać z drzewostanów nasien- 

nych i plantacji ze szczepów drzew 

doborowych. Ważne dla gospodarstwa 

jest rozmnażanie przez zrzezy umożli- 

wiające selekcjonowanie potomstw о 

określonych cechach genetycznych. Dzię- 

ki stosowaniu substancji wzrostowych 

i sterowanemu elektronicznie zraszaniu 

możliwe jest wydajne ukorzenianie 
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zrzezów Swierka, jedlicy i innych ga- 

tunków. Wyselekcjonowano już odmia- 

ny szybkorosnące o różnych terminach 

rozpoczynania wegetacji, odporne na 

103 237.4 

Evers F. H.: Vom Nutzen und Schaden 

der Klarschlimme und Mullkomposte 

im Wald. Na temat korzyści i szkód 

wynikających z wprowadzania osadów 

fermentacyjnych i kompostów z odpad- 

ków do lasu. Allg. Forstz. 197% Jg 32 

nr 26 s. 623. — Zapotrzebowanie le- 

Śśnictwa na nawozy, a zwłaszcza kom- 

posty, w porównaniu z rolnictwem jest 

niewielkie. Jednak na skutek występo- 

wania nadwyżek wytwarzanych osadów 

i kompostów z odpadków zaznacza się 

tendencja wprowadzania ich do lasu... 

Przeprowadzone w RFN badania nad 

nawożeniem osadami fermentacyjnymi 

w ilości 150—400 m>/ha, 60- i 80-letnich 

104 181 

Silen R. R., Wilson B. C.: Genetically 

proven  douglas-fir christmas trees. 

Genetycznie sprawdzone choinki jedli- 

cowe. J. For. 1977 Vol. 75 nr 5 s. 255— 

259, 1 fot. 1 rys. 5 tab. 4 wykr. — Na 

czterech stanowiskach w stanach Ore- 

gon i Waszyngton zebrano w 1964 r. na- 

siona z wolnego zapylenia ze 100 drzew 

jedlicy (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco). Do 1974 r. ośmiu producentów 

choinek w tych stanach hodowato 

mróz (jedlica) i zgniliznę czerwoną 

(świerk). Koszty hodowli sadzonek 

świerka ze zrzezów są jeszcze dwukrot- 

nie wyższe niż z nasion. (W. B.) 

IBL 

drzewostanów świerkowych daly po- 

zytywne wyniki przyrostowe. W niekto- 

rych przypadkach stwierdzono jednak 

w łyku korzeni spadek antyciał chronią- 

cych przed grzybem Fomes annosus. 

Ze względu na niebezpieczeństwo ska- 

żania wód gruntowych przez NOs, do- 

puszczalne ilości wprowadzanych osa- 

dów nie powinny przekraczać 50—100 

m?/ha. Problemów tych nie nastręcza- 

ją komposty z odpadków wiadomego 

pochodzenia, rozsypywane w warstwie 

grubości 2—3 cm czyli 2—3 m3/ha na 

długo przed sadzeniem. Na ubogich gle- 

bach można stosować większe ilości na- 

wet do 8 m$/ha. (W.R) 

: 892.51 _ IBL 

i sprzedawalo potomstwo 7 tych nasion. 

Potomstwo 10 najlepszych rodziców 

miało o 18% wyższą cenę zbytu, a zysk 

netto wzrósł o 58% dzięki szybkiemu 

wzrostowi drzewek, który był zasadni- 

czym czynnikiem rentowności. Prosto- 

padłe do strzałek ugałęzienie i gęste, 

ciemne igliwie najbardziej wpływało na 

podniesienie cen drzewek. Z potomstw 

najlepszych rodziców rozpoczęto hodow- 

lę drugiego pokolenia. (R. D.) 

