
PRZEGLAD DORUMENTACYJNY LESNICTWA 

Opracowany przez Dział Dokumentacji i Informacji 

Naukowo-Technicznej 

Instytutu Badawczego Leśnictwa 

  

Rocznik 12 Warszawa 1961 Nr 3 
  

1 CZYNNIKI ŚRODOWISKA. BIOLOGIA 

89 114.268 : 181.65 — — 174.7 IBL 

Duchaufour Oh., Rousseau L. Z.: Les 

phóćnomenes dintoxication des plantules 

de résineux par le manganese dans le 

humus forestier. Zjawiska wpływu tok- 

sycznego wywieranego przez zawarty 

w Ściółce mangan na siewki drzew igla- 

stych. Rev. for. franc., 1959, nr 12, BS, 

s. 835—847, fot. 4, poz. bibl. 8. — Od daw- 

na znane zjawisko obumierania samosie- 

wu iglastego, zwłaszcza jodły i świerka, 

pod okapem drzew macierzystych tłuma- 

czy się m .in. nadmierną ilością trujących 

związków manganu gromadzących się 

w górnych warstwach próchnicy leśnej. 

Prowadzone w lasach górskich Jury i Wo- 

gezów badania dowodzą, że trujący 

wpływ manganu zwiększa się w wypad- 

kach zbyt powolnego rozkładu próchni- 

cy, większej jej kwasowości, małej za- 

wartości wapnia w glebie, znaczniejsze- 

go wysuszenia warstwy próchnicznej itd. 

Do pogorszenia stanu siewek przyczy- 

niają się także: wysuszanie gleby przez 

chwasty leśne i korzenie drzew macie- 

rzystych. Jako środki zaradcze w ramach 

zabiegów hodowlanych wskazano: regu- 

lowanie ilości ściółki w lesie, usuwanie 

chwastów trawiastych, tworzenie drzewo- 

stanów wielogatunkowych i inne. (W. K.). 

90 114.6 : 232.425.1 (43) (436) IBL 

Franz H., Loub W.: Bodenbiologische Un- 

tersuchungen an Walddiingungversuchen. 

Obserwacje nad biologia gleby przy do- 

świadczeniach nawozowych w lesie. Cbl. 

ges. Forstwesen, 1959, t. 76, nr 3, BS, 

s. 129—162, tab. 6, wykr. 2, poz. bibl. 23. — 

Obserwacje przeprowadzano na nawozo- 

wych powierzchniach doświadczalnych 

w Wirtembergii, Górnej Szwabii oraz 

w Austrii. Podano opisy siedliska, krót- 

ko metodykę i przebieg doświadczeń na- 

wozowych oraz szerzej metodykę i re- 

zultaty przeprowadzonych badań nad 

składem i działalnością organizmów gle- 

bowych. Stwierdzono, m. in., że nawozy 

azotowe na kwaśnych glebach wykazują 

tylko wtedy pozytywne działanie biolo- 

giczne, gdy jednocześnie zostaje wpro- 

wadzona do gleby odpowiednia ilość sub- 

stancji działających alkalicznie. Taką 

rolę dobrze spełniają nawozy wapniowe. 

Rola nawozów fosforowych nie została 

w opisywanych badaniach dostatecznie 

wyjaśniona. (L. Z.). 

91 165.72 — — 176.1 Populus (493) IBL 

Larsen C. M.: L'amelioration du peuplier 

par voie génétique. Ulepszanie topoli na 

podstawach genetycznych. Cz. 1. Bull. 

Soc. forest. Belg., 1960, t. 67, nr 3, BS, 

s. 113—135, nr 4, s. 149—172, fot. 25, tab. 6, 

wykr. 6, poz. bibl. 9. — Instytut Topolo- 

wy w Grammont (Belgia), utworzony 

przez Zjednoczenie Zapatczane Sp. Akc., 

prowadzi od 1948 r. szeroko zakrojone 

prace nad uzyskaniem nowych szybko- 

rosnacych i trwalych form topoli, nada- 

jacych sie do uprawy na ubogich i su- 

chych terenach. Prace w tym kierunku 

prowadzi sie przy zastosowaniu krzyzo- 

wania generatywnego różnych form topo- 

li (P. deltoides, P. trichocarpa), a także 

z osiki (P. tremula i P. tremuloides) w 
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tym osiki pochodzacej z Polski, W wy- 

niku selekcji form mieszancowych, pro- 

wadzonej na 60 ha powierzchni doswiad- 

czalnych, uzyskano 142 klony, w tej licz- 

bie 19 form rosnących szybciej niż for- 

ma kontrolna (P. robusta). Odznaczają 

się one wyrównanym, dobrym kształtem 

strzały, należytym zakorzenieniem i od- 

pornością na rdzę, (W. K.). 

92 176.1 Sarothamnus IBL 

Matéjka V.: Ekologickć vlasnosti a na- 

roky janovce obecného (Sarothamnus 

scoparius Wimm.) a jeho vyznam pri pé- 

sténi lesu. WlasnoSci ekologiczne i wy- 

magania zarnowca miotlastego (Saro- 

thamnus scoparius Wimm.) oraz jego zna- 

czenie w hodowli lasu. Lesnictvi, 1960, t.33, 

nr 4, B5, s. 281—294, fot. 8, poz. bibl. 44. — 

Na podstawie prób i obserwacji poznano 

wymagania żarnowca pod względem świa- 

tła, temperatury, zawartości substancji 

pokarmowych i mineralnych w glebie, 

jej kwasowości oraz zdolność żarnowca 

rozmnażania się i regenerowania i wystę- 

powanie w poszczególnych zespołach. 

Żarnowiec jest pożądanym gatunkiem 

pionierskim na powierzchniach trudnych 

do zalesienia, jak pastwiska, wrzosowiska, 

kamieniste zbocza, a w pewnych warun- 

kach jest również gatunkiem melioracyj- 

nym. Sprawia on natomiast kłopot, a na- 

wet jest szkodliwy w normalnych upra- 

wach. Można go w nich tolerować jako 

paszę dla zwierzyny, należy jednak śle- 

dzić tam jego rozwój i usuwać go w od- 

powiednim czasie. (5. K.). 

93 181.522 — — 174.7 (438) IBL 

Aznijew Ju. N.: Płodonoszenje sosny 

obyknowiennoj w pieriestojnych nasaż- 

dienjach Biełowieżskoj Puszczi. Oweco- 

wanie sosny zwyczajnej w przeszłoręb- 

nych drzewostanach Puszczy Białowies- 

kiej. Lesnoj Ż .— 1960, t. 3, nr 2, B5, s. 
161—163, tab. 3, poz. bibl. 7. — W celu 
zbadania obfitości owocowania i wartoś- 
ci hodowlanej nasion sosny, założono po- 
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wierzchnie próbne w drzewostanach o 

różnym zwarciu w wieku od 100—210 lat, 

w typie lasu sosnowego brusznicowego. 

