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1 CZYNNIKI SRODOWISKA. BIOLOGIA 

0 145.7 X 19.96 Melolontha — — 132 IBL 

Ochotnikow W. I.: Wlijanje ekołogiczes- 
kich faktorow na zarażennost' majskowo 
chruszcza patogennymi mikroorganizma- 
mi. Wpływ czynników ekologicznych na 
porażenie chrabąszcza majowego mikro- 
organizmami patogennymi. Lesnoj Ż. 1966 
; 9, nr 2, BS, s. 42—44, tab. 2, poz. bibl. 

‚ — W mikrobiologicznych badaniach 
chrabąszcza zaobserwowano następujące 
parogeny grzyby Botrytis tenella Sacc. 

eauveria bassiana Vuill, bakterie Coc- 
Cobacilius i Thelohania. Najczęściej był 
potykany grzyb Botrytis tenella, Stopien 

p ażenia chrabaszcza patogenami wzra- 
4 ze zwiększeniem się wilgotności gle- 
Y 1 zawartości próchnicy (najmniej po- 
naonych chrząszczy w borze suchym, 

Jwięcej w wilgotnym). (L. J.). 

M 148.2 : 149.74 Martes IBL 
tee O.: Marderschaden an hóhlenbrii- 
wyra Singvógeln des Waldes. Szkody 
м he przez kunę w skrzynkach lę- 
lg F leśnych ptaków śpiewających. 
380 Raka, 1966, t. 21, nr 21 A4, s. 358 

stoszęń ot. 7, poz. bibl. 5. — Opis spu- 
od 1934 © tej dziedzinie obserwowanych 
częściej r. Kuna chwyta swe ofiary naj- 
Wor przednią łapą bezpośrednio przez 

motliwigi oe Przy konstrukcjach unie- 
tę w napi? sięgnięcie wygryza dziu- 
niejsze NICI skrzynki. Za najodpowied- 
nego 2 rine skrzynki z betonu, zmiesza- 

sun; Iocinami z otworem na osobnej, 
iętej ściance. (W. B.). 

7 156.1 (430.2) : 149.74 Vulpes 
Clas vulpes IBL dikale p Tollwuftfreiheit nur durch ra- 
przed węshsbekAmpfung. Zabezpieczenie 
zwalczyj КИ гта tylko przez radykalne 
nr 5 sow. Miners Jagd 1966 t. 16 
са о ут" 5° —142, rys. 2. — Panują- 
hie Ко 20 lat wścieklizna na tere- 

I zwierz i c zagraża zarówno ludziom jak 
— Om domowym. Jednym z głów- 

icieli tych zarazków jest lis. To- 

też naczelnym zadaniem jest wytępienie | 
wszystkich chorych osobników przez od- 
strzał i odłów w pułapki. Trucie jest nie- 

wskazane, gdyż padłe sztuki są dalej roz- 
sadnikami zarazy. Jednym więc z podsta- 

wowych warunków jest usuwanie z ło- 

wisk padłych i zastrzelonych lisów; spra- 

wa nie da się rozwiązać, dopóki nie bę- 

dzie odpowiedniego zarządzenia. Obecne 

przepisy nakazują wprawdzie zakopywa- 

nie strzelonych lisów na 1 m głębokości, 

ale w praktyce jest to niewykonalne, bo 

myśliwy nie nosi ze sobą łopaty i kilofa. 

(P. S.). 

73 156.2 : 151.2 : 149.6 Cervus IBL 

Seibt E.: Probleme der periodischen Verti- 

kalwanderung beim Rotwild. Zagadnienie 

periodycznych migracji pionowych u jele- 

ni. Unsere Jagd 1966 t. 16 nr 5 A4 s. 139— 

140, poz. bibl. 8. — Zagadnienie migracji 

pionowych szeregu gatunków zwierząt w 

terenach górzystych jest już dawno zna- 

ne. Ma ono ogromne znaczenie przy 

ustalaniu i wykonywaniu planów odstrza- 

łu jeleni. W większości łowisk potozo- 

nych wyżej plany odstrzału nie są wyko- 

nywane, gdy tymczasem w łowiskach ni- 

żej położonych plan wykonywany jest 

zwykle w krótkim okresie. Ma to niewąt- 

pliwie duży wpływ na hodowlę, tym bar- 

dziej, że z zagadnieniem migracji zwią- 

zane są również szkody wyrządzane przez 

jelenie w gospodarstwie leśnym. Dlatego 

wskazane jest dokarmianie jeleni tylko w 

ich ostojach zimowych, oraz koordyno- 

wanie całej gospodarki hodowlanej i pla- 

nowania koła dzierżawiące obwody z je- 

leniami, gdzie te migracje się odbywają. 

74 165.3 :181.6 — — 174.7 Larix IBL 

Lancner W.: Zum Problem des Misswuchs- 

anteiles in Larchennachkommenschaften. 

W sprawie udziału źle ukształtowanych 

form w potomstwach modrzewia. Allg. 

Forstztg. 1966, t. 77, nr 5, A4, s. 90—92, 

fot. 5, poz. bibl. 9. — Opisano badania 

nad dziedziczeniem u modrzewia różnych 

form ugałęzienia, korony i strzały. Zrazy 

pobrane z form o kulistych koronach po 
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zaszczepieniu na miodych sadzonkach za- 
chowuja swoje charakterystyczne uksztal- 
towanie. Badanie generatywnego potom- 
stwa tych form nie daje jednoznacznych 
wyników. Niekorzystnie ukształtowane 
formy modrzewia powstają pod wływem 
zarówno cech dziedzicznych, jak i czyn- 
ników środowiska, bardzo często jednak 
są dziedziczne. W celu lepszej oceny 
drzewostanów nasiennych modrzewia na- 
leży badać ukształtowanie cech genera- 
tywnego potomstwa, a formy niekorzyst- 
ne usuwać z upraw. (L.J.). 

