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1 CZYNNIKI ŚRODOWISKA. BIOLOGIA. 

30 145.7 : 453 IBL 

Merker E.: Die Schadlinge und ihre Na- 
hrpflanzen. Szkodniki i ich rośliny żywi- 
cielskie. Allg. Forst-u. Jagdztg. 1965 t. 136 
nr 1 A4 s, 10—22, nr 2 A4 s. 25—44, fot. 
3, rys, 6, tab, 4, wykr. 6, poz. bibl. Wiele 
szkodników wtórnych atakuje również 
zdrowe rośliny, w któryca procesy fizjolo- 
giczne zostały nieco zakłócone przez su- 
Sze, Odnosi sie to przede wszystkim do 
korników, a masowy ich atak stwarza je- 
szcze korzystniejszy dla nich stan fizjolo- 
glczny drzewa. Zarówno obserwacje polo- 
we jak i laboratoryjne wykazały, że waż- 
ną rolę odgrywa ciśnienie osmotyczne pod 
korą, Gdy jest ono równe ciśnieniu w po- 
czwarkach, powstają optymalne warunki 
dla rozwoju korników, U szkodników żer 
Tujacych na igłach obserwuje się zgod- 
ność wymagań pokarmowych ze stadia- 
mi rozwoju młodych igieł. Starsze larwy 

łach żerować na starych, twardych ig- 
sta „ bardziej jednak zasobnych w sub- 
p ale pokarmowe, Czynniki glebowe 
w o nosłeryczne _ wywierają pośredni 
logi na szkodniki poprzez stan fizjo- 
wee roślin. Podobny wpływ moze 
Ywierać irygacja i nawożenie. (Streszcz. 

ang, i franc.). (Г. Z.) 

31 1457 x 14.39 Coccoidea (437) 
— — 176.1 Salicales 

IBL 

walikova-Duskova F.: Die auf Weidenge- 
Sani (Salicales) lebenden Schildlause 

czyki te in der Tschechoslovakei. Tar- 
chosts „ occoidea) występujące w Cze- 
"Pe acji na wierzbowatych (Salicales). 
L3 oe Entomol. 1966 t. 57 nr 3 s, 294 
opis tare 6, poz. bibl, 18, — Podano 

słowacji, 77 ÓW występujących w Czecho- 
ich ro ji na wierzbowatych oraz klucz do 
miczych, ye Ua na podstawie okazów sa- 

z rodziny Di CSRS występują 4 gatunki 
"ny сос di iaspididae i 3 gatunki z rodzi- 
gigas th idae. Gatunek Quadraspidiotus 
nikiem „et Gern) jest typowym szkod- 
| wierzbowatych, zwłaszcza topól. 

Pozostałe gatunki są polifagami. Stwier- 
dzono różnice w nasileniu występowania 
różnych gatunków tarczyków na różnych 
wysokościach nad poziomem morza. 
(Streszcz. ang.) (Z. S.) 

32 156.2 IBL 

Rentsch G.: Sorgen um unser Niederwild. 
W trosce o naszą zwierzynę drobną. Un- 
sere Jagd 1966 t. 16 nr 3 A4 s. 71—72, 
tab. 1. — Większość artykułów w czaso- 
pismach łowieckich dotyczących zwierzy- 
ny drobnej zajmuje się spadkiem pogło- 
wia oraz sposobami podniesienia go. 
Przyczyny spadku są różne: chemiczne 
zwalczanie szkodników, stosowanie herbi- 

cydów, niewłaściwy stosunek drapiezni- 
ków i zwierzyny, brak remiz i lasków 
śródpolnych, a ostatnio jeszcze maszyny 

rolnicze oraz środki komunikacyjne. Na 

podstawie badań przeprowadzonych w 

jednym łowisku, o przestrzeni około 

2100 ha, nad stratami wśród zwierzyny 
od środków chemicznych i maszyn rolni- 

czych (badania są prowadzone skrupulat- 
nie od 1963 r.) wykazano poważne niebez- 
pieczeństwo zagrażające pogłowiu zwie- 

rzyny drobnej od tych dwóch tylko czyn- 

ników, Przez zastosowanie na maszynach 
rolniczych urządzeń zabezpieczajacych 
straty te zostały nieco zniżone, ale spra- 

wa nie jest jeszcze definitywnie rozwią- 

zana i wymaga dalszej ścisłej współpra- 

cy myśliwych z rolnikami, (P. S.) 

IBL 33 156.3 

Rimbach W.: Tupfen oder Spritzen kiinstli- 

cher Schweissfahrten? Skrapianie czy spry- 

skiwanie sztucznych tropów postrzałków? 

Unsere Jagd 1966 t. 16 nr 3 A4 s. 75— 

76, fot. 3. — Zaprawa psów myśliwskich 

do odnajdywania postrzałków zmusiła my- 

śliwych i hodowców psów do wykony- 

wania różnych narzędzi ułatwiających tę 

pracę. Wśród nich podano w Unsere 

Jagd (4/1961 i 6/1963) modele takich apa- 

ratów, które włóczkę, tzn. sztuczny trop, 

skrapiają farbą, ale tylko na ziemi. Tym- 

czasem w praktyce postrzałek zostawia 
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farbę nie tylko na ziemi, lecz rozprysku- 
je ją na trawach, liściach i gałązkach 
krzewów wysoko nad ziemią, często w 
tak drobnych kroplach, że tylko psi nos 
potrafi je odnaleźć. Należy więc stosować 
przy nauce psa warunki najbardziej zbli- 
żone do naturalnych. Proponowany przez 
autora aparat — naczynie plastikowe w 
kształcie butelki o 4 podziałkach i meta- 
lowym korku z zastawkami — wydaje się 
praktyczny i celowy, (P. S.) 

34 156.4 IBL 

36 181.21 : 181.6 — — 176. 1 PBL 
Fagus 

Burschell P., Schmaltz J.: Die Bedeutung 
des Lichtes fir die Entwicklung junger 
Buchen. Znaczenie Światła dla rozwoju 
młodych buków. Allg. Forst-u. Jagdztg, 
1965 t, 136 nr 9 A4 s, 193—210, fot. 2, 
rys. 2, tab. 21, wykr. 7, poz. bibl, 55, — 
Wpływ ciśnienia na sadzonki buka bada- 
no na 2 powierzchniach próbnych, z któ- 
rych jedną założono na glebie lessowej, 
drugą na bardzo żyznej glebie wapiennej. 

Ocienienie regulowano urządzeniami, któ- 

Kraft H.: Zu Fragen der hygieniscaen 
Behandlung von Wildbret. W sprawie hi- 
gienicznego sposobu obchodzenia się 
z dziczyzną. Unsere Jagd 1966 t. 16 nr 3 
A4 s, 67, fot. 1. — Dziczyzna, jak każde 
świeże mięso, ulega przy niewłaściwym 
obchodzeniu się z nią zepsuciu. Dotyczy 
to w pierwszym rzędzie zwierzyny pło- 
wej przy postrzałach w miękkie, tzn, w 
brzuch lub jelita, gdy treść żołądka lub 
jelit zanieczyści jamę brzuszną. Nie wol- 
no tej treści usuwać przez wycieranie 
trawą, ziołami czy byudnym papierem, 
gdyż powoduje to infekcję i przyspiesza 
proces rozkładu. Nieprzestrzeganie tych 
zasad powoduje nie tylko duże straty 
cennej „dziczyzny, ale również poważne 
niebezpieczeństwo narażenia zdrowia ludz- 
kiego przez spożywanie mięsa zakażone- 
go. Jedynym właściwym sposobem oczy- 
szczania jamy brzusznej z treści żołąd- 

_ kowej lub jelitowej jest dokładne, lecz 
ostrożne zeskrobywanie jej nożem. (P.S.) 