Przeliczenia urodzaju szyszek w każdym 

drzewostanie dokonano na ściętych pięciu 

drzewach modelowych. Obliczono, że na 

pow. 1 ha drzewostanu sosnowego w wie- 

ku 100 lat przypada średnio 52,1 tys. szy- 

szek, 130 1. — 66,1 tys., 170 1. — 108,9 tys., 

210 1. — 92,3 tys. szyszek. Średnia licz- 

ba szyszek z okresu 5 lat przypadająca 

na jedno drzewo wynosi: w wieku 100 1. — 

222 szyszki, 130 1. — 287 szyszek, 170 1. — 

664 szyszki i 220 :1. — 792 szyszki. Nie 

stwierdzono istotnych różnie w energii 

kiełkowania i ciężarze 1000 nasion po- 

chodzących z drzew w klasie wieku V—X. 

Nasiona zebrane z 240-letniej sosny mia- 

ły siłę kiełkowania 91,2%, (przy energii 

kiełkowania 87,4%). (L. J.). 

2 HODOWLA LASU 

94 232.331 IBL 

Pawłowskij Je.: Nawiesnoj kultiwator 

s razdwiznym brusom. Zawieszany kulty- 

wator z rozsuwaną ramą. Lesn. Choz., 

1960, t. 12, nr 5, A4, s. 58—59. — Dotych- 

czas do pielęgnowania gleby na między- 

rzędach ochronnych pasów leśnych (od- 

stęp rzędów od 1,5 do 3 m) stosowano 

kilka różnych typów kultywatorów. Wo- 

bec tego przerobiono kultywator KON-2,8, 

zmniejszając jego ramę do 1,2 m i dora- 

biając 2 przedłużacze, metrowej długości 

każdy. Kultywator zawiesza się na ciąg- 

nikach ChTZ-7, DT-20, DT-14. Kultywa- 

tor znalazł zastosowanie również w rol- 

nictwie. (W. C.). 

95 236 IBL 

Henkel W., Kohlstock N.: Beitrag zur 

Rationalisierung der Pflege in Dickungs- 

komplexen durch Pflegeschneisen. Przy- 

czynek w sprawie racjonalnego pielęgno- 

wania młodników przy zastosowaniu 

przesiek. Forst u. Jagd, 1960, t. 10, nr 6,



A4, s. 250—252, poz. bibl. 8. — Pielegno- 

wanie młodników po nastąpieniu zwarcia 

bywa nieraz bardzo utrudnione, wtedy, 

gdy zajmują one większe łączne prze- 

strzenie. W takich wypadkach wskaza- 

ny jest podział powierzchni na niewiel- 

kie działki przez wycięcie wąskich prze- 

siek w młodnikach. Przecinki takie ułat- 

wiają organizację pracy przy czyszcze- 

niach, a ponadto przyczyniają się do 

usprawnienia czynności związanych ze 

zwalczaniem szkodników owadzich, 

ochroną przeciwpożarową i gaszeniem 

pożaru oraz prowadzeniem polowań. Sieć 

przecinek zmniejsza wprawdzie powierz- 

chnię produkującą, jednakże ubytek ten 

jest wyrównany przez wzmożenie przy- 

rostu brzeżnych drzewek. Szerokość prze- 

siek zależy od składu gatunkowego młod- 

nika i wynosi 5 m w świerczynach i 8m 

w buczynach przy odległości 30 do 80 m. 

(L. Z.). 

96 232.321 IBL 

Koteschowetz K.: Der forstliche Rund- 

kamp. Szkółka leśna w kształcie koła. 

Forst u. Jagd, 1960, t. 10, nr 6, 44, 

s. 274—275, rys. 2, wykr. 2. — Zalety szkó- 

łek dużych i małych można połączyć 

przez zakładanie szkółek w formie koła, 

przy których nie traci się ani czasu, ani 

przestrzeni na zmiany kierunku ruchu 

narzędzi mechanicznych. Podano opis ta- 

kiej szkółki oraz sposobu jej zakładania, 

wskazując na korzystne warunki ocie- 

nienia zmieniającego się w ciągu doby. 

Na wykresie zobrazowano zależność wy- 

miarów szkółki od wysokości sąsiadują- 

cych drzewostanów. Największe ocienie- 

nie wykazuje 26%, powierzchni szkółki, 

540/, — ocienienie średnie, — 20% naj- 

mniejsze. (L. Z.). 

97 232.322.4 IBL 

Andre F., Lumbe Ch.: Uber Forstgarten- 

diingung. Nawożenie szkółek leśnych. 

Allg. Forstztg., 1960, t. 71, nr 7/8, A4, 
wkładka s. nlb. 1. — Przestrzega się przed 

jednostronnym nawożeniem leśnych szkó- 

łek zbyt dużymi dawkami nawozów 

sztucznych i wapna. Wapnowanie gleb 

kwaśnych o surowej próchnicy przynosi 

duże korzyści, lecz wapnowanie nadmier- 

nymi dawkami powoduje przechodzenie 

substancji odżywczych w stan nieprzy- 

swajalny. Dla siewek gatunków iglastych 

szkodliwa jest kwasowość gleby większa 

od pH 5,5. Nadmierne nawożenie azotem 

jest także szkodliwe, ponieważ korzenie 

roślin są słabo rozwinięte w stosunku do 

wybujałej części nadziemnej. Mniejszym 

zapotrzebowaniem azotu cechują się siew- 

ki gatunków iglastych w porównaniu 

z liściastymi. Młode rośliny potrzebują 

dużo fosforu. Nadmiernym nawożeniem 

potasem możemy bardziej zaszkodzić 

siewkom, aniżeli fosforem (chlor zawarty 

w nawozach potasowych zakwasza glebę). 

Dokładna analiza gleby przed nawoże- 

niem jest niezbędna. (L. J.). 

98 235.5 — — 176.1 Populus IBL 

Vajcik V.: Nepodceńujme vyznam pesto- 

vania osiky. Nie należy lekceważyć zna- 

czenia hodowli osiki. Les, 1960, t. 16, nr 5, 

B5, s. 141—142, fot. 1. — Chociaż osika od- 

znacza się wieloma zaletami, mimo to 

można ostatnio zauważyć zahamowanie 

jej uprawy. Negatywne wyniki uprawy 

są następstwem popełnianych błędów. 

Osika wymaga do właściwego rozwoju 

gleb bogatych i świeżych. Należy ją wpro- 

wadzać jako domieszkę do upraw na zrę- 

bach lub na odpowiedniej wielkości gnia- 

zdach, sadząc ją w grupach po 3—5 sa- 

dzonek w warunkach, które zapewnią im 

wystarczającą ilość światła. Stosuje się 

sadzenie w jamki. Młode drzewka zabez- 

piecza się przed zagłuszeniem przez 

chwasty oraz przed zwierzyną. (S. K.). 