75 181.311 — — 174.7 Larix + 422.2 IBL 

Leibundgut H.: Zur Trockenresistenz von 
Larchenkeimlingen. O odporności młodych 
siewek modrzewia na szuszę. Schweiz. Z. 
Forstw. 1965, t. 116, nr 2, BŚ, s. 151— 
152. — W szkółce leśnej zauważono do- 
syć zróżnicowaną odporność siewek mo- 
drzewia na suszę w pierwszym okresie 
po wykiełkowaniu. Aby to wyjaśnić, prze- 
prowadzono w szklarni doświadczenie z 4 
próbkami nasion modrzewia europejskie- 
go i jedną japońskiego, przy czym 2 
próbki pochodziły z Polski — z Góry 
Chełmowej i z Małej Wsi. Nasionom do- 
starczano wilgoci tylko do 1 maja, a na- 
stępnie pozostawiono podłoże naturalnym 
procesom wysychania. Najmniej odporny 
był modrzew japoński, który przeciętnie 
przetrwał 26,52 dnia, następnie polski — 
27,74 dnia; najbardziej odporny okazał 
się modrzew europejski nieznanego po- 
chodzenia, prawdopodobnie z Tyrolu, któ- 
ry wytrzymał 28,78 i 29,96 dni. (L. Z.). 

76 181.36 181.525 — — 176.1 IBL 

Populus tremula 

Straub R.: Experimentelle Untersuchung 
liber dié Abhdngigkeit des Wurzelwachs- 
tumsbeginnes bei Aspensamligen von der 
Luft- und Bodentemperatur. Badania eks- 
perymentalne nad zależnością rozpoczyna- 
nia wzrostu przez korzenie siewek osiki 
od temperatury powietrzai gleby. Schweiz. 
2. Forstw. 1966, t. 117, nr 1, B5, s. 60— 
67, fot. 1, tab. 1, wykr. 2. — Opis wstęp- 
nego doświadczenia nad rozwojem sie- 
wek osiki w zależności od warunków 
cieplnych i naświetlenia, przy uwzględ- 
nieniu proweniencji nasion. Rozwój pę- 
dów nadziemnych Tozpoczyna_ sie przy 
temperaturze gleby około 109C i pobu- 
dza do rozwoju system korzeniowy, co 
(inaczej niż u sosny i modrzewia) nastę- 
puje dopiero po upływie pewnej liczby 
dni po ruszeniu pędów. Długość tego 
okresu zależy w wysokim stopniu od wa- 
runków ekologicznych i może wynosić 
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nawet 18 dni. Dobowy okres naświetle- 
nia i intensywność światła odgrywa u 
osiki mniejszą rolę, niż u innych gatun- 
ków drzew pionierskich. Wpływ pocho- 
dzenia trudno było uchwycić ze względu 
na zbyt dużą zmienność w obrębie popu- 
lacji poszczególnych proweniencji. (L. Z), 

77 181.42 — — 174.7 Picea : 156.5 IBL 

Eiberle K.: Héhenzuwachs und Qualitat 
verbissener Rottannen. Przyrost wysokoś- 
cii jakość ogryzionych świerków. Schweiz. 
Z. Forstw. 1966, t. 117, nr 3/4, B5, $. 200 
—213, fot. 6, tab. 3, wykr. 1, poz. bibl. 

2. — Koncentracja szkód, następujących 
po sobie w poszczególnych latach, wska- 
zuje na preferencję ogryzania świerków 
przez sarny nie tylko w zależności od po- 
chodzenia geograficznego nasion, lecz rów- 
nież w stosunku do poszczególnych osob- 
ników, którym przez to grożą uszkodze- 
nia. W celu oceny wielkości strat gospo" 
darczych przeprowadzono doświadczenie, 
zakładając 9 upraw świerka różnego po 
chodzenia. Pomiarów dokonywano na po: 
pulacji 2661 osobników w wieku 5 do ? 
lat, uwzględniając długość pędu wierz- 
chołkowego i rozwój strzałki. Stwierdzo- 
no, że wskutek ogryzania nie nastąpiła 
obniżka przyrostu wysokości, a jedynie 
u 13% osobników nastąpiła deformacja 
strzałki, mogąca mieć znaczenie prak: 
tyczne. Wskazano, że na siedliskach o0b- 
serwowanych świerk wykazywał bardzo 
wysoką zdolność regeneracji, со wpły” 
nęło na zmniejszenie szkód. (Streszcz. 
franc.). (L. Z.). 

78 181.521 IBL 
Lanner R. M.: Needed: a new approach to 
the study of pollen dispersion. Potrzeba 
nowego podejścia do badań nad rozprze- 
strzenianiem się pyłku. Silvae gen. lh 
nr 2, A4, s. 50—51, wykr. 1, poz. bid. 
18. — Z rozwojem genetyki leśnej cor 
większego znaczenia nabierają badanie 
nad odległością lotu pyłku drzew. On 
wiono dotychczasowe wyniki badań ró? 
nych autorów dotyczące terminu, ое 
łości i mechanizmu rozprzestrzeniania § 
pyłku, oraz możliwości zbierania ja 
jego ilości, a także przeanalizowano 70. czenie tych elementów dla praktyk! PT. : i > : cj! siennictwa leśnego. Izolowanie planta] 
nasiennych jest mniej pewne niż 5 
przypuszcza, a jego wynik zależy ch: 

zmiennych czynników meteorologiczny 
rozmiaru zapylenia przypadkowego me od: 
się określić, zaś hybrydyzacja między ani- 
ległymi populacjami jest bardziej 09! 
czona przez czynniki meteorolgicho ję 
okresie zapylania niż przez odda



  

tych populacji. Celem artykułu było 
zwrócenie uwagi, że problemy te nie mo- 
gą być rozwiązane na podstawie dotych- 
czasowych badań nad rozprzestrzenianiem 
się pyłków. (S.Ł.). 