33 161.6 : 232.311.3 — — 1747 тв 
Pinus 

Nieniuchin W. N.: Niekotoryje fizjołogi- 
czeskije osobiennosti priwiwok sosen 
w pieriod ich priżiwanja. Niektóre fizjolo- 
giczne zjawiska u szczepów sosny w okre- 
sie ich przyjmowania się. Lesnoj Ż. 1965 
t 8 nr 5 B5 s. 7—12, tab, 1, wykr, 3, 
poz. bibl. 8. — Po zaszczepieniu zrazu 
a przed jego przyjeciem sie obserwuje 
się różnice między temperaturą zrazu 
i podkładki, Różnice te znikają po 14—25 
dniach, tj. po przyjęciu się zrazu, Przy- 
czyną wyższej temperatury zrazu aniżeli 
podkładki jest jego mniejsza wilgotność. 
Po przyjęciu się zrazu wilgotność ta 
wzrasta, a temperatury u komponentów 
szczepienia wyrównują się. Pojawienie 
się gradientu temperatur pomiędzy zra- 
zem a podkładką jest wynikiem zmiany 
stosunków wodnych w zrazie. Umożliwia 
to ocenę szybkości zrastania się kompo- 
nentów szczepienia, (L. J.) 
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re redukowały naświetlenie słoneczne do 
77, 18, 12 i do 1%. Zastosowano układ 
kwadratu łacińskiego z 5 powtórzeniami 
dla każdego stopnia zacienienia i dla 
pełnego oświetlenia, Redukcja światła 
najsilniej hamowała rozwój korzeni, nie- 
co słabiej — nadziemnej części; wpływ 
na przyrost wysokości zaznaczył się mo- 
cno, dopiero przy redukcji oświetlenia 
do 20%o, Zawartość substancji . pokarmo- 
wych zwiększała się w roślinach ze 
wzrostem ocienienia, a najintensywniej 
zjawisko to występowało odnośnie azotu. 
Na żyznej glebie wpływ ocienienia był 
słabszy. (Streszcz. ang. i franc.) (L. Z. 

37 181.351 : 174.7 Picea, Pinus  IBL 

Whitnev R. D.: Mycorrhiza — infection 
trials with Polyporus tomentosus on spruce 
and pine. Próba infekcji mikoryzowej SOS” 
ny i świerka za pomocą grzyba Polyporus 
tomentosus. For. Sci. 1965 t. 11 nr 3 

s. 265—270, fot. 8, tab. 1, poz. bibl. 7. — 
Grzyby Polyporus tomentosus i P. tome! 
tosus var circinatus wyhodowane w CZY” 
stych kulturach szczepiono na korzenia 
siewek świerka Picea glauca i sosny ?! 
nus resinosa, Siewki hodowano w kolbac 
na stervlizowanej mieszance piasku ! м 
fowca, Wykazały one w wyniku infeke) 
grzvbami uszkodzenia na korzeniach ! 7 
marły, gdy tymczasem same arzyby и 
kazały żvwotność do końca doświadczi 
nia. Natomiast siewki wyhodowane 8 
analogicznych warunkach, zaszczep | 

mikorvzą tych grzybów, wykazały do ej 
rozwój typowej mikoryzy ektotroficzh 
(L. Z.) | 

L 38 181.36 — — 176.7 Pinus IB 

Leibundgut H., Dafis S.: Untersuchung 
ЦБег das Wurzelwachstum verschie sent 

Baumarten. Badania nad rozwojem SYS ZEW. 
korzeniowego różnych gatunków “ BS 
Schweiz, Z. Forstw, 1964 t, 115 DF Ba 
s; 444—450, wykr. 3, poz. bibl. 2 —



dano przebieg rozwoju korzeni sosny po- 
spolitej 4 proweniencji oraz sosny czar- 
nej 1 proweniencji. Rozwój korzeni 
wszystkich badanych drzewek rozpoczy- 
nał się na wiosnę po wyrównaniu się 
średniej temperatury dobowej powietrza 
i gleby; następowało to znacznie wcześ- 
niej, niż początek rozwoju pędów nad- 
ziemnych, uzależniony od długości na- 
świetlania w ciągu doby. Rozwój korzeni 
był uwarunkowany temperaturą i wil- 
gotnością gleby, rozciągał się na cały 
okres wegetacji i trwał nawet po zakoń- 
czeniu rozwoju pędów, Stwierdzono zna- 
czne różnice szybkości rozwoju korzeni 
u drzewek różnej proweniencji, Zjawisko 
to wymaga dalszych badań ze względu 
na znaczenie dla hodowli lasu. (Streszcz. 
franc.) (L. Z.) 

39 181.36 : 174.7 Pinus : 

176.1 Betula 
IBL 

Nabatow N. M.: Osobiennosti formirowan- 
Ja korniej sosny w kulturach na pieszcza- 
nych poczwach. Specyfika rozwoju korzeni 
Sosny w uprawach na glebach piaszczy- 
stych. Lesnoj Ż. 1965 nr 4 B5 s. 44—49, 
tab. 2, poz, bibl, 9. — Większość korzeni 
sosny w młodnikach, zarówno jednoga- 
funkowych jak i mieszanych, rozwija się 
w próchnicznym poziomie gleby. Korze- 
nie brzozy rozwijają się w poziomach 
próchnicznym, wymywania a także ilu- 
Wwialnym, W 12—13-letnich młodnikach 
sosnowych z 20—300%% domieszką brzozy 
sucha masa korzeni brzozy dorównuje 

„gólnej masie korzeni sosny, której 
RE" w składzie gatunkowym wynosił 
OK, */3, Intensywniejszy rozwój korzeni 
"zozy przyczynia się do tego, że poje- 
Yncze egzemplarze brzozy rosnące w li- 

tych uprawach sosnowych r j zerasta 
Sosne. (L. J.) ы р 8 

40 181.65 : 56 : 288.2/3 : 242 : 11 "IBL 

itscherlich G. i inni: Ertragskundlich-dko- 
gische Untersuchungen im Rein- und aschbestand, I. Badania przyrostowo-eko- Jiczne drzewostanów litych i mieszanych. 
2. I. Allg, Forst-u Jagdztg. 1965 t. 136. 

4 s. 225—238, fot, 3, rys. 3, tab. 
nr 10 Ą 
9, wykr, 2, poz. bibl. Scena wpływu $ wostanu + kładu 

zebieży, pr 

Celem badań była 
gatunkowego drze- 

sposobów przeprowadzania 
sywności zede wszystkim ich inten- 
ес na warunki ekologiczne i w 
— dm rezultacie — na przyrost. 