99 232.315 : 232.323 — — 174.7 Larix IBL 

Bouéek B.: Poznatky z vysevu modfino- 

vych semen. Doświadczenia z wysiewem 

nasion modrzewia. Lesn. Prace, 1960, nr 4, 

B5, s. 152—154, for. 2, tab. 1. — Dotych- 

czasowe postępowanie z nasionami mo- 

drzewia nię zawszę dawało dobre wyniki. 
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Bardzo obiecującą metodę wysiewu sto- 

suje się w jednym z nadleśnictw czes- 

kich. Glebę przygotowuje się w poprzed- 

nim roku przez głęboką orkę, bronowanie, 

potem płytkie przyoranie poprzednio 

przygotowanej próchnicy ze ściółką mo- 

drzewiową w ilości 2 m3/ar. Wczesną 

wiosną (w marcu) wysiewa się moczone 

przez 10—14 dni nasiona do płytkich row- 

ków, wykonanych walcem lub znaczni- 

kiem stopkowym i przysypuje się bardzo 

cienką (1 mm) warstwą gleby. Przy cie- 

płej i wilgotnej pogodzie nasiona wscho- 

dzą po tygodniu, a wschody nie potrzebu- 

ją ocieniania. Przy tym sposobie wysiewu 

otrzymano w 1958 r. z 1,07 kg nasion 

33570 siewek I kl. jakości z 1 ara (nor- 

ma — 15000) a w 1959 r. z 0,79 kg — 

57100 siewek (zdolność kiełkowania na- 

sion w 1959 r. wynosiła 430, a czystość 

13,6%). (S. K.). 

100 232.322.1 IBL 

Lóffler A.: Je uhorene integralnom zloż- 

kom intenzivneho lesnćho śkólkarstva? 

Czy ugorowanie jest niezbędne w inten- 

sywnym szkółkarstwie? Les, 1960, t. 16, 

nr 5, B5, s. 138—140, tab. 4, poz. bibl. 4. — 

Powierzchnie ugorowane stanowią znacz- 

ny odsetek ogólnego obszaru szkółek leś- 

nych. Dotychczas sądzono, że ugorowanie 

powoduje poprawę stosunków fizycznych 

w glebie, udostępnia substancje pokarmo- 

we, poprawia strukturę i zwiększa wil- 

gotność gleby. Na podstawie dokładnych 

badań stwierdzono, że pogląd ten nie jest 

słuszny. W jednej ze szkółek pobrano 

próbki gleby z 3 powierzchni — ugorowa- 

nej obsianej grochem, oraz zajętej przez 

sadzonki świerka i jodły. Wyniki bada- 

nia wykazują, że gleba pod sadzonkami 

nie ustępuje pod żadnym względem ugo- 

rowanej. Przemawia to za zaniechaniem 

ugorowania. Właściwą natomiast formą 

płodozmianu w szkółkach leśnych jest 

uprawa roślin na nawozy zielone. (S. K.). 

101 232.422 IBL 

Jilich L.: Die Winkelpflanzung nach 
Reissinger — eine wirtschaftliche Kultur- 
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massnahme. Gospodarcze znaczenie me- 

tody Ressingera skośnego sadzenia. Forst 

u. Jagd, 1960, t. 10, nr 5, A4, s. 205—206, 

poz. bibl. 10. — Metoda Ressingera polega 

na sadzeniu ukośnym, tak jak pod moty- 

kę, z tą jednak różnicą, że pęd nadziem- 

ny sadzonki znajduje się w położeniu 

pionowym, a pracę może wykonywać 

tylko jedna osoba. Podkreślono korzystne 

warunki rozwoju sadzonki w glebie, któ- 

rej struktura nie została zmieniona, co 

chroni sadzonki przed suszą i zmniejsza 

niebezpieczeństwo przymrozków. Dobre 

wyniki uzyskano dla świerka, jodły, mo- 

drzewia, daglezji, buka, klonu, lipy, gra- 

bu i olchy oraz tych krzewów, które w 

młodości nie wykształcają korzenia pa- 

lowego. (L. Z.). 

102 232.312.3 — — 176.1 Quercus IBL 

Dunin Ł. M.: Miechanizirowannaja sorti- 

rowka zeludiej po udielnomu  wiesu. 

Mechaniczne sortowanie żołędzi według 

ciężaru właściwego. Lesn. Choz., 1960, t. 

12, nr 6, A4, s. 57—59, fot. 2, rys. 1, 

tab. 1. — Oddzielenie zdrowych żołędzi od 

chorych jest warunkiem udatności upraw. 

Duże w tym względzie usługi może oddać 

skonstruowany w tym celu sortownik od- 

dzielający żołędzie puste od pełnych i sor- 

tujący je według wielkości. Sortownik 

ten może służyć także do zaprawiania żo- 

łędzi preparatami grzybobójczymi, owa- 

dobójczymi, mikroelementami itp. W cią- 

gu godziny można przesortować lub za- 

prawić 850 kg żołędzi. Z żołędzi o dużym 

ciężarze (ciężar 1000 sztuk 4,18 kg) uzys- 

kano najlepiej rozwinięte siewki i naj- 

wyższy procent wydajności. (W. C.). 

103 232.311.3 IBL 

Sobinow A. M.: Osnownyje principy za- 

kładki siemiennych uczastkow. Podstawo- 

we zasady zakladania plantacji nasien- 

nych. Lesn. Choz., 1960, t. 12, nr 6, A4, 

s. 27—30, tab. 2. — Przewiduje się trzy 

zasadnicze sposoby zakładania plantacji 

nasiennych: 1) wybór odpowiednich dzia-



łek w istniejących młodnikach w wieku 

10—20 lat i stopniowe ich przerzedzanie 

z pozostawianiem w wieku 35—45 lat, 

150x350 drzew na 1 ha, 2) siew lub sa- 

dzenie przy użyciu nasion pozyskanych 

z drzew doborowych, 3) szczepienie zra- 

zów pozyskanych z drzew doborowych. 

We wszystkich 3 rodzajach plantacji na- 

siennych przewiduje się pielęgnowanie 

gleby i nawożenie mineralne. Utrzymuje 

się zwarcie luźne, ale bez luk. W celu 

umożliwienia użycia mechanicznego 

sprzętu do zbioru nasion należy przeci- 

nać korytarze. Podano zasady klasyfika- 

cji drzew doborowych zwykłych i wa- 

dliwych. Omówiono sposoby rozmieszcze- 

nia poszczególnych klonów na planta- 

cjach nasiennych. (W. C.). 

104 IBL 232.318/319 

Schell G.: Die Abhangigkeit der Lebens- 

kraft und der Pflanzengrósse von der 

Keimschnelligkeit. Zależność żywotności 

i wielkości siewek od energii kiełkowa- 

nia. Forstwiss. Cbl., 1960, t. 79, nr 3/4, 

B5, s. 105—126, fot. 1, tab. 2, wykr. 20, 

poz. bibl. 30. — Opis doświadczeń prze- 

prowadzonych nad siewkami dębów czer- 

wonego i szypułkowego, buka, świerka, jo- 

dły, sosny, modrzewia europejskiego i ja- 

pońskiego, jedliny daglezji i wejmutki. 