2 HODOWLA LASU 

79 228.0 IBL 

Grining P.: Zur Durchfihrung der wald- 
baulichen Planung. W sprawie planowa- 
nia hodowlanego w leśnictwie. Schweiz. 
Z. Forstw. 1965, t. 116, nr 4/5, BS, s. 297 
—315, rys. 3, tab. 1, poz. bibl. 18. — Po- 
ее i zadania planowania hodowlanego 
w leśnictwie określił Leibundgut. Polega 
ono na racjonalniejszym uszeregowaniu 
prac hodowlanych, z uwzględnieniem 
miejsca i czasu, w dążeniu do osiągnię- 
Ca wyraźnie wytkniętego celu. Oświetla- 
Jąc zagadnienie perspektywicznego celu, 
zebrano argumenty dla odparcia tezy, że 
ogranicza on swobodę leśnika, a z czasem 
może tracić na aktualności. Uznano, że 
ulegą on zmianie tylko w razie kryzysu 
(ospodaraczego lub klęsk żywiołowych. 
yrożniono ogólne planowanie hodowla- 

ne, którego jednostką jest obręb i szcze- 
gółowe, dotyczące drzewostanu. Za pod- 
stawy do planowania służą mapy, zdję- 
Ca lotnicze, rozeznanie warunków siedli- 
kowych - i  fitosocjologicznych, przy 
iwzględnieniu zmian, jakich należy sie 
spodziewać. (Streszcz. franc.), (L. Z.). 

80 228.5: 181.6 — — 174.7 Picea IBL 

Liebold E.: Die Erkennbarkeit der Wuchs- 
a des Einzelbaumes im gleichaftrigen 

ichtenreinbestand. Określanie możliwości 
bzyrostowych u poszczególnych drzew w 
Ante wiekowych, litych Swierczynach. 
ee Forstw. 1965, t. 14, nr 11/12, B5, s. 
S—1316, tab, 9, wykr. 12, poz. bibl. 

ober Obserwowano 219 drzew probnych, 
ca pij ych wszystkie zdolne do zy- 
w реву biologiczne w 7 równowieko- 
oj litych świerczynach, reprezentują- 

cje Jozne klasy wieku i różne bonita- 
w Siedliska. Stwierdzono, że przebieg 
moet poszczególnych osobników jest 
wana zróżnicowany. Drzewa o zahamo- 
tance przyroście w pierwszych latach 

sach wykazują często w średnich klą- 
jedn p CU. największy przyrost, który 

Donis, ‚М starszym wieku spada znowu 
0 nig! przeciętnej drzewostanu. Zjawisko 

jest b у od bonitacji siedliska i nie 
а te związane z klasą biologiczną. 

Usuwąj ach 1 w młodnikach zalecono 
ście c osobniki zahamowane w przyro- 
i Shen dragowinach — osobniki ciensze 
1.) głuszone. (Streszcz. ros. i ang.). 

81 232.236 — — 174.7 Picea IBL 

Abetz P.: Zur Bestandsbegriindung und 
Jungbestandspflege in Fichte. O zakłada- 
niu drzewostanów i pielęgnowaniu młodni- 
ków świerkowych. Forst-u. Holzwirt 1966 
t. 21nr4, A4, s. 77—80, poz. bibl. 8. — Spo- 

soby zagospodarowania sprzyjające po- 
wstawaniu odnowienia naturalnego świer- 
ka stały się nieaktualne nie z powodu 
strat w przyroscie, ale klęsk śniegoło- 
mów w wieku 30—40 lat. Zaznacza się 
nawrót do rębni zupełnej i upraw. Cieka- 
wym rozwiązaniem jest przerzedzanie 
naturalnego nalotu podokapowego do licz- 
by 10 tys. sztuk na ha, co zabezpiecza 
przed śniegołomami w późniejszym wie- 
ku (zabieg przeprowadza się przy pozy- 
skiwaniu drzewek choinkowych). Przy za- 
kładaniu upraw zaproponowano liczbę 
wyjściową 5 tys. sadzonek na ha. Redu- 
kuje to pozyskiwanie drobnych sortymen- 
tów, nieekonomiczne ze względu na kosz- 
ty robocizny. W wieku 30 lat pozostawia 
się 3000—4000 sztuk na ha. Zbyt luźna 
więżba odbija się ujemnie na jakości 
drewna przyszłego drzewostanu. Stwier- 
dzono brak różnic w gałęzistości przy 
więżbie kwadratowej i rzędowej (prze- 
ciętnie 2,5 X 1,0 m), którą zalecono jako 
bardziej praktyczną. (W. B.). 