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

| INŻYNIERIA LEŚNA 

—e - 

105 

Man’kovskij E. V.: Kak chranit’ tech- 

niku na lesosekach. Jak zabezpieczaé 

sprzęt na zrebach. Les. Prom. 1977 nr1l 

s. 17—18, 1 tabl. — Omówiono znaczenie 

prawidłowego przygotowania, konserwo- 

wania i zabezpieczenia sprzętu na zrę- 

bach w okresie jesienno-zimowym. W. 

coraz szerszym zakresie stosuje się 

86 

IBL 

przechowywanie maszyn i urządzeń w 

ocieplanych ziemiankach i brezentowych 

garażach. W przypadku garażowania na 

wolnym powietrzu, silniki przed uru- 

chomieniem podgrzewane за gorącą 

wodą, parą, gorącym powietrzem lub 

przez zastosowanie odpowiednich urzą- 

dzeń elektrycznych. Najbardziej racjo- 
4



nalny sposób, to podgrzewanie parą. - 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, 

gamóchody i ciągniki parkowane na 

wolnym powietrzu mają o wiele niższy 

są wysokie. Prawidłowe i systematycz- 

ne stosowanie omawianych sposobów 

gwarantuje bezawaryjną pracę sprzętu 
i obniża straty spowodowane przesto- 

współczynnik gotowości technicznej. jami w naprawach. (N. G.) 

Koszty budowy ocieplanych garaży nie 

106 31 + 36 + 377 IBL 

Baranovskij V. A.: Puti sniżenija tru- 

doemkosti  lesozagotovitel nych  rabot. 

Kierunki obniżenia . pracochłonności 

przy pozyskaniu i wywozie drewna. 

Les. prom. 1977 nr 12 s. 1—2. — Coraz 

szerzej i szybciej wdraża się maszyny 

Scinkowo-zrywkowe, okrzesywarki i ko- 

rowarki. Do 1980 r. Scinka drzew tego 

rodzaju maszynami osiągnie 36,6%, 

okrzesywanie — 31,0%. Uważa się za 

ekonomicznie uzasadnione opracowanie 

uniwersalnego podwozia do maszyn le- 

śnych. Dotychczas za najlepszy uważa- 

ny jest ciągnik TT-4, którego produkcja 

po wprowadzeniu określonych zmian 

konstrukcyjnych wyniesie 25—30 tys. 

107 

Kornjusko Ju. F.: Kak sokratit’ ¢éislo 

dlin sortimentov? Jak zmniejszyć licz- 

bę klas długości sortymentów? Les. 

Prom. 1977 nr 9 s. 25—26, 1 rys. bibliogr. 

2 poz. — Podaje się wyniki przepro- 

wadzonych analitycznych obliczeń eks- 

perymentalnych manipulacji  dłużyc 

i wyrzynki sortymentów o średnicy w 

części odziomkowej od 16 do 60 cm 

108 

Sokol’skij I. A.: Effekt brigadnogo pod- 

rjada. Wyniki pracy brygad pracuja- 

cych na podstawie umowy zlecenia. Les. 

Prom. 1977 nr 9 s. 6, 1 tabl. — W bry- 
gadach pracujących na podstawie umo- 

wy źlecenia obowiązuje akordowo-pre- 

miowy system płac; wprowadzono zasa- 

dy ograniczonego rozrachunku /gospo- 

darczego. W skład brygady wchodzi 15 

robotników, 3 ciągniki zrywkowe i 2 

okrzesywarki. Robotnicy są odpowied- 

nio przeszkoleni. Opracowano „Zasady 

sztuk rocznie, Ciągnikj kołowe są bar- 

dziej ekonomiczne i mają lepsze wskaź- 
niki ergonomiczne od gąsienicowych. 

Zwracano dużą uwagę na mechanizację 

prac na składnicach zbiorczych. Dąży 

się do koncentracji prac, minimalnej 

liczby sortymentów i zamiany żurawi 

bramowych na ładowarki czołowe. 

Wdrażane są linie z poprzecznym prze- 

mieszczaniem surowca. Rozważa się 

również możliwości wprowadzenia wy- 

robu sortymentów bezpośrednio na 

zrębach. Organizowane są gospodarstwa 

transportowe, które obsługują 2 lub 

więcej lespromchozów. (М. Ц.) 

IBL 

i długości od 5 do 30 m. Ustalono, że 

liczba długości okrągłego surowca igla- 

stego i trzech dodatkowych (3; 2; 1 m), 

zamiast dotychczasowych ' piętnastu. 

Dotyczy to Kraju Krasnodarskiego, w 

przypadku rozpowszechnienia na inne 

rejony lub całą branżę, należy przepro- 

wadzić badania uzupełniające. (N.G.) 