2 BOS iotem badań były: drzewostan 
iem aw gornym piętrze, a dębem i bu- 

drzewą + odkowym i dolnym oraz dwa 
*'any daglezjowe o różnej inten- 

sywności trzebieży. Drzewostany rosły 
na glebie brunatnej; kamienistej, słabo 
kwaśnej, dostatecznie zasobnej w sub- 
stancje pokarmowe, powstałej na gnej- 
sach. Stwierdzono m. in., że ciężar igieł 
wzrastał z ich wiekiem i był większy w 
górnych częściach korony. Sucha masa 
igieł u poszczególnych osobników zwiek- 
sza się zależnie od ich średnicy, miąż- 
szość drewna wg krzywej parabolicznej. 
W silnie trzebionym drzewostanie da- 
glezjowym sucha masa igieł wynosiła 
10.400 kg, a w słabo trzebionym 12.400 kg, 

co w przybliżeniu odpowiada stosunkowi 
powierzchni przekroju tych drzewosta- 
nów. (Streszcz. ang. i franc.). (L. Z.) 

41 181.65 : 228.2/3 : 11 : 242 IBL 

Mitscherlich G. i in.: Ertragskundlich-oko- 
logische Untersuchungen im Rein und 
Mischbestand. III. Temperaturverhaltnisse. 
Badania przyrostowo-ekologiczne drzewo- 
stanów litych i mieszanych. Cz. III. Warun- 
ki temperatury. Allg. Forst-u, Jagdztg. 1965 
t 136 nr 12 A4 s. 274—283, fot. 3, tab. 6, 
wykr. 3, poz. bibl. Mierzono temperatu- 
ry gleby i powietrza w drzewostanie so- 
snowym z dębem i bukiem w dolnych 
piętrach oraz w drzewostanach daglezjo- 
wych, z których jeden był silnie trze- 
biony, a drugi słabo. Temperatura na 
wysokości 2 m nad ziemią w ciągu dnia 
była niższa, niż na otwartej przestrzeni. 
Drzewostan sosnowo-liściasty wykazywał 
wyższe temperatury od daglezjowych na 
wiosnę — w lecie nie stwierdzono róż- 
nic. Różnice temperatury wyrażały się w 
dziesiątych częściach stopnia, pomimo. 
znacznych różnic zadrzewienia, struktu- 
ry i składu gatunkowego. Różnice tem- 
peratur nocnych na otwartej przestrzeni 
i w drzewostanach na wysokości pni, 

były zupełnie nieznaczne. Na wysokości 
koron temperatura pozostawała pod wy- 
raznym wpływem absorpcji promienio- 
wania słonecznego, szczególnie przez ko- 
rony drzew liściastych, Temperatury gle- 
by były: w lecie niższe niż powietrza. 
(Streszcz. ang i franc.). (L. Z.) 

42 181.8 : 176.1 Betula IBL 

Machniew A. K.: O  wzaimootnoszenji 
bieriezy borodawczatoj i puszistoj i pro- 
izwoditielnosti ich otdielnych form w 
swiazi s fenołogiczeskimi osobiennostia- 
mi. O wzajemnym stosunku brzozy bro- 
dawkowatej i omszonej oraz produktyw- 
ności poszczególnych form w powiązaniu 
z własnościami fenologicznymi. Lesnoj Ż. 
1965 nr 3 BS s, 29—33, tab. 2, poz. bibl. 
16. — Na podstawie obserwacji fenolo- 
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gicznych stwierdzono, że brzoza omszo- 
na budzi się do wegetacji o 5—7 dni 
później niż brodawkowata, natomiast li- 
ście jej żółkną i opadają o tydzień wcze- 
śniej. Większość drzew brzozy brodawko- 
watej o korze grubej i rombowo spęka- 
nej charakteryzuje się wczesnym budze- 
niem się i bardzo wysoką produktywno- 
ścią. U brzozy omszonej o białej korze 
bardzo wysoki odsetek stanowią drzewa 
późnorozwijające się. (L. J.) 

2 HODOWLA LASU 

43 231.1 311 : 461 IBL 

Anisimow P. N.: Sochrannost' podrosta pri 
razlicznych sposobach podgotowki lesa. 
Zachowanie podrostu przy różnych sposo- 
bach pozyskiwania drewna. Lesn. Choz. 
1966 t. 19 nr 3 A3 s, 24—25, tab. 2, 
wykr. 1. — Ilość i jakość podrostu pod 
okapem lasu powinna w niektórych wy- 
padkach decydować o sposobie pozyski- 
wania drewna, gdyż niewłaściwy sposób 
często niweczy możliwości odnowienia 
naturalnego. Rozpatrzono metodykę oceny 
zniszczenia  podrostów przy różnych 
sposobach pozyskiwania, opartą na licz- 
bie osobników uszkodzonych przy ścince 
i zrywce oraz przez wiatr. Obliczenia 
przeprowadzono dwukrotnie na pasach 
szerokości 2,5 m zakładanych co 20 do 
25 m bezpośrednio po ścince i powtórnie 
po roku, wyróżniając osobniki zdrowe, 
osłabione i wywroty. Stwierdzono, że 
przy zrębach smugowych najmniejsze 
szkody powstają w  siewkach sosny 
i świerka. Najłatwiej ulegają uszkodze- 
niom siewki niższe niż 0,5 m, a najwięk- 
szą żywotność zachowują siewki o wy- 
sokości 0,6 do 1 m. Przy braku ochrony 
podrostu — powstawały najlepsze warun- 
ki pojawienia się nowego samosiewu. 

(Г. 7.) 

44 232.12 — — 174.7 Pinus : 443.2 IBL 
— — 172.8 Lophodermium 

Hattemer H. H.: Das Verhalten einiger Kie- 
fern-Herkinfte gegeniiber der Schiitte. Za- 
chowanie się sosny różnego pochodzenia 
w stosunku do osutki. Allg. Forst- u. Jag- 
dztg. 1965, t. 136, nr 10 A4, s. 242—248, 
tab. 3, wykr, 1, mapa 1, poz. bibl. Poda- 
no ogólny zarys rozwoju badań nad 
osutką oraz opisano biologię tego grzyba 
z punktu widzenia profilaktycznej ochro- 
ny lasu. Na pierwszy plan wysuwa się 
selekcja odpornych ras sosny, jako spo- 
sób bardziej ekonomiczny od stosowania 
średków chemicznych. W 10 miejscowo- 
ściach założono powierzchnie nróbne so- 
sny pochodzącej z 20  mieiscowości 
i poddano ocenie, w wieku 2, 3 i 4 lat, 
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jej odporność na osutkę, wyróżniając 6 
stcpni porażenia, Ponieważ źródłem in 
fekcji są igły leżące na powierzchni 
gruntu i niższe części siewki są łatwiej 
infekowane, ocenę oparto na łącznym 
stanie zdrowotności górnej i dolnej czę: 
ści igliwia, Stwierdzono duże znaczenie 
różnic warunków miejscowości  pocho- 
dzenia sosny i miejscowości jej uprawy, 
przy czym dało się wyróżnić 4 rejony 
geograficzne. Zagadnienie selekcji sosny 
odpornej na osutkę wymaga szeroko za- 
krojonych badań, gdyż znaczną rolę od- 
grywają rasy patogenu, których zmien- 
ność należy rozpatrywać w. aspekcie 
przestrzeni i czasu, (Streszcz. ang. 
i franc.), (L. Z.) 