232.12(774) — — 174.7 
82 Pinus : 161.33 IBL 

Steinbeck K.: Site, height, and mineral 
nutrient content relations of Scotch pine 
provenances. Zależność między siedlis- 
kiem, wysokością i zawartością pokarmów 
mineralnych u sosny zwyczajnej różnej 
proweniencji. Silvae gen. 1966 nr 2 A4 
s. 42—50, tab. 8, mapy 2, poz. bibl. 18. — 
W stanie Michigan założono 3 uprawy 
doświadczalne z siewek reprezentujących 
122 rodzime drzewostany. Po zakończeniu 
5 okresu wegetacyjnego drzewek pobra- 
no próbki igieł do analiz zawartości azo- 
tu, potasu, fosforu, sodu, wapnia, magne- 
zu, manganu, żelaza, miedzi, boru, cyn- 
ku i glinu. Stwierdzono bardzo istotne 
różnice w zawartości wymienionych 12 
składników mineralnych na poszczegól- 
nych uprawach oraz w zdolności siewek 
do gromadzenia azotu, fosforu, magnezu 

i boru. Międzyuprawowe różnice pod 
względem zawartości składników mineral- 
nych odzwierciedlały się w dłucości mię- 
dzyokółków; istotny wpływ na długość 
międzyokółków wywierał azot i magnez, 
przy czym wpływ azotu był w zależności 
"od uprawy dodatni lub ujemny. (5. Ł.). 
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83 232.13 — — 176.1 Salix IBL 

Littke H.: Stand und Perspektiven der 
Baumweiden-Ziichtung. Stan obecny i per- 
spektywy selekcji wierzb drzewiastych. 
Arch. Forstw. 1966, t. 15 „nr 1, B5, s. 27 
—47, fot. 10, map 5, poz. bibl. 33, — 
Amplituda wymagan siedliskowych wierz- 
by jest znacznie szersza niz topoli, wierz- 
ba może więc odegrać poważną rolę w 
produkcji drewna w lesie i w uprawach 
poza lasem. Znanych jest około 500 ga- 
tunków wierzby, a w obrębie niektórych 
gatunków można wyróżnić po kilkadzie- 
siąt naturalnych odmian. Przy dużej 
skłonności do międzygatunkowego krzy- 
żowania się oraz łatwości wegetatywne- 
go rozmnażania się stanowi wierzba bar- 
dzo odpowiedni materiał dla hodowli se- 
sekcyjnej. Omówiono ważniejsze euro- 
pejskie i amerykańskie gatunki i odmia- 
ny wierzby, charakteryzując ich przyrost 
i zdolność do hybrydyzacji. Podkreślono 
łatwość powstawania form poliploidal- 
nych oraz wielką ilość naturalnych krzy- 
żówek. (Streszcz. ros. i ang.). (L. Z..). 

232.311 : 165.5 — — 174,7 
84 Picea (234.3) IBL 

Surber E.: Uber Ernteergebnisse, Keimver- 
lauf und Saatmenge von Fichtensamen aus 
Gebirgslagen. O wynikach zbioru, prze- 
biegu kiełkowania i wysiewu nasion świer- 
ka z terenów górskich. Schweiz. Z. Forstw. 
1965, t. 116, nr 3, В5, s. 177—184, tab. 
2, wykr. 4. — Świerk w Alpach szwaj- 
carskich jest gatunkiem o największej 
amplitudzie warunków ekologicznych. Ba- 
dania nad zróżnicowaniem jego ras kli- 
matycznych podjęto w 1956 r., korzysta- 
jąc z obfitego owocowania w całym kra- 
ju. Zebrano szyszki z 268 drzew w 35 
drzewostanach. Zbiór z 1 drzewa wynosił 
od 1 do 44 kg szyszek. Najwyższą ja- 
kość i wydajność nasion stwierdzono na 
terenach o optymalnych warunkach eko- 
logicznych dla tego gatunku. Podano licz- 
by charakteryzujące wilgotność szyszek, 
ilość wyłuszczonych nasion, ich zdolność 
i energię kiełkowania oraz wskazówki 
odnośnie do planowania produkcji sadzo- 
nek z uwzględnieniem wzniesienia n. p. m. 
(Streszcz. franc.). (L. Z.). 

85 232.328.1 (470.2) — — 174.7 Picea IBL 

Murygina Ł. A.: Opyt rozmnozenja jeli 
obyknowiennoj czerienkami w ustowjach 
siewiero-zapada SSSR. Préba rozmnażania 
świerka pospolitego za pomocą zrzezów w 
warunkach północno-zachodniej części 
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ZSRR. Lesnoj. Ż. 1966 t. 9 nr 2 B5 s. 48— 
50, tab. 3. — Zrzezy pozyskiwano w róż- 
nych terminach z drzew matecznych w 
wieku od 3 do 100 lat i wysadzano je w 
ciepłych lub zimnych inspektach. Inspek- 
ty ciepłe ogrzewano warstwą nawozu 
końskiego o grubości 25 cm. Lepiej uko- 
rzeniały się zrzezy w zimnym inspekcie. 
Odpowiednim okresem do pozyskiwania 
zrzezów jest wczesna wiosna (przed roz- 
wojem pączków) oraz połowa lata, gdy 
pędy kończą wzrost na wysokość. Zrze- 
zy ze starych drzew matecznych ukorze- 
niają się słabiej. (L. J.). 

86 232.411.3 — — 174.7 IBE 

Pinus : 232.427 

Kartielew W. G.: Wlijanje kaczestwa sie- 
jancew sosny na priżiwajemost' i rost 
kultur pri mechanizirowannoj posadkie. 
Wpływ jakości siewek sosny na przyjęcie 
i wzrost upraw zakładanych przy użyciu 
sadzarki. Lesnoj Ż. 1966 t. 9 nr 1 B5 s. 37—Al, 
tab. 3, poz. bibl. 7. — Sadzenie jedno” 
rocznych siewek sosny różnych klas ja- 
kości wykonano na glebach  porolnych 
używając sadzarki typu LMD-1. Sadzon- 
ki najgrubsze i o najdłuższym systemie 
korzeniowym były po 2 latach wzrostu 
na uprawie wyższe i miały największą 
udatność. Przyrost sosny zależał przede 
wszystkim od grubości siewek i jakości 
systemu korzeniowego, znacznie mniej 
natomiast był związany z klasą ich wy 
sokości. (L. J.). 

