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| Układ pozycji, zgodnie z dotychczasową praktyką, według międzynarodowej 
Leśnej Klasyfikacji Oksfordzkiej, której symbole cyfrowe podane są pod tekstem 
każdego streszczenia, 

1 CZYNNIKI ŚRODOWISKA. BIOLOGIA 

121 160.2 — — 164.5 IBL 

Saly R., Hofmann W.: Hladiny Zivin 
v ihli¢i smreka rastaceho v oblasti 
karbonatovych hornin. Ilość pokarmu 
w igłach Świerka rosnącego na glebach 
wapiennych. Les. Ćas. 1981 R. 27 nr2 
s. 105—114, 3 tab. 2 wykr. bibliogr. 16 

poz. rez. sum. Zsfg. — Do badań po- 

brano 1- i 2-letnie igły świerka z 85- 
letniego drzewostanu na wys. 1010 m 

i z 4 młodników w wieku 16—25 lat, 
położonych na wys. 680—1030 m n.p.m., 

wszystkie w nadl. Poprad. Skałą ma- 

cierzystą był wapień lub dolomit. A- 

122 181.65 : 

Holubćik M.: Rast smreka obyćajnóho 

(Picea abies Karst.) v róznych pod- 

mienkach prostredia. Rozwój świerka 

pospolitego (Picea abies Karst.) w róż- 

nych warunkach Środowiska. Les. Ćas. 

1981 R. 27 nr $ s. 337-—351, 9 tab. bi- 

bliogr. 9 poz. rez. sum. Zsfg. — Siewki 

świerka 12 polskich proweniencji (z 

doświadczenia IUFRO 1972) zaszkółko- 

wano w dwóch szkółkach — na wys. 

360 1.850 m n.p.m. W wieku 5 lat w 

naliza igieł wykazała, że na skład po- 
karmów wyraźnie wpływa modyfiku- 
jąco charakter gleby. W igłach świer- 
ków rosnących na wapieniu stwierdzo- 
no dostateczną zawartość wszystkich 

związków pokarmowych, natomiast u 

rosnących na dolomicie zawartość po- 

karmów była znacznie mniejsza, zaś 

zawartość azotu i forsforu określono 
jako umiarkowanie niedostateczną a 
miedzi — zupełnie niewystarczającą. 
W analizach określano N, P, K, Ca 

i Mg oraz Fe, Cu, Zn i Mn. (S.K.) 

232.12 IBL 

łagodnych warunkach dolnej szkółki 

najwyższy był świerk z Kartuz (57,0 

cm) oraz z Istebnej i Wisły (54,6 cm) 

aw surowych warunkach górnej szkół- 

ki — świerk z Istebnej (37,7 em) i 

Kartuz (35,5 cm). Mierzono również 

grubość w szyi korzeniowej i współ- 

czynnik smukłości. Z porównania roz- 

woju sadzonek wynika, że 4-letnie sa- 

dzonki w łagodnych warunkach dolnej 

szkółki miały wysokość 5-letnich ze 
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szkółki górnej. Interakcję genotyp — 

środowisko rozpatrzono również na 

przykładzie rozwoju 10-letnich drze- 

wek świerka 13 proweniencji słowac- 
kich, rosnących na 5 powierzchniach 
porównawczych. (S.K.) 

2 HODOWLA LASU . 

123 

Zjabćenko S.S.: Vozrastnaja dinamika 

sosnjakov Evropejskogo Severa. Wie- 

kowa dynamika soSnin Europejskiej 

Północy. Lesovedenie 1982 nr 2 s. 3— 

10, 2 tab. 3 wykr. bibliogr. 13 poz. 

sum. — W dziewiczych lasach sosno- 

wych Karelii i obwodu murmańskiego 

zbadano strukturę drzewostanów, ich 

rozwój i prześledzono kolejne sukce- 

sje od czasu wkroczenia sosny na te 

tereny. Określono strukturę wiekową 

i budowę sośnin w tajdze. Pełny cykl 

124 232.11 

Page M.: Versatile radiata pine — a 

„wonder tree” grows up. Rozpowszech- 

nia się uniwersalna Pinus radiata — 

„cudowne drzewo”. World Wood 1981 

Vol. 22 nr 9 s. 13—15, 5 fot. — Omó- 

wiono korzyści z zakładania plantacji 

Pinus radiata w Chile, RPA, N. Ze- 

landii i Australii, gdzie w ciagu 15 lat 

przewiduje się 20 proc. wzrost udziału 

P. radiata w surowcu tartacznym. Ko- 
rzyści wynikają z krótkiej, 30-letniej 

kolei rębu, możliwości pozyskiwania 

drewna tartacznego już z trzebieży w 

wieku 12—18 lat oraz możliwości wy-. 

korzystania drewna w budownictwie, 

125 232.13 

Satora M.: Genofond Beskyd. Pula ge- 

netyczna w Beskidach. Les. Pr. 1982 

R. 61 nr 1 s. 19—26, 6 tab. — Jednym 

z podstawowych czynników prawidło- 

wego odnowienia jest dostateczna ilość 
nasion z rodzimych drzewostanów o 

wysokiej wartości genetycznej. Aby u- 
zyskać aktualny obraz bazy nasiennej 
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228.81 IBL 

rozwoju endogenicznego określono na 
ok. 600 lat, wyróżniając w nim 3 okre- 
sy (0—280, 280—500, i powyżej 500 lat) 
różniące się pod względem podstawo- 

wych wskaźników taksacyjnych. W 

wyniku sukcesji pokoleń jak i okre- 

sowych pożarów (co 20—40 lat) pow- 

stały trwałe klimaksowe drzewostany 

sosnowe, jednak o mniejszym przyros- 

cie i zapasie niż pierwotnie rosnące 
tu lasy sosnowe. (W.Ch.) 