45 232.12 : 561 : 174.7 Pinus IBL 

Noskow W. I.: Opyt sozdanja wysoko 
produktiwnych kultur sosny putiem pr 
mienienja sielekcji. Próba założenia wy 
sokoproduktywnych upraw sosny przez 
zastosowanie selekcji. Lesnoj Ż. 1965 nr 
3 B5 s. 8—12, tab. 1, wykr. 3, poz. bibl. 
12. — W drzewostanach sosnowych W 
wieku 68 i 85 lat, wyhodowanyca z na 
sion drzew doborowych oraz ze zbioru 
gospodarczego, założono powierzchnie 
próbne w celu zbadania przyrostu. Ana 
liza przyrostu wysokości, grubości i miąż: 
szości wykazała wyższą jakość drzewosta 
nów, wyhodowanych z nasion drzew do 
borowych, Drzewostany te w wieku 8 
lat miały przeciętny roczny przyrost mó 

sy 9,2 m3/ha, a drzewostany wyhodowa: 
ne z nasion gospodarczych w wieku 68 
lat osiągnęły przeciętny przyrost roczny 
6 m3/ha. Współczynnik jakości drzewo” 
stanów, określany metodą Sudaczkowa. 
wynosi dla drzewostanów z nasion 5 

lekcyjnych — 5,06, z nasion gospodar 
czych 3,76, (L. J.) 

46 232.12 (430.1) — — 1747 № 
Larix : 422.12 

Wachter H.: Beitrag zu Fragen des Larch 
nanbaues im Erzgebirge. Przy czy 
w sprawie hodowli modrzewia w $ 
wach. Allg. Forst-u. Jagdztg. 1965 t- kr 
nr 4 A4 s. 88—99, fot. 9, tab. 6, WY 
1, poz, bibl. — O możliwości hodow 
modrzewia, poza granicami jego wał 
ralnego zasięgu, decyduje podobieńs то; 
warunków klimatycznych rejonu Ruda” 
wadzania i rejonu pochodzenia, ау, 
wach klimat jest mniej kontynentć , 
co stwarza gorsze warunki dla mo 4. 
wia. Niepowodzenia z wprowadzanlem 
go drzewa w Saksonii w połowie 7 cal 
go wieku należy wiązać z czynni 

| 

| 
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abiotycznymi:  późnymi przymrozkami, 
wilgocią i niską temperaturą w lecie, na- 
tomiast pochodzenie materiału siewnego 
nie miało prawdopodobnie wpływu na 
ginięcie modrzewi, Wiele uwagi poświę- 
cono działaniu przymrozków wiosennych 
na modrzew w pierwszych latach jego 
rozwoju. Dobre rezultaty w hodowli jed- 
nowiekowych drzewostanów modrzewio- 
wo-świerkowych uzyskano na wysoko- 
ściach 450 do 530 m. (Streszcz. ang. 
i franc.), (L. Z.) 

47 232.216 : 377.44 IBL 

Stachiejew Ju. S.: Analiz raboty dwigatie- 
la i eniergieticzeskowo bałansa lesopa- 
chotnowo agriegata. Analiza pracy maszy- 
ny napędowej i energetycznego bilansu 
agregatu do orki w lesie. Lesnoj Ż. 1965 t. 8 
nr 6 B5 s, 9—16, tab. 1, rys. 5, poz, bibl. 

5. — Przeprowadzono badania siły ucią- 
gowej agregatów do orki na zrębach 
niekarczowanych. Badania obejmowały 
typ ciągnika T-47 z pługami PLN-53/63, 
PLN 106/126 i PKL-70. Stwierdzono, że 
ciągniki rolnicze pomimo odpowiedniej 
siły uciągowej nie mają pożądanych pa- 
rametrów do pracy w warunkach leś- 
nych, Na zrębach o liczbie świeżych pni 
wynoszącej 700 szt. na 1 ha wymienione 
sgiegaty nie mają odpowiednich rezerw 
w sile pociągowej i w wytrzymałości 
urządzeń, (L. J.) 

48 232.314 IBL 

Кило P. O.: OECD scheme for control 
it Crest reproductive material moving in 
аа Ноа] trade. System OECD kontroli 
к. *go materiału odnowieniowego w obro- 
' międzynarodowym. J. Forestry 1966 
zie nr 5 A4 s, 311—313, — Organiza- 

Ja współpracy i rozwoju gospodarczego 
(OECD) została utworzona w 1961 r. w 

u popierania gospodarki krajów człon- towskich, jów ę Obecnie obejmuje ona 20 kra- 
nię zaj polskich. USA, Kanadę i Japo- 
nasion Ery się m. in, kwalifikowaniem 
Organi ‚е wrześniu 1963 r. w ramach 
z zad zacji utworzono komitet leśników 
ii ror opracowania schematu kon- 

C$nego materiału odnowieniowego т wym ena w obrocie międzynarodo- 

49 
232.321 114.26 IBL 

Kr 
apienbauer A.: Standortsfragen bei der 
age eines , zentralen Forstgart Za- A s gartens. 

rekon Siedliskowe przy zakładaniu 
ar 3 А наше]. Allg. Forstztg 1966 t. 77 

$. 46—48, — Podano charaktery- 

stykę klimatu, ukształtowania terenu 
i gleby (własności fizyczne i chemiczne), 
które mają największe znaczenie przy 
wyborze terenu pod szkółkę, Omówiono 
także problem mikoryzy i nawożenia 
szkółek, Ogólnie uważa się, że gleby 
lżejsze i średnie są odpowiedniejsze pod 
uprawę gatunków leśnych, sprzyjają bo- 
wiem lepszemu rozwojowi korzeni i są 
łatwiejsze w obróbce. Pod szkółkę nale- 
ży wybierać glebę z niedoborem wapnia, 
ponieważ łatwiej jest kwaśną glebę od- 
kwasić, niż zasadową zakwaszać. Zasa- 
dowe gleby wapienne powodują chlorozę 
sadzonek. Przy uprawie gatunków igla- 
stych zawartość azotu w glebie nie może 
być mniejsza niż 0,1%, a dla liściastych 
0,207. Podano optymalną zawartość w 
glebie CaO, K,0, MgO i P,O;. (L. J.) 