87 232.43 IBL 

Schmidt-Vogt H.: Zwischen engen und 
weiten Verbanden. Gęsta czy luźna więć" 
ba? Forst-u. Holzwirt 1966 t. 21 nr 4 AŚ 
s. 73—77, poz. bibl. 39. — Przedstawiono 
rys historyczny zagadnienia więżby © 
r. 1816, kiedy Cotta pisał, że luźna wię?” 
ba nie daje wartościowych użytkowo 
drzew, a przy zbyt gęstej wiele kosztów 
idzie na marne. Skrótowo omówiono WY” 
powiedzi Biermana (1845), Schember® 
(1861), Buhlera (1886), Krafta (1887), a 
tenberga (1888), Grayera (1898), Fran hausena (1901), Reussa (1907), Реле Abetza, Merkela, Wagenknechta (190 
i innych. Mimo tak szczegółowego р, 
dyskutowania sprawa zagęszczenia ме 
by pozostaje otwarta. Przy luźnej wie? ta 
obniżają się koszty sadzonek i sadzenć: 
ale rosną wydatki na uzupełnienia; wi 
sze są warunki odżywiania i przyroj : 
wzrasta jednak gałęzistość. Praktyka oat 
na przechodzi obecnie z więźby kwa OF 
towej, umożliwiającej symetryczny !



wój korony i strzały, na rzędową, ułat- 
wiającą zakładanie upraw i ich pielęgno- 
wanie. Wpływ więżby na przyrost i za- 
pas uzależniony jest od siedliska. Knigge 
proponuje następującą więźbę dla różnych 
gatunków upraw: sosna — od 1,2 X 0,3m 

do 1,3 X 0,6 m dąb — 1,3 X 0,4 m, buk — 
13 X 0,6 m, świerk i jodła — 1,5 X 1,5 m. 
(W.B.). 

88 237.4 (436) — — 160.21 IBL 

Stefan K., Lippay H.: Ergebnisse Nadel- 
analysen bei Diingungsversuchen. Wyniki 
analizy igliwia przy doświadczeniach z 
hawozeniem. Allg. Forstztg 1966 t. 77 nr 5 
A4, s. 1—2 wkładki, tab. 3, wykr. 1, poz. 
bibl. 10, — W 1962 r. założono w Au 
strii 7 powierzchni świerkowych i jedną 
osnową w celu prowadzenia długofalo- 
wych badań z nawożeniem. Plan doświad- 
Czen obejmuje badanie zmian wywołanych 
hawozeniem; w glebie, w rozwoju roś- 
inności, przyroście drewna i zawartości 
soli mineralnych (azotu, fosforu, potasu, 
wapnia i magnezu). Uprawy są nawożone 
dawkami nawozów wynoszącymi w czy- 
stym składniku na powierzchni 1 ha: 
doztu 174—245 kg, fosforu 57—160 kg, 
potasu 93—175 kg, wapnia 142—1170 kg. 

igliwiu świerka na powierzchniach na- 
Wozonych najbardziej zwiększyła sie za- 
wartość azotu. (L. J.). 

89 237.4 : 242 IBL 

Aer H.: Walddiingung und Bestandes- 
Ea „Nawożenie a pielęgnowanie drze- 
stanów. Allg. Forstztg 1966 t. 77 nr 5 
w" 83—84. — Współczesne leśnictwo 
tz, 9 WANE jest wynikami doświad- 

szkółka nawożeniem w , drzewostanach, 
om ach i przy zalesieniach. Podano w 
р, dyskusyjnej metode badan nad 
rest’ em nawozenia i trzebiezy na przy- 
tzep zewostandw. Wyrazono poglad, ze 
ani” jako zabieg pielegnacyjny sa 

treebin? opłacalne niż nawożenie. Przez 
nożną w dotychczasowej gospodarce 
ich 7 polepszyć jakość drzewostanów, 
i śnię Iowotność, odporność na wiatro- 
spo ja gołomy bez zwiększenia kosztów go- 

arczych. (L. J.). 

9 
245.1 (437) : 815.4 IBL 

ayes K.: Erhéhung der Holzqualitat 
jakoś Jegelmassige Astung. Podnoszenie 

=. drewna przez prawidłowe podkrze- 
Бе drzew. Schweiz Z. Forstw. 1965 

OSwiet] nr 1, BS, s. 37—45, tab. 1, — 
ono zagadnienie podkrzesywania 

drzew w celu uformowania strzał bezsęcz- 
nych i pełniejszych, a ponadto łatwiej- 
szych do korowania. Cechy te maja 
mniejsze znaczenie przy przeróbce che- 
micznej i podkrzesywanie jest nieopła- 
calne, podobnie jak przy podkrzesywa- 
niu starych drzew, u których osiąga się 
mały wzrost technicznej wartości strzały. 
Podano opis doświadczeń prowadzonych 
w Czechosłowacji, przede wszystkim w 
świerczynach oraz technikę tego zabiegu 
w drzewostanach złożonych ze świerka, 
sosny, jodły i modrzewia. Podkrzesywa- 
nie strzał powyżej 6 m nie jest opłacal- 
ne ze względu na wysoki koszt roboci- 
zny. (L.Z.). 