Stwierdzono m. in., że im później nasienie 

kiełkuje, tym słabsza jest siewka. Jedynie 

u dębów zależność ta nie występuje. 

Siewki innych gatunków wykazały za- 

leżność ciężaru i przyrostu na wysokości 

od energii kiełkowania. Znaczną rolę od- 

grywa tu również ciężar nasienia. Szcze- 

gólnie u gatunków ciężkonasiennych, jak 

buk i dąb, wpływ ciężaru nasienia daje 

się wyraźnie obserwować w ciągu kilku 

lat rozwoju siewki. (L. Z.). 

105 242 — — 174.7 Pinus (43) IBL 

Dittmar O.: Untersuchungen tiber die 

EKignung der Becking-Zahl zur zahlen- 

massigen Festlegung des Durchforstungs- 

grades auf langfristigen Kiefern Durch- 

forstungsreihen. Badania nad przydatnos- 

cia liczby Beckinga do okreSlania stopnia 

trzebieży przy długoletnim prowadzeniu 

trzebieży w sośninach. Arch. Forstwesen, 

1960, t. 9, nr 3, BG, s. 266—283, rys. 1, 

tab. 2, wykr. 3, poz. bibl. 9. — Hart 

i Becking zaproponowali obliczanie 

wskaźnika intensywności trzebieży na 
podstawie procentowego stosunku odle- 

głości drzew do ich wysokości. Przydat- 

ność tego sposobu badano w 5 drzewo- 

stanach sosnowych w północnych Niem- 

czech, w ciągu długiego okresu prowa- 

dzenia cięć pielęgnacyjnych. Stwierdzono, 

że istnieje ścisły związek między wskaź- 

nikiem Beckinga a „naturalnym stopniem 

zadrzewienia” wg Assmana. Po wyelimi- 

nowaniu wpływu wieku współczynnik 

korelacji między tymi dwiema wielkoś- 

ciami wynosi — 0,8815. (Streszcz. ros. 

i ang.). (L. Z.). 

3 NAUKA O PRACY. POZYSKIWANIE 

DREWNA: PRACE ZRĘBOWE 

I TRANSPORT. INŻYNIERIA LEŚNA 

106 331 : 839.8 (474) IBL 

Diemianow W. W.: Za połnoje ispolzo- 

wanje driewiesnych otchodow. O pełne 

wykorzystanie odpadów drzewnych. Lesn. 

Choz., 1960, t. 12, nr 6, A4, s. 24—26, fot. 

1. — Łotewskie zasoby drewna zostały 

zdewastowane w okresie międzywojen- 

nym i w czasie wojny. Zapotrzebowanie 

na drewno natomiast stale rośnie. Obec- 

nie drewno pozyskane z cięć pielęsnacyj- 

nych i sanitarnych stanowi 50%, pozys- 

kiwanej masy. Przy rocznym rozmiarze 

pozyskania 3,9 mln. m3’, na odpady (ga- 

łęzie, wierzchołki, pnie, igliwie) przypada 

około 1,5 mln. m3, z których zaledwie 

część jest wykorzystana. Przejście na bar 

dziej wydajne paliwo (torf, węgiel, nafta, 

gaz) umożliwi wykorzystanie około 1 mln. 

m3 opału do przerobu chemicznego. Jeże- 

li wykorzysta się jeszcze wszystkie odpa- 

dy zrębowe, to otrzyma się łącznie okało 

2,5 mln, m3 drewna. Drobne gałęzie po 
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sprasowaniu moga by¢ uzyte do budo- 
wy małych domków, grubsze gałęzie — 
przerobione na płyty wiórowe i tekturę. 
W ten sposób bez zwiększania rozmiaru 
cięć można zaspokoić potrzeby gospodar- 

ki narodowej. (W. C.). 

107 36 IBL 

Vyplel K.: Entwicklungstendenzen der 
Mechanisierung forstlicher Arbeiten. Kie- 
runki rozwojowe mechanizacji prac leś- 
nych. Allg. Forstztg, 1960, t. 71, nr 5/6, 
A4, s. 54—59, fot. 14. — Podano zastosowa- 
nie maszyn przy ścince drewna, zrywce, 

wywózce, korowaniu i manipulacji sorty- 

mentowej. Mechanizację tych prac utrud- 

nia rozdrobnienie produkcji (małe zręby, 

małe kompleksy leśne). Dlatego należy 

wszystkie możliwe prace przy pozyska- 

niu drewna prowadzić na dużych skład- 

nicach (mechaniczne korowanie, manipu- 

lacje sortymentowe). Omówiono typy 

maszyn stosowanych przy ścince drewna, 

korowaniu, zrywce, składowaniu i ma- 

nipulacji ze zwróceniem szczególnej uwa- 

gi na typy ciągników. Przy zrywce drew- 

na najpraktyczniejsze okazują się ciąg- 

niki gąsienicowe i łańcuchowe. Nowo- 

czesne ciągniki do prac w lesie są wy- 

posażone w urządzenia zrywkowe i samo- 

załadowujące materiał drzewny. (L. J.). 

108 369 —— 332.2 IBL 

Hopkins H. G., Anderson L. W.: The 
Marden brusk cutter for slash disposal 
and ground preparation. Uzycie maszy- 
ny Mardena wycinajacej krzewy do usu- 
wania lezaniny i przygotowania gleby. J. 
Forestry, 1960, t. 58, nr 5, А4, $. 377—379, 
fot. 4. — Opis konstrukcji i prób stoso- 
wania maszyny służącej do oczyszczania 
zrębów zupełnych i leżaniny oraz do 
wstępnego przygotowania gleby. Składa 
się ona z dwóch wałów o długości 7 stóp 
i średnicy 4 stopy, z których każdy jest 

zaopatrzony w 6 grzebieni tnących wyso- 

kości 11 cali, przebiegających równolegle 

do osi wału. Próby przeprowadzano na 
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glebach lekkich, mało urodzajnych, w 
stanie Oregon. Do trakcji stosowano ciąg- 
nik Caterpillar D-8. Podano kalkulację 
finansową przeprowadzonych prób, 
stwierdzając, że wypadły one w pełni po- 
zytywnie. (L. Z.). 

109 369 — — 333 IBL 

Diecik T.: Stanok dla wiazki w puczki 
lesosiecznych otchodow ot rubok uchoda. 
Warsztat do wiązania w pęczki odpadów 
zrębowych uzyskanych z cięć pielęgna- 
cyjnych. Lesn. Choz., 1960, t. 12, nr 5, 
A4, s. 62, fot. 1. — Opis bardzo prostego 
warsztatu do prasowania drobnych odpa- 
dów (chrustu) uzyskiwanych przy cię- 

ciach pielęgnacyjnych. Dotychczas mate- 

riał ten nie był użytkowany ze względu 
na trudności transportu luźnego chrustu. 