50 232.322.4 (410) : 424.7 IBL 

Schónhar S.: Ernahrungsprobleme in For- 
stpilanzgarten. Problemy odżywiania w 
szkółkach leśnych. Allg. Forstz. 1966 t. 21 
пг 15/16 А4 $. 263—265. — Wyniki ze 
sprawozdania Brytyjskiej Komisji Leśni- 
ctwa. Materiał testowy stanowiły głów- 
nie sadzonki świerka sitkajskiego, a w 
mniejszej ilości świerka zwyczajnego, 
sosny i jodły, Badania przeprowadzono 
w północnej Anglii, Walii i Szkocji. Azot 
zastosowano w formie organicznej i nie- 
organicznej, Brak jego powoduje blado- 
zielone zabarwienie igieł, a brak potasu 
ich purpurowienie, zwłaszcza u świerka 
sitkajskiego. Niedobór magnezu powodu- 
je żółknięcie igieł, a miedzi jako elemen- 
tu śladowego — ich brunatnienie. Naj- 
bardziej uniwersalnymi są komposty. 
Ogólne wyniki zbieżne są z obserwacja- 
mi niemieckimi. (W. B.) 

IBL 51 232.42 : 232.329.6 

Buksztynow A. D., Wasiljew G. J., Łasica 
L. P.: Opyt sozdanja lesnych kultur krup- 
nomiernym posadocznym materiałom. Pró- 
ba zakładania upraw leśnych przy użyciu 
wielolatek. Lesn. Choz. 1966 t. 19 nr 3 A4 
s. 13—16, tab. 2. — Na zrębach po wy- 
cięciu mało cennych gatunków  liścia- 
stych wysadzono 5—%8-letnie sadzonki so- 
sny i świerka, o wysokości 0,5 do 3 m. 
Przenoszono je z dużą bryłką ziemi w 
skrzyniach z krat z odpadów drewna. 
Skrzynki te miały wymiary 35 x 35 x 
25 cm. Pomimo niesprzyjających warun- 
ków atmosferycznych sosna przyjęła się 
w 90,2—97,6%, a świerk w 95,6 — 97,7%. 
Po 2 latach skrzynki osiadły w ziemi 10 
do 12 cm, a korzenie zaczęły przenikać 
przez kraty, Przeprowadzona kalkulacja 
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tinansowa wykazała, że takie sadzenie 
jest 2 do 3 razy droższe od innych 
upraw. Największą część kosztów stano- 
wiły skrzynki (52 do 85% kosztów całko- 
witych). Inne warianty metody świadczą 
jednak, że koszty można nieco zmniej- 
szyć. Metoda to znajdzie zastosowanie w 
specjalnych warunkach. (L. Z.) 

52 235.2 :228 — — 174.7 Picea  IBL 

Tichonow A. S.: K woprosu o kaczestwie 
jelnikow, sformirowawszichsja iz wtorowo 
jarusa. Zagadnienie jakości drzewostanów 
świerkowych powstałych z drugiego piętra. 
Lesnoj Ż. 1965 nr 4 B5 s, 171—172. — 
Odsłonięcie 30—60-letnich świerków na 
drugim piętrze drzewostanów, z których 
usunięto pierwsze piętro złożone z mo- 
drzewia, umożliwia powstanie pełnowar- 
tościowych pod względem technicznym 
i przyrostowym drzewostanów Swierko- 
wych. Podano opis drzewostanu świerko- 
wego powstałego po wyrębie modrzewia 
w 1910—1920 г. Ро 40—50 latach po- 
wstał drzewostan o składzie: 8 świerk, 
2 osika z zapasem 380—540 m?/ha, Dru- 
gie piętro świerka po usunięciu modrze- 
wia osiąga swój maksymalny przyrost w 
ciągu 10 lat. Świerki II piętra są silnie 
zbieżyste. Grzyb Fomes annosus jest naj- 
bardziej rozpowszechniony w drzewosta- 
nach o dużym zwarciu. (L. J.) 

53 237.4 : 242 :174.7 Picea IBL 

Himmelfreundpointer K.: Ein Diingungsver- 
such in einem Fichtenbestand. Doświadcze- 
nie nawozowe w drzewostanie świerko- 
wym. Allg. Forstztg 1966 t. 77 nr 3 A4 
$. 48—56, гуз. 3, tab. 9, poz. bibl. 26. 

Doświadczenie miało na celu okre- 
ślenie wpływu nawożenia mineralnego 
i trzebieży па przyrost drzewostanu 
świerkowego. W 50-letnim drzewostanie 
świerkowym na wys. 480—750 m n. p. m. 
zastosowano wapnowanie, pełne nawoże- 
nie oraz trzebież. Przy pełnym nawoże- 
niu wysiewano 500 ka wapnia, 1000 Ка 
tomasyny, 600 kq 40%0 soli potasowej 
i 1000 kg siarczanu amonu. Po nawoże- 
niu obserwowano zmiany we florze 
mchów, roślin zielnych i krzewów, za- 
wartości substancji chemicznych w  igli- 
wiu oraz w przyroście drzew. Najwięk- 
szy przyrost roczny pojedynczych drzew 
wywarła trzebież, a następnie nawożenie 
pełne, natomiast wapnowanie nie wyka- 
zało wyraźnego wpływu. (L. J.) 

54 237.4 IBL 

Evers H.: Einige Grundlagen und Probleme 
der Forstdiingung. Niektóre zasady i pro- 

82 

blemy nawożenia leśnego. Allg. Forstz. 
1966 + 21 пг 15/16 А4 $. 252—256, tab. 
1, poz. bibl. 5. — Nawożenie azotowe w 
drzewostanach powinno się ograniczyć 
do obiektów o wyrównanych stosunkach 
wodnych, W drzewostanach iglastych na- 
wożenie wapnem i fosforem aktywizuje 
humus. Nawożenie upraw ułatwia sa- 
dzonkom rozwój w pierwszych latach. 
Jedlica i sosna wymagają mniej fosforu 
i azotu, aniżeli świerk. Z pewnych 
względów nawozy azotowe i potasowe 
wysiewa się często ręcznie, Pneumatycz- 
ne rozrzucanie nawozów jest jeszcze nie- 
dostatecznie opracowane. Przy nawozach 
łatwo rozpuszczalnych (np. _ fosforowo- 
-potasowych) istnieje niebezpieczeństwo 
szkodliwego przedawkowania, Nawożenie 
należy wykonywać od lutego do maja. 
Jeśli chodzi o azot, to jego dawka nie 
powinna przekraczać 100 kg na 1 ha 
(W. В.) | 

IBL. 55 242 : 181.61/.62 

Konowałow N. A.: K woprosu primienien- 
ja sielekcji pri rubkach uchoda za lesom. 
Przyczynek do stosowania selekcji przy 
cięciach pielęgnacyjnych. Lesnoj Z. 196 
nr 4 B5 s. 8—10, poz. bibl. 11. — 
W trzebieżach selekcyjnych na podstawie 
oceny jakości drzew według cech mor 
fologicznych — można wyróżnić najko' 
rzystniejsze drzewa pod względem 9% 
spodarczym i je pozostawiać, a usuwać 
mniej produktywne, Na przykład forma 
osiki późno rozwijającej się charaktery” 
zuje się dobrym przyrostem (większym: 
niż osiki wcześnie rozwijającej się), 05" 
ka zaś zielonokora jest odporna na 291" 
liznę rdzeniową, Świerki o grzebienia” 
stym typie ugałęzienia maią lepszy 
przyrost aniżeli świerki o poziomym, ра" 
skim ugałęzieniu. Określono także Wd! 
tość hodowlaną różnych form brzozy 
i sosny. (L, J.) 