IBL 

organizacji pracy i system płac”. Pre- 

miuje sie wcześniejsze wykonanie zle- 

cenia, przekroczenie norm pracy ma- 

szyn, oszczędność paliw, smarów i czę- 

ści zamiennych. Podano wyniki, jakie 

uzyskała brygada po przejściu na nowe 

zasady organizacji pracy. Wykonanie 

zadań planowych wzrosło o 6,8%, wy- 

dajność pracy 1 robotnika w ciągu 

zmiany o 144%, a wydajność pracy 

maszyny w ciągu zmiany o 19,1%. | 

r (N. G.) 
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109 

Brossmann L.: Schwachholz — Ernte- 

verfahren fur alle  Faldbesitzarten. 

Metody pozyskania drewna malowy- 

miarowego uwzgledniajace wszystkie 

formy własności leśnej. 

1977 Jg 32 nr 36 s. 879—880, 882—884, 

886—895, 22 fot. 5 tab. — Sprawozdanie 

z terenowego przeglądu pracy maszyn 

do pozyskania drewna, zorganizowanym 

w RFN w maju 1977 r. przez kurato- 

rium do spraw pracy i techniki leśnej. 

Przedstawiono ciągnik przegubowy 

Holder A 55 F o mocy 42 KM (szer. 

1,50 m) oraz ciągniki uniwersalne firmy 

Werner o mocy od 65 do 125 KM. Uwa- 

gę zwracał mały procesor duński Strip- 

110 

Ratkević A. P.: Razgruzka izmel óennoj 

drevesiny vibratorami. Rozładunek roz- 

drobnionego drewna za pomocą urzą- 

dzeń wibracyjnych. Les. Prom. 1977 nr 

11 s. 21, I tabl. 1 wykr. — Poddano 

analizie nowy rodzaj rozładunku zręb- 

ków, trocin i wiórów z przystosowanych 

do ich przewozu samochodów i wago- 

nów kolejowych. Dobre wymiki pracy 

można uzyskać pod warunkiem wyboru 

odpowiedniego typu urządzenia wibra- 

{ 

333 —— 307 

Allg. Forstz. 

363.0 : 377 

IBL 

per II (cena poniżej 50000 marek) o 

stosunkowo niskich kosztach eksploata- 

cji. Zademonstrowano pracę samobież- 

nego urządzenia do trzebieży rzędowej 

 Timberjack RW 30 oraz podobne Hiir- 

genwald II fimrmy Wemer. Przedstawio- 

no i omówiono też wciągarki linowe do 

zrywki całych drzew pnodukcji zachod- 

nio-niemieckiiej i szwedzkiej onaz sprzęt 

do transportu drewna stosowego. Zade- 

monstrowano również sadzarkę jedno- 

nżędową do sadzonek iglastych -przezna- 

czoną mna zręby mie kanczowane o wy- 

dajności 10 godz.fha przy odstępie nzę- 

dów 2 m. (W. B.) 

IBL 

cyjnego. Duże znaczenie ma również 

właściwe zainstalowanie tego urządze- 

nia. Wybór typu urządzenia uzależnio- 

ny jest od jego siły wzbudzającej i cię- 

żaru, masy rozdrobnionego drewna oraz 

konstrukcji środków przewożących. W 

tabelach podano charakterystykę 4 ty- 

pów urządzeń wibracyjnych. Zaleca się 

stosowanie urządzenia typu IB-24, jako 

najbardziej wydajnego. (N. G.) 

4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU 

111 

Voroncov A. I.: Itogi i perspektivy le- 

sozaśćcity. Rezultaty i 

ochrony lasu. Lesovedenie 1977 nr 5 

s. 37—50 bibliogr. 86 poz. sum. — Zwal- 

czanie szkodników drzew jest bardziej 

efektywne, jeżeli synchronizuje się je z 
zabiegami pielęgnacyjnymi w zagrożo- 

nych drzewostanach. Szczególną uwagę 

przywiązuje się do badań nad dynami- 

ką rozrodu szkodników, do opracowa- 

nia metod określania i prognozowania 

rozwoju populacji owadzich. Opraco- 
wano już metody prognozowania gra- 

88 

perspektywy - 

41 IBL 

dacji szkodników żerujących na liściach 

i igłach, w fazie końcowego opracowa- 

nia jest metoda prognozowania gradacji 
korników. W oparciu o prognozy zagro- 

żenia lasu, sporządzane za pomocą ma- 

szyn matematycznych, organizuje się 

zwalczanie połączone z zabiegami ho- 
dowlanymi. Intensywnie bada się bio- 

logiczne metody zwalczania szkodni- 

ków umożliwiające ich likwidowanie 

bez naruszania naturalnych biocenoz. 