IBL 

stolarstwie, meblarstwie, przemyśle za- 

paiczanym, zabawkarskim, dekoracyj- 
nym, plytowym, celulozowo-papierni- 
czym i in. Ujemnymi cechami P. ra- 

diata są: jej silne ugałęzienie, mniej- 

sza gęstość i wytrzymałość rdzeniowej 

części strzały, podatność na pękania 

i występowanie drewna napięciowego. 

Pomimo tych wad opłacalność plan- 

tacji jest wysoka dzięki bardzo dużej 

produktywności P. radiata. Podano 

podstawowe zasady obróbki drewna P. 

radiata w przemyśle tartacznym. 

(M.C.) 

IBL 

w wysoko-produkcyjnych drzewosta- 

nach Beskidów zespoły urządzania la- 

su dokonały w 1980 roku przeglądu 

wszystkich drzewostanów. W 9 jed- 

nostkach administracyjnych uznane w 

latach 1971—1980 drzewostany nasien- 

ne zajmują 500 ha (w tym świerk 499 

ha) a gospodarcze idrzewostany nasien-



ne 8 gatunków — 11980 ha (w tym 
świerk 10910 ha, jodła 380 ha, i buk 
670 ha). Łącznie drzewos:any nasienne 
obu kategorii stanowią 11,3% całkowi- 
tej powierzchni leśnej na tym obsza- 

126 232.13 

Corrieveau A.G., Vallée G.: Forest ge- 
netics and tree improvement are on 

the way in Quebec. Rozwój genetyki 

leśnej i doskonalenia jakości drzew w 

Quebeku. For. Chron. 1981 Vol. 57 nr 

4 s. 160—168, 1 tab. bibliogr. 31 poz. 

res. — Omówiono program i dotych- 

czasowe rezultaty badań nad genetycz- 

ną poprawą jakości drzew leśnych w 

Quebeku, zainicjowanych w latach 

sześćdziesiątych w związku z koniecz- 

nością intensyfikacji prac odnowienio- 

rze. Wytzorzystanie tych drzewostanów 

do zbioru nasion jest jednak niezado- 

walające, zwłaszcza w niektórych nad- 

leśnictwach. (S.K.) 

IBL 

wych. Badania realizuje 6 instytucji 
w oparciu o sieć arboretów założonych 

w reprezentowanych rejonach klima- 

tyczno-glebowych prowincji, na któ- 

rych założono 560 plantacji badaw- 

czych złożonych z 40 gatunków drzew 

leśnych. Podano szczegóły badań nać 
wybranymi gatunkami pod kątem do- 

sxonalenia ich jakości i zapewnienia 

niezbędnych zapasów materiału siew- 

nego. (M.C.) 

127 232.311.2 IBL 

Machanitek J.: Uznavani lesnich po- 

rostu pro sbér osiva v 6. pétiletce. 

Uznawanie drzewostanów nasiennych w 

6 pięciolatce. Les. Pr. 1981 R. 60 nr 

11 $. 487—496, 3 То. 9 tab. — Aby za- 

bezpieczyć szeroką pulę genetyczną i 

powiększyć bazę pozyskania "nasion 

najcenniejszych ekotypów i populacji 

prowadzono w Czechach dalej uzna- 

wanie drzewostanów nasiennych. W o- 

kresie 1976—1980 powierzchnia uzna- 
nych drzewostanów gatunków  iglas- 

tych zwiększyła się do 6540 ha (o 

1239) a liściastych do 712 ha (o 153%). 

128 232.239 

Chalupa V.: Vliv słożeni substratu na 

rust зетепаёка smrku a  borovice 

Wpływ składu substratu na rozwój sie- 

wek świerka i sosny. Les. Pr. 1981 R. 

60 nr 10 s. 453—456, 2 tab. 2 wykr. — 

Aby zmniejszyć zużycie delficytowego 

torfu w suUbstratach przeprowadzono 
w VULHM badanie przydatności sub- 

stratów mieszanych. Nasiona sosny 1 

Największą powierzchnię zajmują drze- 
wostany świerka (5196 ha), następnie 
sosny (742 ha), modrzewia (297 ha) 

i jodły (209 ha) a z liściastych — buka 

(378 ha) i dębów (297 ha). Pozostałą 

powierzchnię (141 ha) tworzą drzewos- 

tany sosny czarnej, jedlicy, wejmutki, 

jesionu, jaworu, wiązu, lipy drobnolis- 
tnej, olszy czarnej. Powierzchnia go- 

spodarczych drzewostanów nasiennych 

zwiększyła się do 131 tys. ha (tylko 

o 1105), z czego na świerkowe przy- 

pada 95 tys. ha i na sosnowe 21 tys. 

ha. (S.K.) 

"IBL 

świerka wysiewano na mieszankach 

torfu z agroperlitem, kuleczkami z po- 
listyrenu, kory, piasku lub trocin oraz 

kory z agroperlitem, kuleczkami, pias- 

kiem i trocinami. Ogółem użyto 12 

mieszanek. Siewki hodowano począt- 

kowo w kontrolowanych warunkach, 

później wazony z siewkami przeniesio- 

no do szkółki. Dla świerka i sosny z 
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substratów torfowych najlepsza oka- 

zała się mieszanina (1:1) torfu wyso- 

kiego z kompostowaną korą śŚwierko- 

wą lub z kuleczkami polistyrenowymi 

a z korowych — mieszanina (też 1:1) 

kompostowanej kory świerkowej z a- 
gropolitem. Bardzo złą jakość miały 
siewki wyrosłe na mieszance kory z 
trocinami. (S.K.) 