Ciężar warsztatu wynosi 30 kg, długość 

2,3 m, szerokość 1,1 m, wysokość 1,2 m. 

Obsługuje go 1 robotnik. Chrust prasuje 

się w warsztacie ręcznie przy wykorzys- 
taniu dwuramiennej dźwigni. Uzyskuje 

się pęczki o średnicy 25 cm, i ciężarze 

14—16 kg. Dzienna wydajność — 52 pęcz- 

ki. (W. C.). 

110 383.9 IBL 

Bossavy J.: Evacuation des eaux sur les 

routes forestiéres. Un nouveau metériel. 

Odprowadzanie wód na drogach leśnych. 

Nowe materiały. Rev. for. franc., 1959, 

nr 7, B5, s. 55—56, fot. 1, rys. 1. — Od- 

prowadzanie na górskich drogach leśnych 

wód od strony wykopu wymaga budowy 

rynienek ściekowych w poprzek na- 

wierzchni. Opracowano praktyczny wzór 

kraty z odlewu stali, typu średniego 

i ciężkiego (szerokości 38, długości 50 cm), 
którą pokrywa się betonowe rynny ście- 

kowe. Pierwsze próby wykorzystania wy- 

padły pomyślnie: odpływ wody jest nale- 

żyty, płytki kratowe są wytrzymałe na 
przejazdy samochodów obciążonych drew- 

nem o ciężarze ogólnym 15—20 t. Koszt 

wykonania całego urządzenia odwadnia- 
jącego jest o ok. 20%, wyższy od urzą-



dzenia dotychczasowego, jest ono jednak 

bardziej praktyczne. (W. K.). 

4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU 

111 414.12 : 453 IBL 

Kudler J.: Prispévek k poznani rezidual- 
ni toxicity priparki na bazi DDT. Przy- 
czynek do poznania toksyczności następ- 
czej preparatów zawierających DDT. Les- 
nictvi, 1960, t. 33, nr 5, B5, s. 375—386, 

wykr. 4, poz. bibl. 20. — Przeprowadzono 

laboratoryjne badanie okresu toksyczno- 

ści roztworów о różnej koncentracji 

i proszków w różnych dawkach w okre- 

ślonych warunkach temperatury i wil- 

gotności. Obiektem badań były larwy 

mniszki (Parasetigena agilis R. D.) i owa- 

dy dojrzałe muchy domowej (Musca do- 

mestica L.). Liczne powtórzenia prób 

wykazały, że oparte na DDT insektycy- 

dy — przy normalnie stosowanych daw- 

kach — 20—40 kg/ha proszku i 5—6 l/ha 

10%, roztworu — zachowują swoją tok- 

syczność jedynie przez kilka dni. Szkod- 

liwy dla całości entomofauny wpływ pre- 

paratów można zmniejszyć przez stoso- 

wanie ich w najodpowiedniejszym okre- 

sie rozwoju szkodnika i pozostałych owa- 

dów. (S. K.). 

112 431.5 (43) IBL 

Lange S.: Waldbrandwarnstufen. Stopnie 

ostrzegania o niebezpieczeństwie pożaru. 

Forst u. Jagd, 1960, t. 10, nr 5, A4, s. 206— 

—208, poz. bibl. 12. — Charakterystyka 

systemu określania  niebezpieczeństwa 

powstawania i rozszerzania się pożarów 

leśnych, który ma zostać wprowadzony 

jako obowiązujący na równinach w NRD. 

Podstawą ułożenia systemu są obserwacje 

stacji meteorologicznych dotyczące przede 

wszystkim temperatury i wilgotności po- 

wietrza. Statystyka tych obserwacji wy- 

kazała związek zachodzący między iloś- 

ciowo ujętą wilgotnością powietrza i tem- 

peraturą w różnych porach dnia w wy- 

padku, gdy pogoda pozostaje bez zmia- 

ny, oraz między tymi wielkościami a licz- 

bą pożarów leśnych. Ustalono 4 stopnie 

zagrożenia. (L. Z.). 

113 441 : 414.12 IBL 

Biełkow W. D., Szutow I. W.: Chimiczes- 

kaja borba s sorniakami w lesnych kul- 

turach. Walka chemiczna z chwastami 

w uprawach leśnych. Lesn. Choz., 1960, 

t. 12, nr5, A4, s. 36—37, fot. 1. — Używane 

dotychczas preparaty chwastobójcze 
(chlorany, sulfaminian amonu) wymagają 

stosowania dużych dawek. Nowe prepara- 

ty oparte na pochodnych mocznika są 
skuteczniejsze, ale nawet w mniejszych 

dawkach uszkadzają drzewka. Ponieważ 
korzenie chwastów znajdują się bliżej 
powierzchni gleby niż korzenie drzewek, 
przeto należałoby używać preparatów, 
które wolno przenikają w głąb gleby. 
Najlepsze wyniki uzyskano stosując sła- 
by roztwór szwajcarskiego preparatu „Si- 
mazin”, który trudno rozpuszcza się w 
wodzie i dlatego pozostaje blisko po- 
wierzchni gleby. Skutecznie niszczy on 
trzcinniki leśnego i i lądowego, śmiałka 
darniowego, mietlicę, wierzbówkę. W nie- 
dalekiej przyszłości ma być rozpoczęta 
produkcja „Simazinu” w Związku Ra- 

dzieckim. (W. C.). 

114 441 : 414.12 IBL 

Cervinkova-Jermanova H.: Prispóvek k 

vyuziti selektivnich herbicidń v lesnictvi 

(Simazin). Przyezynek do wykorzystania 

selektywnych herbicydów w leśnictwie 

(Simazin). Lesnictvi, 1960, t. 33, nr 5, B5, 

s. 387—394, fot. 2, tab. 1, poz. bibl. 33. — 

W celu zbadania skutecznosci Simazinu 

(2 — Chlor — 4,6 — bis-(etylamino)- s- 

-triazin) przeprowadzono w szkółce leś- 

nej próby ze zwalczaniem chwastów za 

pomocą spryskiwania roztworem wod- 

nym tego preparatu o różnej koncentra- 

cji. Opryskiwano poletka z 1-rocznymi 

siewkami i 2-letnimi sadzonkami sosny, 

świerka i lipy oraz ścieżki w szkółce 
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i pasy przeciwpożarowe. Stwierdzono, że 

preparat ten nie szkodzi zdrowym siew- 

kom i sadzonkom, a bardzo skutecznie 

niszczy chwasty w ich początkowych 

stadiach rozwojowych, jednak na chwa- 

sty wyrośnięte oddziałuje słabo. Mniej 

skuteczny jest również przy stosowaniu 

w czasie suchej pogody i w takim wy- 

padku należy sztucznie zraszać opryskaną 

nim powierzchnię. (S. K.). 