Muniej są zaawansowane prace z zakre- 

su prognoz fitopatologicznych. (W.C))



112 * 411 :443.3-——172.8 Peniophora gigantea IBL 

Parker E. J.: Viability tests for the bio- 

logical control fungus Peniophora gi- 

gantea (Fr.) Mass. Badanie żywotności 

Peniophora gigantea (Fr.) Mass. stoso- 

wanego w walce biologicznej. Europ. 

J. For. Path. 1977 Bd 7 H. 4 s. 251—253 

bibliogr. 4 poz. rós. sum. Zsfg. — Bio- 

preparat z zarodnikami grzyba Penio- 

phora gigantea jest w Anglii szeroko 

stosowany do zwalczania huby korzeni. 

Preparat jest produkowany w . postaci 

zawiesin wodnych w torebkach plasty- 

kowych o pojemności 1 ml i minimalnej 

zawartości 5 mln zarodników. Preparat 

należy przechowywać w lodówce, przy 

115 

Heutige  Ausbringungs-Techniken im 

chemischen Forstschutz. Dzisiejsza tech- 

nika stosowania Środków chemicznych 

w ochronie lasu. Allg. Forstz. 1977 Jg 

32 nr 26 s. 624—626, 5 fot. — Omówio- 

no różnorodny sprzęt stosowany w che- 

micznej ochronie lasu. Obecne kon- 

strukcje uwzględniają 

sprzętu w zestawy dysz wylotowych, 

umożliwiających b. zróżnicowane ilo- 

114 

Strassenvegetation und Auftaumittel. 
Roślinność występująca wzdłuż dróg, a 

Środki powodujące topnienie Śniegu. 

Allg. Forstz. 1977 Jg 32 mr 26 s. 619— 

620 bibliogr. 5 poz. — W USA ilość sub- 

stancji chemicznych rozsypywanych na 

drogach w zimie w celu powodowania 

topnienia śniegu wyniosła w 1973 roku 
6 milionów ton. W Austrii w okresie 

zimy zużycie wynosi 2— t na 1 km. 

Zasięg oddziaływania tych środków na 

roślinność pobocza w wyniku spływu 
i rozpryskiwania przez pojazdy wynosi 

10 m od pobocza drogi; przy czym 

115 

Plotnikov Ju. V., Gogoleva N. P.: Bor'ba 

s lesnymi pożarami. Ochrona lasów 

przed pożarami. Les. Prom. 1977 nr 8 

wyposażenie 

czym zachowuje on ważność 3 do 4 

miesięcy. Opisano metody badania ży- 

wotności zarodników. Badania są prze- 

prowadzane w różnych stadiach pro- 

dukcji jak i gotowego wyrobu przez 

Laboratorium Fitopatologiczne Leśnej 

Stacji Badawczej w Alice Holt, nieza- 

leżnej od producenta preparatu. Ponad- 

to co pewien czas J. Rishbeth z Uni- 

wersytetu w Cambridge dostarcza pro- 

ducentowi wyselekcjonowanych szcze- 

pów P. gigantea, odznaczających się ob- 

fitym wytwarzaniem zarodników i zdol- 

nością szybkiego rozkładu drewna. 

(S. ZL.) 

[ВЕ 

ściowo aplikowanie preparatów i wy- 

bór wymaganego kąta wytrysku. Dysze 

te wykonywane ostatnio z tworzyw 

sztucznych odznaczają się łatwością wy 

miany. Wspomniano m. in. o nowym, 

długotrwale działającym herbicydzie 

Krenite stosowanym w małych ilościach 

i wymagającym odpowiedniego sprzętu. 

(W. B.) 