3 NAUKA ©O PRACY. POZYSKIWANIE 
DREWNA. PRACE ZRĘBOWE I TRANS- 

PORT. INŻYNIERIA LEŚNA 

91 302 IBL 

Kaminsky G.: Arbeitsphysiologische Un- 
tersuchungen in der Forstwirtschaft. Bada- 
nia nad fizjologią pracy w gospodarce 
leśnej. Forstarchiv 1966 t. 37 nr 3 A4 s. 
61—70, rys. 1, tab. 4, poz. bibl. 59. — Za- 
rys zadań i osiągnięć w badaniach nad 
fizjologią pracy robotnika leśnego ze 
szczególnym uwzględnieniem rozwoju 
tych badań w ostatnich latach. Zadania 
te szybko zmieniają się w związku z po- 
stępem mechanizacji pracy, zbliżając się 
do analogicznych zadań w przemyśle. 
Wiele uwagi poświęcono pojęciu ergono- 
mii jako nauki ujmującej współzależności 
między człowiekiem a środowiskiem jego 
pracy fizycznej. Podano system klasyfi- 
kacji czynników, składających się na wa- 
runki pracy oraz rozpatrywano sprawy 
higieny pracy w lesie i wpływu wysiłku 
na organizm robotnika, oraz wpływu ha- 
łasu i wibracji. Podkreślono znaczenie 
tych badań nie tylko z punktu widzenia 
higieny, lecz również organizacji i nor- 
mowania pracy. (L. Z.). 

92 326.7 (430.1) IBL 

Sabiel G.: Einsatzmóglichkeiten und Ein- 
satzbereiche von Einmann — Motorsdgen. 
Możliwości i zakres stosowania jednooso- 
bowych pił silnikowych. Forstarchiv 1966 
t 37, nr 4, A4, s. 106—108, tab. 1, wykr. 
2. — W leśnictwie NRF stosuje się obec- 
nie około 40 tys. jednoosobowych pił 
motorowych, stanowiących na ogół wła- 
sność robotników, a służących do pracy 
zespołu 2 ludzi. Piły ręczne zostały już 
prawie wyparte, a narzędziem pomocni- 
czym jest siekiera. Omówiono zakres 
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czynności, które racjonalizacja pracy na- 
kazuje wykonywać piłą mechaniczną oraz 
najwłaściwszy dobór pił, pod względem 
ich ciężaru i mocy silnika, do poszcze- 
gólnych rodzajów pracy drwala. Wskaza- 
no, że piły mechaniczne nie spełniają 
jeszcze wszystkich wymagań odnośnie 
fizjologii pracy. Podzielono piły na 3 ka- 
tegorie: ciężkie o mocy 5 do 65 KM 
i ciężarze 12 do 149 kg, średnie 3,5 do 
4,9 KM i ciężarze 10 do 11,9 kg oraz lek- 
kie 2,6 do 3,4 KM i ciężarze 8 do 9,9 kg. 
Wskazano celowość stosowania krótkich 
a częstych przerw w pracy. (L. Z.). 

93 377.43 IBL 

Grammel R.: Methoden und Probleme beim 
Schichtholztransport. Metody i problemy 
związane z transportem drewna stosowe- 
ao. Allo. Forst”. 1966 t. 21 nr 24 44 s. 
409—414, fot. 5, poz. bibl. 53. — Z mo- 
dernizacją transportu drewna stosowego 
łączy się sprawa wiązania tego sorty- 
mentu, pomyślana jako uproszczenie za- 
ładunku, przewozu i wyładunku. Prawie 
wyłącznie wiązane jest drewno stosowe 
liściaste długości 1 m, rzadziej 2 m 
i dłuższe. Wówczas ciągnik wyposażony 
w żuraw hydrauliczny przewozi bezpo- 
średnio wiązki na składowisko. Ponieważ 
sposób ten jest dość kosztowny zademon- 
strowano jednoosiowe wózki zrywkowe 
typu „Kónigseggwald' i ,,Radolfzell’ z 
podnoszoną hydraulicznie osią. Rozwój 
nowych metod transportu uwarunkowa- 
ny jest współpracą pomiędzy leśnictwem 
a przemysłem. (W. B.). 

94 377.44 (430.1) IBL 

Loycke H. J.: Anforderungen an Forst- 
maschinen dargestellt am Beispiel Forst- 
radschlepper. Wymagania wobec maszyn 
leśnych rozpatrywane na przykładzie 
ciągnika kołowego. Forstarchiv 1966 t. 37 
nr 4, A4, s. 85—91, fot. 7, tab. 2, wykr. 
1, poz. bibl. 11. — Znajomość środków 
mechanizacji staje się obecnie jedną z 
ważniejszych dziedzin wiedzy wymaganej 
od pracowników administracji leśnej. 
Ciągniki stosowane w leśnictwie muszą 
wykazywać swoiste cechy, a opracowy- 
wanie prototypów musi być dokonywane 
przy współpracy konstruktorów. z leśni- 
kami. Ciągniki kołowe w leśnictwie słu- 
żyć mają za: 1) maszyny pociągowe, 2) 
źródło energii do napędu innych maszyn, 
3) maszyny nośne dla wciągarek, podnoś- 
ników itp. sprzętu. Rozpatrzono cechy 
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techniczne ciągników stosowanych w NRF 
oraz koszty związane z ich eksploatacją, 
uznając że najbardziej racjonalne jesl 
wyposażenie gospodarstw leśnych w tym 
kraju w ciągniki uniwersalne oraz w spe- 
cjalne ciągniki zrywkowe. (L. Z.). 

95 383.1 IBL 

Kuonen V.: Probleme des  forstlichen 
Strassenbaus. Problemy budowy dróg leś- 
nych. Schweiz. Z. Forstw. 1965 t. 116 nr 1 
BS, s. 12—25, rys. 2, wykr. 4, poz. bibl. 
5. — Zagadnienia budowy dróg leśnych 
i dróg publicznych znacznie różnią się od 
siebie. Na drogach leśnych ruch jest nie- 
wielki, mogą być one wąskie, lecz sieć 
ich musi zapewniać udostępnienie dane- 
go obszaru lasu. Sieć ta musi być dosta" 
tecznie gęsta, a drogi od sąsiadującego 
terenu nie może oddzielać zbyt duży wy- 
kop czy nasyp. Promienie łuków mogą 
być znacznie mniejsze, jednakże nie na 
tyle, aby utrudniało to wywózkę dłu- 
życ. Rozpatrzono postępy techniki budo- 
wy dróg oraz możliwości ich wykorzy: 
stania w leśnictwie, Najwięcej uwagi po" 
święcono nowym środkom służącym do 
stabilizacji gruntu: „Pectacrete”, „Hydro- 
dur” i „Terrabind'. Przed doswiadczal- 
nictwem stoi zadanie opracowania 0S? 
czędnvch metod budowy dróg, gdyż leś 
nictwo nie ma ani potrzeby ani możliwo” 
Ści inwestowania wielkich kapitałów W 
sieć drogową. (Streszcz. franc.. (L.Z. 