115 453 : 412 : 145.7 x 19.92 IBL 

Chararas C.: Prócisions sur Tófficacitć 

des arbres-pieges en fonction des parti- 

cularités biologiques des Scolytides. Dane 

o skuteczności drzew pułapkowych w za- 

leżności od biologii korników. Rev. for. 
franę., 1959, nr 8/9, B5, s. 577—584, poz. 

bibl. 8. — W górskich lasach iglastych 

Sabaudii przeprowadzono obserwacje nad 

rozwojem korników rodzajów: Ips, Poly- 

graphus, Pityokteines, Hylurgops, Dryo- 

cetes i in. nad warunkami atrakcyjności 

drzew pułapkowych i sposobami ich wy- 

korzystania do walki z tym szkodnikiem. 

O przyciąganiu korników do składania 

jaj na drzewach pułapkowych decydują 

m. in.: zmniejszenie ciśnienia osmotycz- 

nego w komórkach, stan wilgotności ko- 

ry, wpływ żywicy, określone warunki na- 

słonecznienia. Wskazano liczbę pułapek 

i terminy ich wykładania w określonych 

porach roku stosownie do biologii owa- 

dów i warunków siedliska. (W. K.). 

116 IBL 

453 : 414.12 —— 145.7 x 18.28 Tortria (43) 

Frankhaéhnel H., Mieszner K. H., Pies- 

nack J.: Erfahrungen bei Flugzengeinsa- 

tzen 1958/59 gegen den Griinen Eichen- 

wickler in der DDR. Doświadczenia zdo- 

byte przy samolotowym zwalczaniu zwój- 

ki zieloneczki w 1958/59 na terenach NRD. 

Forst u. Jagd, 1960, t. 10, nr 5, A4, s. 225— 

—229, fot. 5, tab. 2, poz. bibl. 12. — Wr. 

1958 na terenach NRD zwójka zielonecz- 

ka zaatakowała drzewostany dębowe 
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o łącznej powierzchni 28000 ha, w roku 

zaś 1959 o powierzchni 21 500 ha. Po pod- 

sumowaniu wyników przeprowadzonej 

akcji stwierdzono m. in., że stosowanie 

środków chemicznych na każdej zaatako- 

wanej powierzchni drzewostanu nie było- 
by uzasadnione ani biologicznie, ani eko- 

nomicznie. Rozpylanie insektycydów z 
ziemi jest racjonalne jedynie przy drob- 

nych rozrzuconych powierzchniach, za- 

sadniczo zaś bardziej wskazane jest sto- 

sowanie samolotów, wobec niższych kosz- 

tów akcji; jednocześnie niszczy ono ra- 

dykalniej szkodnika. Trucizna koncen- 

truje się w górnych częściach koron, któ- 

re są silniej obłożone jajeczkami i bar- 

dziej atakowane przez młode gąsienice. 

(L. Z.). 

117 453 : 414 — — 145.7 x 21.8 

Dreyfusia 

IBL 

Pschorn-Walcher H.: Der gegenwéartige 

Stand der Tannenlaus-Frage im forstli- 

cher Sicht. Obecny stan zagadnienia 

szkodników z rodzaju Dreyfusia z punktu 

widzenia leśnictwa. Forstwiss. Cbl., 1960, 

t. 79, nr 5/6, B5, s. 129—139, fot. 7, poz. 

bibl. 10. — Opis badań nad biologią i spo- 

sobami zwalczania przedstawicieli mszy- 

cowatych Dreyfusia niisslini, D. merkeri 

$ р. piceae, badanie prowadzi się w In- 

stytucie Zoologii Leśnej Uniwersytetu 

we Fryburgu w Badenii oraz na stacji 

doświadczalnej w Szwajcarii. Wskazano, 

że 2 z nich są dość groźnymi szkodnikami 

jodły: D. merkeri, której szkodliwość nie 

była do tej pory doceniana, oraz D. niiss- 

lini, która w ostatnich czasach silnie wy- 

stępuje szczególnie we wschodniej Szwaj- 

carii oraz w wielu innych krajach środ- 

kowej Europy. Jako środek zapobiegaw- 

czy zalecono utrzymywanie  ocieniania 

z gatunków liściastych dla młodników 

jodłowych. W wypadku dużego zagroże- 

nia zalecono walkę chemiczną oraz usu- 

wanie porażonych jodeł w okresie zimy, 

najkorzystniejsze — przy pozyskiwaniu 

drzewek choinkowych. (L. Z.).



5. POMIAR LASU. PRZYROST, ROZWOJ 
I STRUKTURA DRZEWOSTANOW. 

INWENTARYZACJA I KARTOGRAFIA 

118 51 IBL 

La normalisation des symboles dans les 

mesures forestiéres. Ujednolicenie sym- 

boli używanych przy pomiarach w leś- 

nictwie. Rev. for. franc. 1960, nr 4, BS, 

s. 272—275. — W leśnictwie różnych kra- 

jów używano różnych symboli na ozna- 

czenie tych samych jednostek pomiaro- 

wych, co utrudniało porozumienie i współ- 

pracę. Grupa robocza czterech autorów. 

powołana na Kongresie w Rzymie w 1953 

roku, opracowała listę 11 symboli ogól- 

nych używanych przy pomiarach dendro- 

metrycznych, podając definicję każdego 

symbolu oraz wykaz symboli matematycz- 

nych i statystycznych już stosowanych 

jako międzynarodowe. (W. K.). 

119 52 IBL 

Bitterlich W.: Die Entwicklung der Win- 

kelzihlprobe. Rozwój metody obliczeń 

kątowych. Arch. Forstwesen, 1960, t. 9, 

nr 2, B5, s. 136—148, rys. 1, tab. 1, wykr. 

1. — Opis rozwoju od powstania do chwi- 

li obecnej metody autora określania cech 

taksacyjnych drzewostanu na podstawie 

tzw. „próby kątowej”. Ostatnio opraco- 

wano uzupełnienia metody, pozwalające 

prowadzić pomiary w drzewostanach 

rosnących na pochyłościach terenu, przy 

zachowaniu tej samej dokładności i szyb- 

kości pracy, jak na terenie równym. 

Rozpatrzono również narzędzia potrzeb- 

ne przy stosowaniu metody oraz wskaza- 

no, że średnie drzewa próbne pierśnico- 

wej powierzchni przekroju nie dają do- 

statecznej podstawy do poznania drze- 

wostanu, natomiast pomiary drzew prób- 

nych wybranych za pomocą próby kąto- 

wej „ważone” według powierzchni prze- 

kroju charakteryzują dobrze drzewostan, 

a szczególnie jego wysokość kształtu. 

(Streszcz. ros. i ang.). (L. Z.). 