IBL 

wpływ ten powyżej 5 m wyraźnie spa- 

da. Niebezpieczeństwo tkwi w zasalaniu 

lub alkalizacji gleby, a w konsekwen- 

cji prowadzi do akumulacji chlorków 

w roślinach, lub wymiany jonów sodu 

przez koloidy glebowe. Zapobieganie 

polega głównie na wprowadzaniu 

wzdłuż dróg gatunków odpornych na 

zasolenie jak Celtis, Gleditschia, Sop- 

hora, Robinia, Quercus robur i rubra, 

Salix fragilis i inne. B. wrazliwy jest 

natomiast grab, kasztanowiec, lipa, 

leszczyna, oraz klony. (W. B.) 

IBL 

s. 28—29, bibliogr. 59 poz. — Do walki 

z leśnymi pożarami w USA i Kanadzie 

utworzono szeroko rozgałęzioną sieć 
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stacji przeciwpozarowych. Sa one wy- ~~ łych i ukrytych pożarów leśnych opra- 

posazone w nowoczesny sprzet, stosuje cowano system kontroli oparty na pro- 

się. nowe, bardzo skuteczne metody mieniowaniu podczerwonym, który po- 
i środki gaszenia pożarów jak np. wod- zwala wykryć ognisko pożaru o po- 

na mgła, roztwory boranu sodowego wierzchni 930 cm? w odległości 10 km. 

i wapniowego. W ostatnich latach w Wiele uwagi poświęca się służbie me- 

USA szeroko stosuje się śmigłowce teorologicznej. (N. G.) 

i hydroplany. Do lokalizowania ma- 

5 POMIAR LASU. PRZYROST. ROZWÓJ I STRUKTURA DRZEWOSTANÓW. 

INWEN TARYZACJA I KARTOGRAFIA 

116 947 : 114.52 IBL 

Pleśnikov F. I.: O kolićestvennoj ocen- analizy uzyskanych równań wynikło, że 

ke  proizvoditelnosti lesnych  poćv. zmiany produkcyjności drzewostanów 

O ocenie ilościowej produkcyjności gleb sosnowych głównie związane są ze 

leśnych. Les. Choz. 1977 nr 10 s. 17—21, zmianami w glebie zasobów gliny fi- 

3 tab. — Rozpatrzono różne kierunki | zycznej i próchnicy. Oceniano warunki 

wyboru  krytemiów żyzności gleby siedliskowe w powiązaniu z warunkami 
i wskaźników produkcyjności drzewo- geologiczno-geomorfologicznymi. Najlep- 

_ śtanów oraz przedstawiono wyniki prac sze siedliska odpowiadają glebom piasz- 

w zakresie określania bonitacji gleb le- czysto-gliniastym, których  bonitacja 

śnych. Wspólny wpływ czynników gle- waha się w granicach od 77 do 100 

bowych na wzrost drzewostanów usta- stopni. | (R. M.) 

lono metodą regresji wielokrotnej. Z mo TT „ 

117 56 | IBL 

Żukov A. B., Buzykin A. I.: Puti po- produktywności lasów jest najważniej- 

vyśenija produktivnosti lesov (program- szym zadaniem nauki o lesie jak też 
mnye aspekty). Drogi zwiększania pro- praktycznego działania. Produktywność 

duktywności lasów (programowe kie- _ lasów ocenia się wg szybkości groma- 
runki). Lesovedenie 1977 nr 5 s. 3—18, dzenia biomasy. w jednostce czasu na 

1 rys. bibliogr. 27 poz. sum. — Wobec jednostce powierzchni. Badania przyro- 

szybkiego postępu naukowo-techniczne- dy lasu oprócz ogólnych zagadnień — 

go oraz przemysłowego zagospodarowy- typologia, klasyfikacja, rejonizacja — 

wania nowych terenów wzrasta zna- muszą być ukierunkowane na rozwiązy- 

czenie lasów jako bardzo ważnej części wanie konkretnych zadań, a w szcze- 

biosfery. Zwiększa się wzajemne od- gólności na intensyfikację przyrostu ma- 

działywanie człowieka i środowiska sy. Ważną rolę ma do spełnienia fizjo- 

przyrodniczego, lecz jednocześnie na- logia i biochemia roślin drzewiastych. 

stępuje zubożanie zespołów leśnych. W Przedstawiono program działania i har- 
tej sytuacji opracowanie naukowych monogramy czasowe dla najważniej- 

podstaw reprodukcji i zwiększania szych kierunków badań. (Ww. C.) 