96 383.4 IBL 

Abt E.: Versuche und bisherige Erfahrun 
gen mit bituminósen Trage- und W 
chleissschichten. Doświadczenia i dotyc” 
czasowe spostrzeżenia dotyczące bitumicz 
nej nawierzchni i warstwy nose 
Schweiz. Z. Forstw. 1965, t. 116, пт 1, Bo, 
s. 26—36, tab. 1. — Szybki rozwój IE 
chanizacji pociągnął za sobą zwiększen” 
wymagań wobec dróg leśnych, OÓOW 3. 
nich dla ruchu ciężkich pojazdów mec 
nicznych. Wyłania się zagadnienie WY 
boru metody budowy drogi z myślą, 8 Г. 
wkłady na budowę i wydatki na kon 
wację były najmniejsze. Rozpatrzono р. 
szczególne sposoby stabilizacji arty 
i tworzenie nawierzchni, podajac kos 
budowy oraz charakteryzujac wy gl 

łość doświadczalnych odcinków ar 
Wiele uwagi poświęcono również WE ed 
nianiu dawniej budowanych dróg те" 
zastosowanie środków technicznych. ( 
szczenie franc.). (L. Z.).



4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU 

97 41 : 453 IBL 

Maksymow J. K.: Neue Wege in der In- 
sektenbekampfung. Nowe kierunki zwal- 
czania szkodliwych owadów. Schweiz. Z. 
Forstw. 1965, t. 116, nr 3, BŚ, $. 235—242, 
poz. bibl. 31. — Przegląd zasadniczych 
metod zwalczania owadów występujących 
masowo, a szkodliwych dla gospodarki 
rolnej lub leśnej. Do starych metod, któ- 
re nazwano „klasycznymi' zaliczano sto- 
sowanie insektycydów i walkę biologicz- 
ną, opartą na hodowli naturalnych wro- 
gów szkodnika, czyli drapieżników, paso- 
żytów lub mikroorganizmów  chorobo- 
twórczych. Do nowych zaliczono 3 meto- 

dy: 1) Wabienie samców za pomocą sek- 
sualnych atraktantów zapachowych w 
miejscach, gdzie nie ma samic. 2) Wypu- 
szczenie na wolność wyhodowanych ma- 
sowo sterylizowanych samców, które po- 
zostając zdolne do kopulacji powodują 
składanie przez samice jajeczek niezdol- 
nych do rozwoju. 3) Sterylizację, za po- 
mocą pokarmu zaprawionego preparata- 
mi, zarówno samców i samic przebywa- 
(zy na wolności. (Streszcz. franc..) 

В 414.1 : 443 ТВТ. 

Benedict W. V.: Experience with antibio- 
wi i, control white pine blister rust. Do- 

w czenia ze stosowaniem antybioty- 
rzeczk, zwalczaniu rdzy wejmutkowo-po- 
$ 382. see J. Forestry 1966 t. 64 nr 6 A4 
wano i — Po raz pierwszy wypróbo- 
oksymij, o Wania antybiotyku cyklo- 

no, żę ie w 1949 r., w 1956 r. zauważo- 
klo е м ze traktowane oczyszczanym cy- 

i schł ymidem w 1953 r. nie owocowały 
tworzył, W niektórych wypadkach wy- 
rawę oa Się tkanka kallusowa wokół 

sowano l. W latach od 1957 do 1965 sto- 
ziomką STOKE cykloheksymid do od- 

obec tin” opadnietych przez rdze. 
tego ant ee wyników stosowania 
gatunków, lotyku w stosunku do innych 
Poszukiw sosen i innych gatunków rdzy 
dzieje ano innego środka. Pewne na- 

vioactn Pm? ze środkiem zwanym 
0 ejmuje: 1 Obecny program działania 
Miczne go, „poszukiwania 
Stosowami tóry mógłby być skutecznie 
określeni 7, Powietrza lub do pni, 2) 
Śczności obecnej i potencjalnej uży- 
zwalczaniu 23.03 Tuberculina maxima w 

Idzy, 3) przyspieszenie pro- dukcji о 
żeniowego, О па rdze materiatu sa- 

środka che-- 

99 425.1 IBL 

Keller T.: IV [Internationale Arbeitsta- 
gung Forstlicher Rauchschadensachver- 
standiger, Wien 1964. Czwarte miedzyna- 
rodowe posiedzenie robocze rzeczoznaw- 
ców w sprawach szkód od dymów w la- 
sach, Wiedeń 1964. Schweiz, Z. Forstw. 
1965, t. 116, nr 4/5. BS, s. 433—439, poz. 
bibl. 4. — Przegląd rezultatów badań 
prowadzonych nad szkodami od dymów 
w krajach środkowej Europy. Przedmio- 
tem badań były przede wszystkim: dwu- 
tlenek siarki, fluor i pyły wyrzucane 
przez kominy fabryczne. Rozpatrując fi- 
zjologiczną stronę zagadnienia podano re- 
zultaty działania gazów przy różnym stę- 
żeniu w powietrzu. Stwierdzono, m. in. 