129 232.412.3 IBL 

Cram W.H., Lindquist C.H.: Overwin- 

ter and spring storage of pine and 

Spruce seedlings. Zimowę i wiosenne 

przechowywanie sadzonek sosnowych 

i świerkowych. For. Chron. 1981 Vol. 

07 nr 4 s. 162—164, 2 tab. bibliogr. 15 

poz. res. — Zbadano wpływ 6 warian- 
tów zimowego i wiosennego przecho- 

wywania szkółkowanych sadzonek Pi- 

nus silvestris i Picea pungens w temp. 

— 0 i 2C na ich wzrost i udatność 

2 latach u obu gatunków uzyskano z 
sadzonek przechowywanych w temp. 
20C, których korzenie przed sadzeniem 
potraktowano fungicydem Captan 50 
W. Przechowywanie w temp. —5°C 
wyraźnie zmniejszyło udatność upra- 
wy świerka i spowodowało zamieranie 
sadzonek sosny. Przechowywanie sa- 

dzonek w temp. 29C pozwala na wy- 

dłużenie kampanii odnowieniowej bez 

ryzyka obniżenia udatności upraw. 
uprawy w warunkach kanadyjskiej (М.С.) 
prerii. Najwyższą udatność upraw po 

130 236.1 : 469 IBL 

Gordienko M... Nagornaja R.V., Mos- 

tepanjuk V.A.: Effektivnost’ uchoda za 

poćvoj v kulturach sosny obyknoven- 

noj Ukrainskogo Polesja. Skuteczność 

pielęgnowania gleby w uprawach 305- 

ny pospolitej Ukraińskiego Polesia. Le- 

sovedenie 1982 nr 2 s. 69—77, 3 fot. 

5» tab. bibliogr. 19 poz. sum. — Mecha- 

niczne pielęgnowanie gleby w 3-5-let- 

nich uprawach sosny pospolitej powo- 
duje zniszczenia 56—680%, korzeni го- 
snących w górnych,: żyznych warst- 

wach gleby, co wpływa na zmniejsze- 

nie zawartości pigmentów, azotu, po- 
tasu i fosforu w igłach oraz osłabia 

131 | 24+41 

Pease D.A.: Stand treatment, thinning 

have major role in finnish forestry. 
Ochrona lasu i trzebiez odgrywają 

główną rolę w leśnictwie fińskim. For. 

Ind. 1981 Vol. 108 nr 1 s. 26—27, 6 fot. 
— omówiono niektóre zasady ochrony 

lasu w fazie pozyskania oraz metody 

144 

intensywność fotosyntezy a zwiększa 

oddychanie. Aby ograniczyć okres me- 

chanicznego pielęgnowania gleby do 3 

lat zalecono zagęszczenie więźby w u- 

prawach przez stosowanie mięądzyrzę- 

dów o szer. 2,5—3 m i sadzenie w nich 

sosny lub gatunków pielęgnacyjnych. 

Po 8—12 latach zostaną -one wycięte, 

kiedy zachwaszczenie ze względu na 

znaczny opad: ściółki nie będzie już 

możliwe. Ze ściętych drzewek można 

pozyskać ok. 10 t/ha igliwia, z którego 

wyprodukuje się 3,8 t/ha mąki wita- 

minowej. (W.Ch.) ! 

IBL 

doskonalenia techniki wykonywania 

cięć trzebieżowych. Ochrona powierz- 

chni zrębowych polega na spryskiwa- 

niu fungicydem rzazu w czasie ścinki 

ręczną pilarką tarczową na wysięgni- 

ku lub po ściance za pomocą spryski- 

wacza zbudowanego na bazie ciągnika



z 

Lokomo 909 o wydajności ok. 5 ha/h. 
Urządzenia do spryskiwania są produ- 
kowane przez firme Enso- Gutzeit Oy. 
Nawrót cięć pielęgnacyjnych w Fin- 
landii jest następujący: czyszczenia — 
w wieku 15 lat, trzebieże — 30, 50, 

70 lat. Kolej rębu dla Pinus silvestris 
i Picea abies wynosi 90 lat, Osiągnie- 
to znaczny stopień mechanizacji trze- 
bieży wczesnych dzięki wprowadzeniu 
systemu maszyn opartego na miniciąg- 
niku Makeri. (M.C.) 

132 24 : 421.14 423.4 IBL 

Chroust L.: Vychovou smrkovych ро- 
rostu ke zvyśeni jejich odolnosti proti 
vćtru a snóhu. Przez pielęgnowanie 
drzewostanów Świerkowych do zwięk- 
szenia ich odporności na wiatr i Śnieg. 
Les. Pr. 1981 R. 60 nr 12 s. 040-—544, 
2 fot. 2 tab. 3 wykr. — Z porównania 
danych z różnych powierzchni ze 
Swierkiem IIa kl. w. wynika, że przy 
zagęszczeniu ok. 10000 drzew/ha śnieg 
uszkadza ok. 350, drzew, przy 5000 
szt/ha — ok. 15%, a przy 3000 szt./ha 
— Ok. 10/0 drzew. Młodniki świerkowe 

133 \ 

Balcar V.: Vyznam vychovy smrko- 

vych porostd v imisnich oblastach. 