3 NAUKA O PRACY. POZYSKIWANIE 
DREWNA. PRACE ZRĘBOWE | 

I TRANSPORT. INŻYNIERIA LEŚNA 

56 301 — — 015.5 IBL 

tisch- Haberle S.: Brauchen wir mathema 
-statistische Methoden in der Arbelsn . 
ssenschaft? Czy potrzebne są metody 
tematyczno-statystyczne w nauce OPT (, 
Allg. Forst-u, Jagdztg. 1965 t. 136 m 
A4 s, 292—294, poz. bibl, 2. — agd 
wadzając doświadczenia z zakresu , 
dajności pracy uznawano wielokrotne: ., 
badane współzależności nie dada ych 
ująć za pomocą funkcji matematyc2 chy” 
gdyż stwierdzono zawsze pewhe ©



lenia. Wydajność pracy robotnika zależy 

od wielu czynników: cech osobistych, ro- 
dzaju czynności, sposobu wykonywania 
poszczególnych czynności i warunków 
pracy. Czynniki te działają we wzajem- 
nym powiązaniu, co bardzo utrudnia ilo- 
ściowe uchwycenie wpływu każdego 
z nich, Wielu leśników nie widzi możli- 
wości stosowania statystyki matematycz- 
nej w tej dziedzinie, uznano jednak, że 
takie stanowisko jest niesłuszne, a roz- 
wój tej nauki w ostatnich dziesięciole- 

ciach pozwala rozwiązać wiele trudności, 
Rozpatrzono również korzyści, jakie daje 
rachunek statystyczny w poszczególnych 
działach nauki o pracy, (L. Z.) 

57 323.5 : 839.84 IBL 

Schmidt G.: Holzentrindung. Korowanie 
drewna. Forstarchiv 1966 t. 37 nr 2 A4 

5, 58—60, fot, 4, — Przegląd możliwości 
technicznych i ekonomicznych wykorzy- 
stania kory oraz sposobów korowania 
drewna. Omówiono użytkowanie kory w 
przemyśle celulozowo-papierniczym i w 
produkcji płyt drzewnych, wskazując, że 
znaczny udział kory w materiale płyty 
nie tyle obniża jej jakość, co wygląd ze- 
wnętrzny. Najszersze jednak zastosowa- 
nie znajduje kora jako opał dla zakła- 
dów energetycznyca. Pozytywne również 
rezultaty uzyskano w produkcji kompo- 
stów, gdyż kora przy silnym rozdrobnie- 
niu łatwo rozkłada się w glebie, wzbo- 
ares Ją w azot. Chemiczne korowanie 
chanien jest tańsze od ręcznego, a me- 
kor zne — najtańsze, Obecnie sprawa 

owania wymaga rachunku ekonomicz- 
nego, uwzględniającego możliwości wy-. 

0 fee | rzystania kory oraz różnice kosztów 
transportu drewna korowanego i nieko- 
Towanego. (L. Z.) 

u 353 (430.1) : 962 IBL 

E ; fen p К Erfahrungen mit Hauerlohntari- 
alae e wiadczenie ze stosowaniem tabeli 
Jagdut zarobkowych drwali. Allg. Forst-u. 

Jdztg 1965 t. 136 nr 5 AA s, 105—114, 
8, wykr. 1, — p 

chanizacja a aleko posunieta me- 

Polityki płac. Opi i s my płacy drw pisano zasadnicze syste 
ali w Niemczech Zachod- nich . tych systagędniając rozwój historyczny 

ści p Gmów, Jeden opiera się na ilo- 
na ogól lNYCh sortymentów, drugi — 
W item ilości wyrobionego drewna. 
szczegól, €Igii stawki za wyróbkę po- 
drogą earch sortymentów ustalaly sie 
ne w lasach (724 1 zostały wprowadzo- 
nakże ys т państwowych w 1938 r. Jed- 
wany eet a. fF, wprowadzono kombino- 

*m płacy: jednocześnie akordo- 

w lesie wymaga nowej, 

wy i za czas. Wpływ systemu płacy na 
zarobki rozpatrzono na przykładzie 
świerka, jodły i daglezji, uwzględniając 
zbieżyste strzały na wyniosłościach i peł- 
niejsze na terenach niższych, Warunki 
atmosferyczne wywierają istotny wpływ 
na wydajność pracy, natomiast tzw. lo- 
kalne trudności nie mają wielkiego zna- 
czenia. (Streszcz. ang, i franc.) (L .Z.) 

59 356 — — 174.7 Picea : 66 IBL 

Altherr E.: Beitrage zum Schwachholzpro- 
blem im Fichtenbetrieb. Przyczynki do pro- 
blemu cienkiego drewna w gospodarstwach 
świerkowych. Allg. Forst-u. Jagdztg 1965 
t 136 nr 3 A4 s, 53—73, tab. 16, wykr. 
15, poz. bibl, 23, — Wzrastające koszty 
robocizny wywierają coraz większy 
wpływ na dochód netto przy pozyskiwa- 
niu drewna. Dochód ten zależy od sto- 
sunku kosztów pozyskiwania do dochodu 
brutto, a o stosunku tym decydują rów- 
nież wymiary drewna. W warunkach ba- 
dań stosunek ten wynosił 127% przy 
przeciętnej średnicy 2 cm i 14% przy 
przeciętnej średnicy 38 cm. Zależnie od 
trudności przy Scince i zrywce można 
określać tzw. krytyczną średnicę prze- 
ciętną, poniżej której pozyskiwanie nie 
przynosi korzyści finansowych. Wielkie 
równeż znaczenie należy przypisywać 
kierunkom zastosowania drewna, od któ- 

rych zależą koszty wyróbki pierwotnej. 
Rozpatrzono również sprawę więźby, 
której odpowiedni wybór pozwała uni- 
kać nieopłacalnych cięć w młodnikach. 
(Streszcz, ang, i franc.) (L. Z.) 