120 521.2 : 176.1 Populus : 165.59 IBL 

Pourtet J.: Note sur les variations indi- 

viduelles d’accroissements des peupliers 

dune plantation monoclonale. Uwagi 

© zmienności osobniczej przyrostu drzew 

w plantacji topolowej pochodzącej od 

jednego klonu. Rev. for. frang., 1960, nr 1, 

B5, s. 55—57, wykr. 1. — Zbadano przyro- 

sty na grubość drzew w 3 plantacjach 

topoli w wieku 10, 10 i 5 lat, złożonych 

z osobników tego samego klonu i korzy- 

stających z wyrównanych warunków 

rozwoju. Pomimo nieznacznych różnie 

w wymiarach grubości sadzonek użytych 

przy założeniu uprawy po 5—10 latach 

zaznaczyła się znaczna rozpiętość w wiel- 

kości obwodu pni mierzonych na wyso- 

kości piersi, dochodząca do 15, 30 i 35 cm. 

Świadczy to o dużym wpływie warunków 

mikrosiedliska i innych czynników na 

przyrost topoli. (W. K.). 

121 524.6 IBL 

Kuzniecow G.: Analiticzeskije sposoby 

uczeta i izuczenja lesa. Analityczne spo- 

soby ewidencji i badania lasu. Lesn. 

Choz., 1960, t. 12, nr 2, A4, s. 17—19. — 

Opis funkcjonalno-algebraicznej metody 

inwentaryzacji zapasu, która może być 

stosowana zarówno do małych jak i do 

dużych obiektów leśnych. Metoda opiera 

się na analizie danych z pomiaru prze- 

ciętnych drzew i na zestawieniu klas wie- 

ku z rozbiciem na gatunki. Opracowano 

dla obliczeń pomocnicze wykresy, tabele, 

zestawienia, oparte na doświadczalnym 

materiale. Maksymalny błąd w oblicza- 

niu masy nie przekracza 0,20%, i to głów- 

nie dla drzew grubych. (W. C.). 

122 524.6 — — 017.1 IBL 

Bitterlich W.: Relaskoptechnik. Technika 

stosowania relaskopu. Cbl. ges. Forstwe- 

sen, 1959, t. 76, nr 1, BS, s. 1—35, rys. 4, 

tab. 13, poz. bibl. 41. — Opis zapropono- 

wanej i opracowanej przez autora meto- 

dy przeprowadzania taksacji drzewosta- 
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now przy zastosowaniu relaskopu luster- 

kowego. Podano krótki zarys rozwoju 

metody, której zasady są już obecnie 

powszechnie znane. Pracowano nad nią 

w wielu krajach, przede wszystkim w 

Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji, 

Niemczech, Holandii i Jugosławii w celu 

uzupełnienia jej zależnie od warunków 

miejscowych. Rozpatrzono szczegóły jej 

stosowania w Austrii, wiele uwagi po- 

święcając dokładności uzyskiwanych wy- 

ników w różnych warunkach, np. na sto- 

kach lub na skraju drzewostanów. Wska- 

zano m. in., że umocowywanie relaskopu 

lusterkowego na statywie okazało się nie- 

praktyczne, gdyż zasadniczo wystarcza 

trzymanie go w ręku. (L. Z.). 

123 524.63 (43) IBL 

Richter A., Grossmann H.: Untersuchun- 
gen uber Probekreisgrósse und Netz- 
punktdichte bei Holzvorratsinventuren. 
Badania nad wielkością powierzchni prób- 
nych i gęstością sieci punktów próbnych 
przy inwentaryzacji zapasu drewna. 

Arch. Forstw., 1959, t. 8, nr 11, BS, s. 
976—1016, tab. 18, poz. bibl. 7. — Opis 

dalszego ciągu zapoczątkowanych w 1953 

roku badań nad metodyką inwentaryza- 

cji zapasu drewna na pniu na podsta- 

wach matematyczno-statystycznych. Za- 

gadnienie to badano na przykładzie la- 

sów o powierzchni 300 ha i 215 ha w 

Eberswalde. Porównywano wyniki osią- 

gane przy powierzchniach próbnych róż- 

nej wielkości i przy różnej gęstości roz- 
mieszczenia, w układzie prostokątnym 
i nieregularnym. Wyliczono wielkości 
błędów i współczynnik zmienności dla 
drzewostanów różnego typu i stwierdzo- 
no, że w warunkach lasów Eberswalde 
wystarcza jedna próba na 0,5 ha przy 
wielkościach powierzchni próbnych 0,5 
i 3 a. (Streszcz. ros. i ang.). (L. Z.). 

124 53 — — 242 IBL 

Assmann E.: Uber Brauchbarkeit des Ver- 
fahrens von Hart-Becking zum Festlegen 
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der Durchforstungsstirke. W sprawie mó- 

żliwości stosowania metody Harta i Be- 
ckinga do określania intensywności trze- 
bieży. Forstwiss. Cbl., 1960, t. 79, nr 3/4, 
B5, s. 65—72, wykr. 5, poz. bibl. 8. — 
Metoda zaproponowana przez Harta i Be- 

ckinga polega na określaniu najwłaściw- 
szej liczby drzew w drzewostanie, nieza- 
leżnie od jego wieku, a jedynie na pod- 
stawie wysokości. Podobnie jak w me- 

todzie Kóhlera przyjmuje się optymalny 

stosunek średnicy rzutu korony do wy- 

sokości (np. dla świerka 1:5), jednakże 

za podstawę służy nie przeciętna wyso- 

kość drzew całego drzewostanu, lecz wy- 

sokość drzew najwyższych w poszczegól- 

nych grupach zajmujących powierzchnię 

jednego ara. Na 1 ha przypada zatem 

około 100 takich drzew. Podano szczegó- 

ły stosowania metody oraz rozpatrzono 

jej dodatnie i ujemne strony w porów- 

naniu z metodą autora, opartą na tzw. 

„naturalnym stopniu zadrzewienia”. 
(L. Z.). 

125 561 22/23 IBL 

Abetz P.: Die Genauigkeit der Radial- 

zuwachs- und  Jahrringbreitenmessung 

mit der Eklundschen Jahrringmessma- 

schine an Stammscheiben und Bohrspi- 

nen. Dokładność pomiarów przyrostu gru- 

bości i szerokości słojów na krążkach 

z pnia i na wiórach z Swidra przyrosto- 

wego za pomocą maszyny Eklunda do 

mierzenia słojów. Allg. Forst-u. Jagdztg, 

1960, t. 131, nr 4, A4, s. 74—80, rys. 7, 

tab. 2, poz. bibl. 2. — Badania błędów 

pomiarowych dokonano na dużej ilości 

krążków z pni za pomocą maszyny Eklun- 

da (opisano zasady jej działania). Omó- 
wiono źródła błędów dwóch krańcowo 
różnych metod pomiarowych. Na krąż- 
kach przyrosty grubości i ich promienie 
można mierzyć dość dokładnie. Na wiór- 
kach z świdra przyrostowego na ogół mie- 
rzy się wyłącznie szerokości słojów, 
a przyrost grubości określa się tylko w 
przybliżeniu, zwykle z błędem ujemnym. 