Znaczenie pielęgnowania drzewostanów 

Świerkowych na obszarach imisyjnych. 

Les. Pr. 1982 R. GL nr 1 s. 11—15 2 

fot. 2 tab. 1 wyikr. -— Ocenia się, że w 

1990 pod wpływem imisji znajdzie się 

w Czechach 710 tys. ha lasów, tj. 1/3 

ogólnej ich powierzchni. Na obszarze 

tym będzie uprawiany również świerk, 

mianowicie w IV i III a czasem na- 

wet w II strefie zagrożenia. O możli- 

wości utrzymywania drzewostanów 
| świerkowych w tych warunkach świad- 

w pierwszym okresie powinny być 
prowadzone luźno, wtedy drzewka o 
aiugich korach łatwo wytrzymują na- 
wet duże obciążenie śniegiem. Gdy 
wysokość drzew przekroczy 10 m, na- 
leży  młodnik utrzymać w pełnym 
zwarciu, aby zabezpieczyć go przed 
szkodami od wiatru. Obserwacje z ob- 
szarów imisyjnych w Czechach dowo- 
dzą, że tak prowadzone drzewostany 
świerka są również znacznie odpor- 
niejsze na działanie imisji przemysło- 

wych. (S.K.) 

242 : 425.1 IBL 

czy powierzchnia  doświadczalna w 

nadł. Broumov w II strefie. Na jej 

działkach wykonano w 1964 w 24-let- 

nim młodniku a potem w 1970 i 1975 

trzebież średnią, silną i bardzo silną. 

Po 15 latach od pierwszej trzebieży 

stwierdzono, że na działce z trzebieżą 

bardzo silną 50% drzew ma zdrowe 

korony, gdy na działce z trzebieżą 

średnią — tylko 23%. Również całko- 

wita produkcja i wartość finansowa 

drewna na działce z bardzo silną trze- 
bieżą jest większa niż na pozostałych. 

(5.К.) 

3 NAUKA O PRACY. POZYSKANIE DREWNA. 

PRACE ZRĘBOWE I TRANSPORT. INŻYNIERIA LEŚNA 
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Larjuchin G.A.: Sistema lesochozjaj- 

stvennych штаба па 1981—1990 r. r. 

System maszyn leśnych na lata 1981— 

10 — Sylwan nr 9, 16 

IBL 

1990. Les. Choz. 1982 nr 5 s. 24—27, 

1 tab, — Pierwszy system maszyn dla 

leśnictwa został opracowany już w 
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1957 r. Co pięć lat był on uzupełniany 
i doskonalony. W latach 1976—1980 

wyprodukowano 37 nowych typów ma- 

szyn leśnych, skonstruowano i prze- 

kazano do produkcji 27, w stadium ba- 

dań pozostawało 14. Obecnie system 

ten obejmuje 203 specjalistyczne typy 

maszyn i urządzen leśnych oraz 152 

udostępnione przez inne resorty. W la- 

tach 1981—1990 przewiduje się budowę 

nowych typów ciągników o większym 
uciągu, maszyn do zmechanizowanego 

135 

Cizmar O., Stanovsky M.: Meranie, e- 
videncia dreva ve vyrobnom procese 

a pri dodavkach priemyselného dreva 
v nestandarnych dlzkach. Pomiar i e- 

widencja drewna w procesie pozyska- 
nia 1 w transporcie przemysłowego 

drewna w długościach niestandardo- 
wych. Les. Ćas. 1981 R. 27 nr 1 s. 49-— 
66, 2 lot. 6 tab. bibliogr. 5 poz. rez. 
sum. Zsfg. Materiały empiryczne 
uzyskano w latach 1976—1978 z pomia- 
ru bukowego drewna przemysłowego 
w jednostkach objętościowych i wa- 
gowych (w kg w stanie absolutnie su- 
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Bryan R.W.: Versatile logging machine 
doubles crew's production. Wielozada- 
niowa maszyna do pozyskania drewna 
podwaja wydajność pracy. World Wood 
1981 Vol. 22 nr 9 s. 11—12, 3 fot. — 
Przedstawiono ocenę  eksploatacyjną 
nowego ciągnika zrywkowego Mor-Bell 
Logger produkcji RPA przewidzianego 
do prac w trzebieżach wczesnych. Cią- 
gnik o masie 3690 kg jest wyposażony 
w 3-cylindrowy silnik wysokoprężny o 
mocy 31 kW, chłodzony powietrzem 
orazw żuraw hydrauliczny montowany 
za kabiną kierowcy. Przeniesienie na- 
pędu za pomocą 2 silników hydrosta- 
tycznych w kołach przednich, niski 
nacisk jednostkowy (0,14 kg/cm?) i du- 

p” 

146 

31 +52 

360 

zbioru szyszek i wyłuszczania nasion, 
maszyn i urządzeń do prac szkółkar- 
skich, zalesieniowych, pielęgnacyjnych, 
melioracyjnych i walki z pożarami leś- 
nymi. Przewiduje się również budowę 
kompleksu maszyn do cięć pielęgna- 
cyjnych oraz całkowitego przerobu su- 
rowca pochodzącego z tych cięć. Wdro- 
żenie zmechanizowanych zespołów te- 
chnologicznych pozwoli na obniżenie 
pracochłonności prac leśnych o 430% 
w porównaniu z 1980 r. (E.G.) 

| IBL 

chym i powietrznie suchym). Aby wy- 
eliminować wielokrotny pomiar drew- 
na przemysłowego w lesie zapropono- 
wano uproszczoną ewidencję, przy któ- 
rej drewno ścięte i wywożone do skła- 

dnicy byłoby ewidencjonowane tylko 

liczbą sztuk i całkowitą miąższością, 

wyliczoną przez przemnożenie liczby 

sztuk przez miąższość średniego drew- 

na. Dokładny pomiar byłby dokonywa- 

ny dopiero na składnicy. Stosowanie 

uproszczonej ewidencji wymagałoby 
zmiany systemu wynagradzania za 

Ścinkę, zrywkę i wywóz. (S.K.) 