6. URZĄDZENIE LASU. EKONOMIKA GOSPODARSTWA LEŚNEGO. 
ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA GOSPODARSTWA LEŚNEGO 

118 624 * IBL 
Rukosuev G. N., Śejnkman E. S.: Eko- rabot. Metody  ekonomiczno-matema- 
nomiko-matematióeskie metody i EVM tyczne i zastosowanie EMC przy pro- 
pri proektirovanii lesochozjajstvennych jektowaniu prac leśnych. Les. Choz. 197% 

№ 
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nr 10 s. 10—13. — Wykazano lepszą ja- stawiono zalety EMC trzeciej generacji. 

kość i większą efektywność pracy przy Omówiono zakres prac Centrum Obli- 

projektowaniu rozwiązań w dziedzinie czeniowego ,,Lesprojektu”, które uzy- 

urządzania lasu przy stosowaniu metod skuje rocznie 350 tys. rb. efektu ekono- 

ekonomiczno-matematycznych i EMC. micznego w wyniku stosowania EMC 

Praktyka tego rodzaju daje w rezulta- i metod ekonomiczno-matematycznych 

cie oszczędność w wysokości 5 do 10% w dziedzinie urządzania lasu. (R. M.) 

kosztów przeprowadzenia prac. Przed- 

119 64 IBL 

Freudenstein J.: Verlustquellen in der w lasach ochronnych. Zapobieganie tym 

Forstwirtschaft — aus der Sicht des zjawiskom wymaga ograniczenia nad- 

Forstamtes. Źródła strat w gospodarce miernej specjalizacji personelu ze 

leśnej z punktu widzenia nadleśnictwa. względu na kompleksowy charakter 

Allg. Forstz. 1977 Jg 32 nr 28 s. 651— leśnictwa. Skrytykowano też przerost 

652, 654, 2 fot. — Straty w leśnictwie zdalnego kierowania i kontroli na pod- 

wynikają ze zmniejszenia dochodu, stawie danych liczbowych i statystycz- 

wzrostu nakładów, zwiększenia ryzyka, nych. Podkreślono, że bezpośredni kon- 

odejścia od celu gospodarczego i za- takt z terenem jest nieodzowny. Ko- 

niedbania zasady ciągłości. W praktyce niecznością jest tąkże zwiększenie od- 

na stan ten wpływa m. in. zbyt gęsta powiedzialności na szczeblu nadleśni- 

więźba zakładanych upraw, niedosta- czego i leśniczego obwodowego z zacho- 

teczna pielęgnacja młodników, przesad- waniem dotychczasowej kontroli. 

na ochrona zwierzyny i rębnia zupełna (W. B.) 

7 ZBYT PRODUKTÓW LEŚNYCH. EKONOMIKA TRANSPORTU LESNEGO 

I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

120 742.1 IBL 

Markov Ja.: Socialistićeskaja integracija biorstwa, które będzie  pozyskiwało 

v oblasti lesnogo chozjajstwa i lesnoj 1 min m® grubizny w roku. Dostawy 

promyślennosti. Integracja socjalistycz- drewna ze Związku Radzieckiego wpły- 

na w dziedzinie leśnictwa i przemysłu nęły na rozwój przemysłów drzewnych 

drzewnego. Les. Prom. 1977 nr 11 s. 3— i celulozowo-papierniczego oraz przy- 

4. — Współpraca pomiędzy Bułgarią czyniły się do wzrostu własnych zaso- 

i ZSRR w dziedzinie leśnictwa i prze- bów drzewnych. Współpraca Bułgarii 

mysłu drzewnego została szczególnie z ZSRR dotyczy również sposobów od- 

uaktywniona w wyniku zawarcia umo- nawiania lasu, walki z erozją gleb, 

wy о pozyskaniu drewna w Komi urządzania lasu, rozwoju przemysłu 

ASRR. Działające tam bułgarskie meblarskiego. Związek Radziecki do- 

przedsiębiorstwa pozyskują rocznie 2600 starcza Bułgarii również sprzęt do po- 

tys. m* grubizny. Podjęto prace związa- zyskania i wywozu drewna. (N. G.) 