4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU 

60 411.1 — — 145.7 x 21.5 Formica IBL 

Adlung K.: A critical evaluation of the 
European research on use of red wood ants 
(Formica rufa group) for the protection of 
forests against harmful insects. Krytyczna 
ocena europejskich badan w zakresie wy- 
korzystania mrówki rudnicy (grupy Formi- 
ca rufa) w ochronie lasu przed szkodliwy- 
mi owadami. Z. angew. Entomol. 1966 t. 57 
nr 2 s. 167—189, tab. 7, poz. bibl. 85. — 
Szkodliwe owady stanowią jedynie nie- 
wielką część normalnego pożywienia 
mrówek, Ich ofiarą padają przede wszyst- 
kim gąsienice motyli, w znacznie mniej- 
szych ilościach — larwy błonkoskrzyd- 
łych, a prawie wcale — larwy chrzą- 
szczy, Zdaniem niektórych autorów 
głównym pokarmem mrówek jest spadź, 
a owady stanowią jedynie jego uzupeł- 
nienie, Chronione przez mrówki tarczy- 
ki, mszyce i inne owady mogą wyrządzać 
niekiedy znaczne szkody na roślinach 
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żywicielskich. 15—200/e pokarmu mrówek robami powodowanymi przez grzyby róż- 
stanowią owady pożyteczne, tak pasoży- nego pochodzenia. Lesnoj Ż. 1965 nr 4 BS 
ty jak i drapieżce. Mrówka rudnica s. 21—23, poz. bibl, 8, — Badano stopień 
wskazywana jest jako tępiciel następu- porażenia 43 próbek żołędzi przez qgzzyby: 
jących gatunków szkodników świerka: Sclerotinia pseudotuberosa Rhem, Pho- 
Cephaleia abietis, Pristiphora abietina, mopsis quercella Died i z rodzaju Penicil- 
Epinotia  tedella,  Portheria monacha; lium Link, Porazenie żołędzi przez grzyb 
szkodników sosny: Diprion pini, Neodi- Sclerotinia pseudotuberosa wzrasta dla 
prion sertifer, Dendrolimus pini, Thaume- pochodzeń od stepowej strefy do leśnej. 
tophoea pityocampa, Bupalus piniarius, Północne dąbrowy rozwijają się w wa- 
Panolis  flammea, Portheria  monacha; runkach bardziej wilgotnego środowiska, 
szkodników modrzewia; Pachynematus co sprzyja rozwojowi grzybów. Porażenie 
scutellatus, Coleophora laricella, Eucoso- zotedzi grzybem Phomopsis quercella jest 
ma griseana; szkodników drzew liścia- nieco mniejsze u form dębu późno roz- 
stych: Tortrix viridana, Operophtera bru- wijającego się w porównaniu z żołędzia- 
mata, Dasychira pudibunda. Mrówka rud- mi form dębu wcześniej rozwijającego 
nica znana jest jako efektywny tępiciel się, (L. J.) 
tylko w odniesieniu do niektórych szkod- 

ników, jak np. strzygoni choinówki. Ko- 63 453 — — 145.7 X 18.27 Rhyacionia IBL 
lonizacja sztuczna tej mrówki może mieć buoliana (430.1) 
uzasadnienie tylko w drzewostanach so- ‘ 
snowych, w świerczynach wydaje się zu- 
pełnie bezwartościowa, a w buczynach — 
wręcz szkodliwa. (Streszcz. niem.) (Z. S. 

Adlung K. G.: Ein weiterer Beitrag zur 
Kenntnis der Parasiten des Kieferntrieb- 
wicklers, Rhyacionia buoliana Schiff. (Lep. 

61 443.2 (430.1) : 172.8 тв. Olethreutidae). Dalszy przyczynek do zna 
jomości pasożytów zwójki sosnóweczki, 

Schónhar S.: Untersuchungen iiber das Vor- Rhyacionia buolianc Schiff. (Lep. O ala 
kommen Keimlingsfdule verursachen der tidae) Allg. Forst-u. Jagdztg. 1965 t. » 

Bodenpilze in Forstpflanzgarten Baden — NF 7 2.4 s. 161—166, tab, 5, wykr. 5 ne 
Wirtembergs. Badania nad występowaniem Pibl. 11 — Opisano badania prowa та 
grzybów glebowych powodujących zgorzel Koło Ems oraz w dolinie Renu, specja 5 , : ia . k kółkach leś h Badenii-Wir- Uwagę zwracając na sposób zbieran ° 
tembergii. "Allg, Forsteu Jaqdzto. (983 szkodnika. Stwierdzono, że w dolinie Re 

t. 136 nr 11 A4 s. 263—267, tab. 5, poz. NU Spotyka się znacznie mniej pasozyit 
bibl. 6. — Na terenie Badenii-Wirtember- zwójki sosnóweczki. Szczególnie о, 
gii badano chore siewki sosny oraz glebe Si@ to do przedstawicieli rodzin . с 
w 20 szkółkach leśnych. Stwierdzono, że umonidae 1 _ Tachinidae, cde iat 
spośród 609, chorych na zgorzel siewek aa zdolnoscia do długotrwałyć znaczną 
u 301 patogenami były gatunki należące 4Jawisko to należy związać z łościach 
do rodzaju Pythium, u 103 zaś gatunek JdYSPersją upraw na dużych odleg zajmuje 
Rizoctonia solani Kiihn. Następnie często PIZY czym każda z tych upra W rejo- 
występującymi gatunkami były: Mucor Па ogół niewielką powierzchnię. М 
hiemalis Wehmer Cylindrocarpon radici- Mie Ems stwierdzono, że na Klausheide. 
cola Wr., Fusarium oxysporum Schl., Fu. uprawach, np. w lasach zez pór 
sarium avenaceum (Fr) Sacc, Fusarium ZWóÓjka była mniej atakowana Poniętyc 
culmorum (W. G. Sm.) Sacc., Epicoccum Sożyty niż м starszych, + Omówiono 
andropogonis (Ces.) Schol-Schwarz, Fusa- Przez nią już od szeregu lat. zczegól* 
rium solani (Mart.) App. et Wr. i Fusa- Częstotliwość występowania PE aż Wa” 
rium sambucinum Fuck. Inne gatunki wy- nych gatunków pasożytniczych totliwości 
stępowały na liczbie mniejszej niż 10 sie- Tunki decydujące o tej mi 7) 
wek. Z rodzaju Pythium stwierdzono wy- (Streszczenie, ang. i franc.). (L. ^. 
stępowanie 3 gatunków: P. debaryanum OJ 
Hesse, P. ultimum Trow. i P. paroecan- 5 POMIAR LASU. PRZYROST. ROZW 
drum Drechsler. W glebie 17 szkółek I STRUKTURA DRZEWOSTANÓW, 
przeważały gatunki z rodzaju Pythium, INWENTARYZACJA I KARTOGRAF 
a 3 szkółek gatunek Rhizoctonia solani. BL 
(Streszcz. ang. i franc.). (L. Z.) 64 524.:562:228. 2/3 — — 174.7 I 

Picea : 176.1 Fagus 
62 443.2 — — 176.1 Quercus IBL > Lele 

m Kennel R.: Untersuchungen iiber die „ind 
Szutjajew A. M.: Stiepień powriezdienja stung von Fichte und Buche im Rein ścią 
gribnymi bolezniami żełudiej raznowo proi- Mischbestand. Badania nad wydajno ztych schożdienja. Stopień porażenia żołędzi cho- świerka i buka w drzewostanach lity? 
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Rów lub k 

i mieszanych. Allg. Forst-u. Jagdztg 1965 
t 136 nr 7 A4 s. 149—161, tab. 13. wykr. 
22, rys. 7, mapa 1, poz. bibl, — Badano 
3 drzewostany mieszane oraz 6 drzewo- 
stanów litych, porównując produkcję 
mierzoną miąższością i suchą masę drew- 
na na podstawie 85 wyciętych drzew 
próbnych. We wszystkich drzewostanach 
mieszanych świerk był wyższy od buka. 
Liczby kształtu badanych gatunków nie 
wykazały różnic zależnie od zmieszania. 
Przyrost miąższości świerka rosnącego 
w zmieszaniu z bukiem wynosił 116°/o 
w stosunku do przyrostu litej świerczyny, 
natomiast u buka stosunek ten wynosił 
87/0. Produkcja więc miąższości drzewo- 
stanów mieszanych okazała się nieco 
wyższa, Natomiast po przeliczeniu tych 
wielkości na suchą masę stwierdzono. że 
istotnych różnic nie należy się spodzie- 
wać, Porównanie górnych warstw w drze- 
wostanach litych i mieszanych również 
nie wykazało różnic w miąższości. 
(Streszcz. niem. i franc.) (L. Z.) 