IBL 

ży przeswit (46 cm) zapewniaja odpo- 

wiednią manewrowość ciągnika w mło- 

dych drzewostanach. Trzebież wyko- 

nano metodą kombinowaną polegającą 

na schematycznym wycięciu co 5 rzę- 

du i selekcyjnym usunięciu drzew w 

rzędach sąsiednich. W 15-letnim drze- 

wostanie sosnowym o wysokości 7 m 

1 pierśnicy 15 cm 4-osobowa brygada 

uzyskała wydajność 255 m3Mtydzień. W 

analogicznych cięciach prowadzonych 

metodą całych strzał w drzewostanie 

o pierśnicy 25 cm wydajność tygod- 

niowa wynosiła 510 m3. Podkreślono 

prostotę konstrukcji i niewielki zakres 

czynności obsługowych. M.C.)
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Zacharov V.V.: Ustrojstvo ję impul’s- 
nym privodom dlja rezanija drevesiny. 
Urzadzenie z pulsujacym napedem do 
przecinania drewna. Les. Prom. 1980 
nr 8 s. 25—26, 7 rys. — Omówiono za- 
sadę pracy i konstrukcję eksperymen- 
talnych: urządzeń do przecinania drew- 
na okrągłego. Urządzenia te wyposażo- 
йе w noże tnące o ruchu prostolinio- 
wym lub obrotowym posiadają siłowy 
napęd pulsujący, źródłem którego mo- 
że być sprężony gaz, ciecz lub paliwo 

ciekłe. Urządzenie o  prostoliniowym 
ruchu noża przecina drewno okrągłe 
o średnicy 50 cm oraz stos dłużyc (do 
12 sztuk o średnicy 18 cm) w ciągu 
kilku setnych sekundy. Urządzenie o 
obrotowym ruchu noża przecina kłody 

138 

Choljavko V.S.: Primenenie vertoletov 
na trelevke lesa. Zastosowanie śmigło- 
wców do zrywki drewna. Les Choz. 
1982 nr 5 s. 27—29, 3 tab. — Śmi- 

 głowce mogą być zastosowane do zry- 
wki drewna w regionach górskich oraz 
w terenach trudno dostępnych dla ko- 
łowych i  gąsienicowych środków 
transportu. Przy tym sposobie zrywki 
rozwiązuje się całkowicie probłem o- 
chrony środowiska i runa leśriego oraz 
budownictwa drogowego. Przy zrywce 
drzew wraz z koronami odpada pro- 

blem usuwania odpadów  zrębowych. 

Nie ma potrzeby przygotowania gleby 

362 

376 

IBL 

o średnicy 30 cm, przy czym malksy- 
malna wydajność samego przecinania 
wynosi 3,2 mżłsek, co przewyższa 60 
krotnie wydajność pił dotychczas sto- 
sowanych. Do głównych zalet tych u- 
rządzeń zalicza się: szybkość cięcia, 
bardzo krótki okres kontaktu urządze- 
nia tnącego z drewnem, możliwość na- 
gromadzenia energii w okresie między 
cięciami (przy urządzeniu o napędzie 
sprężonym gazem lub cieczą), prosta 
konstrukcja, mały ciężar, możliwość 
włączenia do zautomatyzowanego рго- 
cesu produkcji. Urządzenia tego typu 
mogą w przyszłości znaleźć zastosowa- 
nie do ścinki drzew, wyrzynki sorty- 
mentów oraz w przemyśle drzewnym. 

(N.G.) 

IBL 

pod zalesienia. Wystarczające okazują 
się jedynie uzupełnienia do około ty- 
siąca sadzonek na hektar. Wysokie ko- 
szty eksploatacyjne narzucają potrzebę 
stosowania odpowiedniej organizacji 
pracy i optymalizacji odległości zryw- 
ki. Na opłacalność pracy środowiska 
duży wpływ ma różnica wysokości 
między zrębem a składnicą, jakość zry- 
wanego drewna, lokalizacja miejsc na 
jego składcwanie i koszty BHP. Po. 

dano obliczenia opłacalności zrywki. 
Średnie parametry procesu technolo- 
gicznego zrywki przedstawiono w ta- 

belach. (E.G.) 

4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU 

139 

Zumr V.: Bezlapakova metoda ochrony 

proti kurovctium. Bezputapkowa meto- 

da ochrony przed kornikami. Les. Pr. 