ne z organizacją kolejnego przedsię- 

8 LASY I LEŚNICIWO W GOSPODARCE NARODOWEJ 

121 903 IBL 

Cechmistrenko A. F., Fofilov V. A.: Pro- Les. Choz. 1978 nr 1 s. 19—26. — Przed- 
gnozirovanie у  lesnam  chozjajstve. stawiono problemy związane z progno- 

Prognozowanie w gospodarce leśnej. zowaniem rozwoju leśnictwa jako spe- 
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cyficznej gałęzi gospodarki narodowej, 

przytoczono przykłady metod rozwiąza- 

nia tych problemów w poszczególnych 

regionach ZSRR oraz wyniki obliczeń. 

Najważniejszymi zagadnieniami progno- 

zowania diugofalowego w leśnictwie 

jest podniesienie produktywności lasów, 

przede wszystkim w regionach o inten- 

sywnej eksploatacji lasów (Syberia 

i Daleki Wschód), doskonalenie użytko- 

wania lasu i wykorzystanie drewna, 

122 945.31 

Boyd C. W., Carson W. W., Jorgenesen 

J. E.: Harvesting the forest resource — 

are we prepared? Użytkowanie zasobów 

leśnych — czy jesteśmy przygotowani? 

J. For. 1977 Vol. 75 пг 1 $. 401—403, 

1 rys. 3 tab. bibliogr. 9 poz. — Prognozy 

zapotrzebowania na drewno w USA 

i możliwości użytkowania krajowych 

zasobów jasno wykazują możliwe trud- 

ności w niedalekiej przyszłości. Zapo- 

trzebowanie na produkty lasu wykazuje 

stały wzrost, gdy tymczasem podaż spa- 

da, a ograniczenia pozyskania stają się 

coraz większe. Technologia pozyskania 

natomiast, rozwija się powoli. Sytuacji 

tej odpowiadają niewystarczające bada- 

nia naukowe i rozwojowe w zakresie 

pozyskania i niewielkie wysiłki wkła- 

sposobów i technologii cięć w użytko- 

waniu rębnym i przedrębnym, zwięk- 

szenie cięć pięlęgnacyjnych, zabiegów 

melioracyjnych, doskonalenie zabiegów 

ochronnych, poprawa wyposażenia 

tęchnicznego itd. Wszystko to pozwoli 

na pełniejsze zaspokojenie potrzeb go- 

spodarki narodowej na drewno i inne 

produkty lasu oraz wzmożenie korzyst- 

nego wpływu lasu na środowisko natu- 

ralne człowieka. (R. M.) 

IBL 

dane w kształcenie kadr inżynierskich. 

W 1974 r. 50 uczelni spełniało kryteria 

Stowarzyszenia Leśników Amerykan- 
skich pod względem jakości nauczania 

leśnictwa. Spośród nich tylko 7 dawa- 

ło program w zakresie pozyskania głów- 

nego. Przegląd wszystkich prac dyplo- 

mowych w leśnictwie amerykańskim od 

1900 do 1971 r. wykazuje, że tylko 1,3% 

prac doktorskich i 2,8% wszystkich 

przyjętych prac dotyczyło pozyskania. 

W rezultacie, gdy ostatnio tworzono In- 

stytut Badawczy Inżynierii Leśnej w 

Kanadzie konieczne było rekrutowanie 

personelu w Szwecji, gdyż w Ameryce 

Płn za mało jest tego rodzaju specjali- 

stów. (R. D.) 

Autorzy analiz: 

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

(W. C.) — doc. dr Witold Chmielewski 

(R. D.) — prof. dr hab. Ryszard Dzięciołowski 

(М. а.) — mgr inż. Natalia Gapińska 

(S. Ł.) — doc. dr hab. Stefan Łukomski 

(R. M.) — mgr Rafał Malec 

Przegląd 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 zgłosze- 

nia na prenumeratę kart dokumentacyjnych, która może obejmować zarówno całą 

dokumentację naukowo-techniczną jak i oddzielne jej działy lub poszczególne za- 

gadnienia 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 przeglądem 

dokumentacyjnym jak i kartami dokumentacyjnymi. 
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