65 561 : 811.13 : 176.1 
Populus tremuloides 

IBL 

Mathes M. C., Einspahr D. W.: Comparison 
of tree growth and callus production in 
aspen. Porównanie przyrostu drzewa i pow- 
Wstawania kalusa u osiki. For. Sci. 1965 
t 11 nr 3 A4 s. 360—363, fot. 1, tab, 1, 
Poz, bibl. 5, — Zbadano wycinki strzały 
osiki Populus tremuloides Michx, odzna- 
czających się szybkim oraz powolnym 
1-1 Tostem, Stwierdzono dodatnią kore- 
wą między szybkością przyrostu drze- 

4 w warunkach naturalnych i szybkością 
powstawania kalusa w próbkach strzały 
a vitro. Opisane zjawisko może posłużyć 

podstawę przy określaniu potencjonal- 
nych możliwości przyrost h - 

gólnych osik. (L. Z.) yrostowych poszcze 

66 
562.2 (47) IBL 

Razin G. S 
(o. S.: O principialnoj oszibkie w 

Opriedielenii sriec > o niewo Stress anew nakoplenina (sried- 

Główny, pra Wilnowo jewo opriedielenia. 
rosin | łąd w określaniu średniego przy- 
określani 22 i zasady prawidłowego jeao 
a nia. Lesnoj Ż. 1965 nr 4 B5 s. 26—30. 
jące groans Opracowano wzory określa- 
różnowiek o, przyrost: 1) drzewostanów 
nej klas owych, 2) drzewostanów jed- 
(wg. с Чек, 3) dla gospodarstwa 
4) leśne z” ARAB, panującego gatunku), 
i 5) a obrębu z kilku gospodarstw 

a ogółu leśnych obrębów, rejo- 
rain, (L. J) 

apasow driewiesinv ji 0- : 

6 URZĄDZANIE LASU. EKONOMIKA 
GOSPODARSTWA LEŚNEGO. 

ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA 
GOSPODARSTWA LEŚNEGO 

67 652.3 (430.1) : 654 IBL. 

Steinlin H.: Wertrelationen von Fichten- 
-Tannen-Stammholz verschiedener Starke 
in der Forst-und Holzwirtschaft. Stosunek 
wartości dłużyc świerkowych i jodłowych 
różnej grubości w gospodarstwie leśnvm 
i drzewnym. Schweiz. Z. Forstw. 1964 t. 115 
nr 6/7 B5 s, 357—371, tab. 9, wykr. 1, 
poz. bibl. 6, — Ogólnie przyjętą w leś- 
nictwie zasadę dążenia do trwałej pro- 
dukcji największej masy drewna o naj- 
wyższej wartości, można rozmaicie in- 
terpretować. Słyszy się głosy, że należy 
stosować kolej rębności maksymalnego 
przyrostu przeciętnego, gdyż przemysł 
drzewny coraz chętniej przyjmuje cien- 
kie sortymenty. Zebrano argumenty prze- 
mawiające za długimi kolejami rębu 
i produkcją w środkowej Europie gru- 
bych sortymentów, proponując podział 
zadań i produkcję cieńszych sortymen- 
tów w. północnej Europie i Kanadzie. 
Opisano metodykę badań, prowadzonych 
na wydz. leśnym Uniwersytetu we Fry- 
burgu (NRF), nad ustaleniem wartości na 
pniu drewna grubego i cienkiego. Pod- 
kreślano mniejszy koszt na jednostke ma- 
sy przy pozyskiwaniu drewna grubego. 

(L. Z.) 

68 686.31 IBL. 

Neuber B.: Leitzablen fiir die Kosten im 
Forstwegebau. Normatywy kosztów budo- 
wy dróg leśnych. Allg. Forstzta 1966 t. 77 
nr 3 A4 s, 43—45. — Przy planowaniu 
kosztów budowy dróg niezbędne są 
orientacyjne wskazówki kosztów stano- 
wiące podstawę do opracowania kalku- 
lacji wstępnych kosztów. Podano norma- 
tywy kosztów uwzględniające stopnie 
trudności, sytuację terenową (glebę, od- 
ległość), okres budowy (lato, zima), su- 
rowce, typy dróg i rodzaj wykonania. 

(L. J.) 

8 PRODUKTY LEŚNF 
I ICH UŻYTKOWANIE 

69 861.0 : 363.7 IBL 

Knell G.: Die Herstellung entrirdeter Hack- 
schnitzel auf einem zentralen Waldarbeit- 
splatz. Produkcja korowanych zrębków na 
centralnym stanowisku roboczym w lesie. 
Allg. Forstz 1966 t, 21 nr 18 A4 s. 302 
—304, fot. 3. — Powierzchnia terenu ro- 
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boczego wynosiła 1200 m?, z czego po- 
łowa przypadła na składowisko zrębków 
Do przerobu użyto drewna z trzebieży o 
długości 3—8 m i pierśnicy 3—20 cm, 
uprzednio korowane. Do rozdrabniania 
„drewna użyto rębarki Pallman PH 12, 
napędzanej ciągnikiem MAN o mocy 50 
KM. W stadium prób, wydajność godzi- 
nową przy zatrudnianiu 4—5 robotników 
na placu wynosiła 13 m? zrębków, ale 
przy właściwej organizacji pracy może 
być podwojona. Koszt inwestycji 100 tys. 
marek NRF, Produkcja ręczna dojść mo- 
że do 50 tys. m% zrębków. (М. В.) 
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branżowy ośrodek 

Przegląd Dokumentacyjny Leśnictwa za- 
wiera jedynie niewielką część analiz 
dokumentacyjnych z zakresu leśnictwa. 
Pełna dokumentacja ukazuje się w po- 
staci kart dokumentacyjnych. 
Centralny Instytut Informacji Naukowo- 
Technicznej i Ekonomicznej (w skrócie 
CIINTE) Warszawa, Al. Niepodległości 
188, przyjmuje zgłoszenia na prenumera- 
tę kart dokumentacyjnych, która może 
obejmować zarówno całą dokumentację 
naukowo-techniczną, jak i oddzielne jej 
działy lub poszczególne zagadnienia i 
tematy, Cena 1 karty dok, wynosi w 
prenumeracie 25 groszy. Zakład Informa- 
cji Naukowo-Technicznej i Ekonomicz- 
nej Instytutu Badawczego Leśnictwa — 

informacji leśnictwa 
— oraz CIINTE wykonują za zwrotem 
kosztów fotokopie i mikrofilmy publika 
cji, objętych zarówno przeglądem doku- 
mentacyjnym jak i kartami dokumenta- 
cyjnymi.