Ponadto zachodzą liczne, trudne do 
uchwycenia, możliwości błędów, jak nie-



prawidłowy układ słojów (np. przy rdze- 

niu mimośrodkowym), wpływ miejsco- 

wych zaburzeń wzrostu itp. (S. Ł.). 

126 562.2 IBL 

Meyer H.: Methode Woropanow zur Er- 

mittlung des Zuwachsprozentes uber 

Merkmale der wechselseitigen Beziehun- 

gen zwischen den Baiumen und ihrem so- 

ziologischen Milieu. Metoda Woropanowa 

określania procentu przyrostu na podsta- 

wie wzajemnego związku między drze- 

wami a ich środowiskiem socjalnym. 

Arch. Forstwesen, 1960, t. 9, nr 1, B5, 

s. 19—27, tab. 5. — Opis metody Woropa- 

nowa, pozwalającej określać procent 

przyrostu drzew na pniu. Podzielił on 

drzewa w drzewostanie na 6 kategorii. 

Dla każdej kategorii znajduje współczyn- 

nik x odpowiadający ich cechom morfo- 

logiczno-fizjologicznym. Współczynnik ten 

wstawia się zamiast mnożnika 2 do wzo- 

ru Presslera na określanie procentu 

przyrostu. Woropanow wyliczył współ- 

czynnik «z dla 3 klas drzew panujących 

i stwierdził, że analogicznie jak w meto- 

dzie Presslera-Blumego zmienia się on 

w granicach od 2 do 4. Przy prawidło- 

wym klasyfikowaniu drzew metodą Wo- 

ropanowa daje prawie takie same wy- 

niki jak dotychczas stosowane. (Streszcz. 

ros. i ang.). (L. Z.). 

6 URZĄDZANIE LASU. EKONOMIKA 

GOSPODARSTWA LEŚNEGO. ADMINI- 

STRACJA I ORGANIZACJA GOSPO- 

DARSTWA LEŚNEGO 

126 622 —— 11 —— 81 IBL 

Zacharow W. K., Sirotkin Ju. D.: Pro- 

izwodstwiennoje znaczenje tipow lesa. 

Produkcyjne znaczenie typów lasu. Les- 

noj Ż., 1960, t. 3, nr 1, B5, s. 5—11, rys. 1, 

tab. 5, poz. bibl. 7. — Określono zależność, 

jaka istnieje w produkcji sortymentów 

drewna na różnych siedliskach. Wykona- 

no sortymentację drewna sosnowego 

7 — Sylwan 5 

i świerkowego w drzewostanach sosno- 

wo-świerkowych na różnych siedliskach. 

Stwierdzono, że ilość i jakość sortymen- 

tów drewna zależy w bardzo dużym stop- 

niu od siedliska. Wyniki uzyskane z sor- 

tymentacji drewna z 6 podstawowych 

siedlisk drzewostanów sosnowo-świerko- 

wych podano w tablicach. Podano także 

charakterystykę drzewostanów. Najwięk- 

szą różnorodność sortymentów mają sie- 

dliska żyzne, najmniejszą — ubogie. 

Świerk znajdujący się w drugim piętrze 

drzewostanu ma także małą różnorodność 

sortymentów. Poza tym obliczono finan- 

sową wartość produkcji drzewnej na posz- 

czególnych siedliskach. (L. J.). 

127 652 IBL 

Dutilloy P.: Comparaison entre les for- 

mules du fonds, du bénéfice actualisé et 

de la rentabilitć. Porównanie wzorów na 

obliczenie kapitału, aktualnego zysku 

i rentowności. Rev. for. franę., 1960, nr 4, 

B5, s. 267—271. — W związku z podanymi 

w 1959 r. ogólnymi wzorami na oblicze- 

nie zysku i rentowności przeprowadzono , 

obliczenia porównawcze zawartego w gle- 

bie kapitału i osiąganego zysku na przy- 

kładzie kapitalistycznego gospodarstwa 

leśnego. Analizę wykonano w sposób 

uproszczony na podstawie danych: war- 

tości gleby oraz skapitalizowanych (do 

końca kolei rębności) rocznych wydat- 

ków gospodarczych, wydatków  dodat- 

kowych, kosztu wykonania jed- 

nej trzebieży, kosztów ścinki i wyróbki 

drewna. Z wyników obliczeń wyciągnie- 

to wnioski co do kształtowania się wiel- 

kości rzeczywistej kapitału zawartego 

w glebie. (W. K.). 

9 LASY I LEŚNICTWO W GOSPODARCE 

NARODOWEJ 

128 921/922 (43) IBL 

Glass J.: Erfahrungen bei der Einbrin- 

gung des Waldes in die LPG. Doświad- 
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czenia zdobyte przy włączaniu lasów do 

rolnych spółdzielni produkcyjnych. 

Forst u. Jagd, 1960, t. 10, nr 6, A4, s. 

244—246. — Zestawienie argumentów prze- 

mawiających za włączeniem lasów chłop- 

skich na równi z gruntami rolnymi do 

spółdzielni produkcyjnych oraz opis spo- 

sobu dokonywania rozliczeń między 

członkami wnoszącymi działki lasu a spół- 

dzielnią. Uznano że gospodarstwo leśne 

objęte spółdzielnią będzie racjonalniej 

prowadzone, a spółdzielnia wzmocni się 

finansowo i politycznie oraz uzyska lep- 

sze powiązanie z administracją lasów 

państwowych. W rozpatrywanych spół- 

dzielniach chłopi włączający lasy otrzy- 

Przegląd Dokumentacyjny zawiera je- 

dynie niewielką część analiz dokumen- 

tacyjnych z zakresu leśnictwa. Pełna do- 

kumentacja ukazuje się w postaci kart 

dokumentacyjnych. Centralny 

Instytut Informacji Naukowo-Technicz- 

nej i Ekonomicznej, (Warszawa, Al. Nie- 

podległości 188) przyjmuje zgłoszenia na 

prenumeratę kart dokumentacyjnych, któ- 

mują ratami spłaty według wartości drze- 

wostanów na pniu, natomiast sprawy 

gruntów leśnych traktuje się analogicznie 

jak gruntów rolnych. Wskazano jednak, 

że opisanego sposobu, stosowanego w re- 

jonie Lipska, nie można uważać za naj- 

racjonalniejszy dla wszelkich warunków. 

(L. Z.). 

AUTORZY ANALIZ: 

L. J. — Mgr inż. L. Janson 

L. Z. — Mgr inż. L. Zieliński 

S. K. — Mgr inż. S. Kocięcki 

S. Ł. — Mgr inż. S. Łukomski 

W.C. — Mgr inż. W. Chmielewski 

W.K. — Doc. mgr W. Krajski 

ra może obejmować zarówno całą doku- 

mentację naukowo-techniczną, jak i od- 

dzielne jej działy lub poszczególne zagad- 

nienia i tematy. Cena 1 karty dokumen- 

tacyjnej wynosi w prenumeracie 25 gr. 
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