1981 R. 60 nr 9 s. 413—416, 3 fot. 1 rys. 

1 tab. — Instytut Entomologiczny Cze- 

chosłowackiej Akademii Nauk prze- 

10% 

414.11 : 453 IBL 

prowadził badanie skuteczności opra- 
cowanego w CSRS feromonu Etokapit- 

IT, który porównywano z feromonami 

Typolur I i Pheroprax. Badania pro- 

wadzono w 6 nadleśnictwach południo- 

wych Czech. Zastosowano 390 chwyt- 

147



ników 3 typów — dwuścienne i czte- 

rościenne oraz deski lepowe. Chwyt- 

niki rozmieszczano w świerczynach III 

kl. wieku i starszych, w ogniskach że- 

ru i poza mimi. Stwierdzono zbliżoną 

atrakcyjność wszystkich badanych fe- 

140 

Bucher J.B.: SOv-induced ethylene e- 

volution of forest tree foliage, and its 

potential use as stress-indicator. In- 

dukowana przez SO. zawartość etyle- 

nu w organach asymilacyjnych drzew 

leśnych i jej zastosowanie do ozna- 

czania stresu. Europ. J. For. Pathol. 

1981 Уо1. 11 ог 5/6 $. 369—373, 5 fot. 

bibliogr. 10 poz. rés. Zsfg. — Szcze- 

pione drzewka modrzewia, sosny 1 j0o- 

dły, umieszczone w kabinach polo- 

wych, były przez kilka tygodni podda- 

141 

Janse J.D.: The bacterial disease of 

ash (Fraxinus excelsior), caused by 

„Pseudomonas syringae subsp. savasta- 

noi pv. fraxini. I. History, occurrence 

and symptoms. Bakteryjna choroba je- 

sionu (Fraxinus excelsior) powodowa- 

na przez Pseudomonas syringae subsp. 

savastanoi pv. fraxini. I. Historia, wy- 

stępowanie i objawy. Europ. J. For. 

Pathol, 1981 Vol. 1l nr 5/6 $. 306—315, 

11 fot. 1 mapa, bibliogr. 48 poz. res. 

Zsig. — Choroba, znana od 1863, wy- 

stępuje w wielu krajach Europy na 

142 

Prihoda A.: Odumirani dubu. Obumie- 

ranie dębów. Les. Pr. 1982 nr 1 s. 34—- 

36. — Wiosną 1981 w 2 nadleśnic- 

twach wschodniej Słowacji zaczęto ob- 

serwować na różnych siedliskach usy- 

chanie pojedynczych drzew i grup dę- 

bów. Na początku sierpnia wycięto su- 

che dęby o łącznej masie 33650 m3, a 

w końcu sierpnia masa następnych u- 

148 

romonów dla kornika drukarza. W. 
chwytnikach czterościennych odłowio- 
no więcej chrząszczy niż w dwuścien. 

nych, natomiast deski nie zdały egza- 

minu z powodu małej przylepności le- 

pu. (S.K.) 

IBL 

wane stałym stężeniom SO» w zakresie 

od 0,0 do 0,225 ppm. Okresowo bada- 

no wydzielanie przez igły etylenu, U 

wszystkich trzech agtunków .emisja e- 

tylenu raptownie wzrosła w pierw- 

szych dniach gazowania, po wystąpie- 

niu objawów chorobowych nastąpił 

spadek emisji etylenu, a ponadto przy- 

brała ona charakter cykliczny. W wa- 

runkach kontrolowanych etylen stre- 

sowy może służyć do wykrywania uta- 

jonych uszkodzeń przez SO», (S.Ł.) 

ТВТ, 

jesionie wyniosłym i jego kultywa- 

rach. Bywa ona mylona z innymi cho- 

robami i z uszkodzeniami przez owa- 

dy. Właściwa bakterioza jesionu obja- 

wia się wybujałym rozrostem kory i 

naroślami, które pojawiają się wszę- 

dzie na pniu i gałęziach, powodując 

silne zniekształcenia drzew. Rakowate 

cbjawy występują również wówczas, 

gdy w syndromie choroby uczestniczą 

grzyby. Przeciwnie niż przy raku, wy- 

wolywanym przez Nectria, drzewa 

rzadko zamieraja. (S.L.) 
( 

IBL 

sychających drzew wynosiła 50 tys. 

m3. Badania wykazały, że przyczyną 

usychania dębów była grafioza, powo- 

dowana przez grzyb Ceratocystis, któ- 

rego stadium konidialne znane jest ja- 

ko Graphium ramosum Preuss, Cho- 

roba ta: występowała w przeszłości kil- 

kakrotnie w Jugosławii, Rumunii 1 

ZSRR i za każdym razem powodowa-



/ 
ła duże szkody. Chorobę roznoszą owa- 
dy żerujące w drewnie, a głównie o- 
głodek dębowiec. Jedynym sposobem 
jego zwalczania jest dokładna likwi- 

143 443.3 — — 1723 Armillaria mellea 

Singh P.: Armillaria root rot: Artifi- 

cial inoculation and development of 

the disease in greenhouse. Zegnilizna 

korzeni powodowana przez Armillaria 
mellea: Sztuczna inokulacja i rozwój 

choroby w  szkłarni, Europ. J. For. 

Pathol. 1980 Vol. 10 пг 71 $. 420—431, 
l rys. 4 tab. bibliogr. 28 poz, rćs. Zsfg. 

— lmokulacja drzew 4 gatunków iglas- 

tych opieńką miodową wykazała ich 

duże zróżnicowanie pod względem u- 

udatności infekcji, procentu śmier- 

telności, nasilenia objawów chorobo- 

144 443 — — 172.8 Lachnellula willkommii 

Sylvestre-Guinot G.: Etude de lómis- 

sion des ascospores du Lachnellula 

willkommii (Hartig) Dennis dans )Est 

de la France. Badania nad rozsiewa- 

niem zarodnikow workowych Lachne- 

llula willkommii (Hartig) Dennis we 

wschodniej Francji. Europ. J. For. 

Pathol. 1981 Vol. 11 nr 5/6's, 275—283, 

2 tab. 1 wykr. bibliogr. 18 poz. sum. 

Zsig. — Badania prowadzono w ciągu 

2 lat w drzewostanie modrzewiowym 

w okolicy Nancy z zastosowaniem pu- 

łapex Burkarda. Uwalnianie zarodni- 
; 

145 | 453 — — 145.7 

Urban J., Vrana J.: Doposud malo 

zany, vzany sktidce smrkovych kul- 

tur. Dotychczas malo znany ważny 

szkodnik upraw świerkowych. Les. Pr. 

1981 R. 60 nr 12 s. 555—559, 8 fot. 3 

tab. — W 1980 stwierdzono gradacyjne 

wystąpienie chrząszcza Polydrosus im- 

par (Gozia) z rodziny ryjkowcowatych 

w kilku nadleśnictwach na Morawach. 

Szczegółowe obserwacje przeprowa- 

Polydrosus impar 

  

( 

dacja drzew i odpadów zrebowych. 
Nie wolno również przenosić żołędzi 
i sadzonek. (S.K.) 

IBL 

wych oraz postępu choroby. Najbar- 
dziej podatnych gatunkiem okazał sie 

świerk sitkajski, który wśród bada- 

nych gatunków (Picea abies, P. maria- 

na i Pinus sylvestris) był najlepszym 

podłożem dla dalszego rozwoju grzyb- 

ni i ryzomori. Grzyb zawsze wnikał 

przez nie uszkodzone szyje korzenio- 

we, korzenie (grubsze niż 2 mm) lub 

przez jedne i drugie. Siewki porażone 

przez opieńkę wykazywały wyraźnie 

mniejszy przyrost wysokości, zarówno 

roczny jak i całkowity. (S.Ł.) 

IBL 

ków może się odbywać w ciągu całego 

roku. Zależy ono w dużej mierze od 

"opadów. Temperatura odgrywa rolę do- 

piero wówczas, gdy średnia dobowa 

spadnie poniżej 0?C, taka bowiem 

wstrzymuje uwalnianie zarodników. 

Rozsiane zarodniki są zawsze zdolne 

do kiełkowania, co zwiększa ryzyko 

iniekcji. Niektóre szczegóły biologii 

grzyba, zwłaszcza dotyczące procesu 

infekcji, są nadal nie wyjaśnione. 

(S.Ł.) 

IBL 
— 

dzono w nadl. Kurim w dwóch upra- 

wach, z których jedna obejmowała sa- 

dzonki generatywne z nasion popula- 

cyjnych, a druga — wyhodowane ze 
zrzezów potomstwo drzewa doborowe- 

go. W uprawie generatywnej Polydro- 

sus zniszczył lub uszkodził 47,6% sa- 

dzonek a w wegetatywnej 84,204. Rów- 

nocześnie występujący szeliniak usz- 

kodził ogryzaniem 17,70%, sadzonek ge- 

149 
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neratywnych 1 43,0% sadzonek ze 
zrzezów. Dojrzały chrząszcz P. impar 
żeruje na igłach przede wszystkim pę- 
du szczytowego, ale także nasryza lub 

146 

sokolov L.A., Zelikov V.D.: Izmenenie 
svojstv poćv v lesnych biogeocenozach 
s  vysokoj rekreacionnoj nagruzkoj. 
Zmiany właściwości gleb w leśnych 
biogeocenozach o wysokim rekreacyj- 
nym obciążeniu. Lesovedenie 1982 nr 
3 5. 16—23, 1 rys. 5 tab. 4 wykr. bi- 
blicgr. 18 poz. sum. — Obszar lasów 
o przeznaczeniu rekreacyjnym szybko 

„powiększa się osiągając w 1977 r. 20,6 
min ha. Przy intensywnym ich wy- 
korzystywaniu następują niekorzystne 
zmiany fizycznych i chemicznych wła- 
ściwości gleb. Obecność 10—15 osób na 
1 ha na dzień powoduje zniszczenie 
podrostów i ściółki w pasie 5—10 m 

147 

Blaschke H.: Schadbild und Atiologie 
des Tannensterbens. II, Mykorrhiza- 
status und pathogene Vorgine im 
Feinwurzelbereich als Symptome des 
Tannensterbens. Objawy i etiologia za- 
mierania jodły. II. Stan mikoryz i pro- 
cesy patogeniczne w cienkich korze- 
niach jako objawy zamierania jodły. 
Europ. J. For. Pathol. 1981 Vol. 11 
nr 5/6 s. 375—379, 4 fot. bibliogr. 10 
poz. res. sum. — Z badań wynika, 
że zakłócenie równowagi symbiotycz- 
nej między grzybami a korzeniami 
odbywa sie głównie w  podglebiu. 
Występowanie śródkomórkowych in- 

469 : 114 

48 

ogryza pęd, a może wygryzać również 
pączki. Żeruje też i na innych gatun- ' 
kach (jarząb, malina, trawy). Zwalczo- 
no go Soldepem 0,5%. (S.K.) 

IBL 

od ścieżek. Twardość gleby wzrasta 
prawie dwukrotnie (do 20 kg/cm?2) a 
porowatość zmniejsza się o 15—20" 
i gleba przemarza na większą głębo- 
kość. W lecie rośliny zielne intensyw- 
nie transpirują, co powoduje przesu- 
szenie gleby. Maleje również intensyw- 
ność procesów mikrobiologicznych. Po 
opadach na pozbawionej roślinności 
glebie powstaje skorupa utrudniająca 
wymianę gazową w glebie, co z cza- 
sem prowadzi do oglejenia. W efekcie 
wszystko to wpływa na obniżenie pro- 
duktywności i żywotności drzewosta- 
nów o zbyt dużym obciążeniu rekrea- 
cyjnym. (W.Ch.) 

В 

infekcji może służyć za kryterium nie- 

prawidłowego  funikcjonowania  orga- 

nów pobierających wodę i pokarmy. 

Na miejsce związków ektomikoryzo- 

wych pojawiają się struktury pseudo- 

mikoryzowe wywoływane przez wiru- 

ientne pasożytnicze Rhizomycetes. Te 

patogeniczne infekcje zakwalifikowano 

do grupy czynników powodujących za- 

mieranie jodły. Równocześnie z zamie. 

raniem cienkich korzeni zmniejsza się 

zdolność gromadzenia zapasów pokar- 

mowych, co ogranicza regenerację ko- 

rzeni. (S.Ł.) 

| 
» POMIAR LASU. PRZYROST, ROZWÓJ I STRUKTURA DRZEWOSTANÓW — 

INWENTARYZACJA I KARTOGRAFIA 
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Tokar F.: Nadzemna biomasa nezmie- 
Sanej mladiny borovice Żiernej. Nad- 

150 

537 IBL 

ziemna masa jednogatunkowego młod- 

nika sosny czarnej. Lies. Cas. 1981 R.



27 nr 4 $5. 219—287, 1 tab. 12 wykr. 

bibliogr. 23 poz. rez. sum. Zsfg. — So- 

sna czarna zajmuje w Małych Karpa- 

tach 2212 ha. Do badań wybrano jed- 

nogatunkowy młodnik w wieku 18 lat, 
rosnący w nadl. Piestany na wys. 340 
m n.p.m. na siedlisku w typie Fageto- 

(Quercetum. Pomiary wykazały, że nad- 

ziemna biomasa w tym młodniku wy- 

nosi 40,21 t/ha, z czego na strzały przy- 

pada 20,52 t (510%), na gałęzie 10,57 t 

(260%) i na igły 9,12 t (239%). Przeciętna 

roczna produkcja biomasy wynosi 2,23 

t/ha. Określony wg formuły Burgera 

indeks powierzchni igieł (powierzchni 
fotosyntetycznie aktywnej) wynosi 11,05 

/ha. (S.K.) 

1 ZBYT PRODUKTÓW LEŚNYCH. EKONOMIKA TRANSPORTU 
LEŚNEGO I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 
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Pelcner J.: Ekonomicka analyza ren- 

tability listnatého dreva a navrh na 

upravu cenovych relacii dreva na baze 

dvoch cenovych hladin. Ekonomiczna 

analiza rentowności drewna liściastego 

i propozycja korekty relacji cen аге- 

wna na podstawie dwóch poziomów 

cen. Les. Cas. 1981 R. 21 nr 2 s. 143— 

156 3 tab. 3 wykr. rez. sum. Zsig. — 

Z analizy wynika, że produkcja drew- 

na liściastego daje znacznie mniejszy 

dochód niż produkcja iglastego, przy 

czym różnica ta stale się zwiększa. 

Jest to następstwem zbyt wysokich cen 

73 IBL 

na iglaste a za niskich za liściaste. 

Aby wyeliminować te różnice zapropo- 

nowano stosowanie dwóch poziomów 

cen, prawidłowo uwzględniających ko- 

szty produkcyjne. Do wyliczenia na- 

kładów na wyprodukowanie pomiaro- 

wej jednostki drewna opracowano nie- 

konwencjonalne metody matematycz- 

no-statystyczne. Stosowanie tak uk- 

ształtowanych cen poprawi rentowność 

przedsiębiorstw i zakładów leśnych i 

będzie mobilizować do lepszego wy- 

korzystamia drewna. (S.K.) 

9 LASY I ŁEŚNICTWO W GOSPODARCE NARODOWEJ 
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Nohel P.: Prognozy vyvoje lesu a je- 

jich produkce na Zemi. Prognozy roz- 

woju lasów i ich produkcji na kuli 

ziemskiej. Les. Pr, 1981 R. 60 nr 12 

s. 533539, 8 tab. — Całkowita po- 

wierzchnia lasów zwartych (2655 mln 

ha) i sawannowych (1207 mln ha) na 

kuli ziemskiej w 1973 wynosiła 3862 

mln ha. Swiatowa produkcja drewna 

wyniosła 2,4 mld m3. Najwięcej drew- 

na na 1 obywatela przypadło w Płd. 

Ameryce (428 m3), Australii (3%0 m») 
i ZSRR (310 m5). Dla Europy prognoza 

903 IBL 

przewiduje, że od 1970 do 2000 r. po- 

wierzchnia lasów zwiększy się do 183,3 

min ha (tzn. o 8,3 mln ha). Na świecie 

jednak ogólny obszar lasów produk- 

cyjnych zmniejszy się z 2563 mln ha 

do 2117 mln ha, zaś zasoby drewna — 

z 327 do 253 mld m3. Zmniejszenie to 

będzie szczególnie duże w Ameryce 

Łac. (o 221 min ha) i Azji (o 180 mln 

ha). Tak duży ubytek lasów w tych 

rejonach globu może spowodować nie- 

korzystne zmiany klimatu ziemskiego. 

(S.K.) 
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