że SO, wchłonięte przez igły zostaje prze- 
mieszczane do sąsiednich gałązek oraz do 
wierzchołka korony. Odporność na gazy 
w znacznym stopniu zależy od cech dzie- 
dzicznych osobnika, warunki zewnętrzne 
odgrywają jednak również poważną rolę, 
up. uawozenie zmniejsza wrażliwość. Po- 
dano skalę porównawczą odporności po- 
szczególnych gatunków drzew iglastych. 
Rezultatem osłabienia drzew jest przede 
wszystkim zmniejszona szerokość słojów 
rocznych. Nieco uwagi poświęcono rów- 
nież możliwościom zapobiegania zanie- 
czyszczeniu atmosfery. (L. Z.). 

100 453(436} — — 145.7 18,77 IBL 

Lymantria monacha 

Jahn E., Holzschuh C.: Beobachtungen zur 
Massenvermehrung der Nonne. Obser- 
wacje gradacji brudnicy mniszki .Allg. 
Forstztg. 1966, t. 77, nr 4, A4, s. 1—3, 
wkładki, fot. 1, poz. bibl. 9. — Gradacja 
brudnicy mniszki w 1964/65 r. obejmo- 
wała obszar 1500 ha drzewostanów świer- 
kowych i sosnowych. Obliczenie zasie- 
dlenia wykazało, że liczba jaj dochodziła 
do 13500 na jednym drzewie, a przecięt- 
na liczba młodych gąsienic w koronie 
drzewa 1800—3000 szt. Obserwowano licz- 
bowy stosunek osobników męskich brud- 
nicy do żeńskich, kształtujący się różnie 
w zależności od warunków zewnętrznych, 

oraz procentowy udział form imago o 
ciemnym zabarwieniu. Do głównych paso- 
żytów mniszki zaliczono: Ichneumon dis- 
paris Poda i Pimpla examinator F. oraz 

choroby wirusowe zarażające jaja. Do 

zwalczania chemicznego brudnicy używa- 

no z dobrym skutkiem preparatu E 605. 

(L. J.). 

101 453 — — 145.7 X 21.06 Diprion  IBL 
(430.2) : 450 

Urban S.: Die Begrenzungsfaktoren der 

Ubervermehrung der Kiefernbuschhorn 
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blattwespe (Diprion pini L.) in den Jahren 
1960 und 1961. Czynniki ograniczajace 
masowe rozmnazanie sie borecznika (Di- 
prion pini L.) w latach 1960 i 1961. Arch. 
Forstw. 1965 1. 14 nr 11/12 B5s. 1223—1234, 
poz. bibl. 44. — Przegląd czynników, któ- 
re spowodowały załamanie się gradacji 
borecznika sosnowca, obserwowanej w 
latach 1960—1961 w rejonach Magdebur- 
ga, Szwerinu i Poczdamu. Uwzględniono 
zarówno czynniki biotyczne jak i abio- 
tyczne, stwierdzając, że redukcja popula- 
cji nastąpiła głównie w stadiach jaja i 
kokonu. W stadium jaja największe zna- 
czenie przyznano pasożytom ze świata 
owadów. Niekorzystne warunki atmosfe- 
ryczne: temperatura, wilgotność powie- 
trza i opady wywierały mniejszy wpływ. 
Pasożyty te pojawiły się na wiosnę 1961 r. 
1961 r. w nieznacznych ilościach, a na je- 
sienie tegoż roku już spowodowały za- 
łamanie się gradacji. Za czynniki mniejsze- 
go znaczenia uznano pasożyty kokonów, 
choroby grzybowe, drobne ssaki i ptaki. 
Podano wykaz pasożytniczych owadów 
znalezionych w jajach i kokonach borecz- 
nika oraz 3 gatunków grzybów powodują- 
cych choroby larw. (Streszcz. ros. i ang.) 
(L.Z.). 

5 POMIAR LASU. PRZYROST. ROZWÓJ 
I STRUKTURA DRZEWOSTANÓW. IN- 
WENTARYZACJA I KARTOGRAFIA 

102 56 — — 176.1 Alnus (477) IBL 

Dawidow M. W.: Chod rosta kultur czer- 
noj olchi. Rozwój upraw olszy czarnej. 
Lesnoj Ż. 1966 t. 9 nr 2 B5 s. 7—12, rys. 
1, tab. 3, wykr. 1, poz. bibl. 8. — Omć- 
wiono produktywnosé drzewostanow ol- 
szy czarnej na żyznych siedliskach Ukrai- 
ny. Charakterystyka dotyczy liczby 
drzew, ich wysokości, pierśnicy, sumy 
powierzchni przekrojów, oraz zapasu, 
użytków międzyrębnych, i przyrostu. Za- 
pas badanego drzewostanu olszowego, w 
wieku 63 lat wynosił 516 m3. Maksymal- 
ny przyrost drewna nastąpił w wieku 35 
lat. (L. J.). 

103 562.1 — — 174.7 Abies IBL 

Favre L. A. La croissance du sapin en fo- 
ret jardinće. Przyrost jodły w drzewosta- 
nie zagospodarowanym przerębowo. 
Schweiz. Z. Forstw. 1965 t. 116 nr 7 B5 5. 
547—555, fot. 1, rys. 1, tab. 2, wykr. 2, — 
Zbadano przebieg rozwoju jodły o wyso- 
kości 52,5 m i wieku 220 lat, która rosła 
w drzewostanie, zagospodarownym od 
1890. r. wg. zasad racjonalnej gospodar- 
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ki przerębowej, a poprzednio podlegają- 
cym podobnej gospodarce, jednakże eks- 
tensywnej. Analizę pniową oparto na 
określeniu przyrostu na przekroju strzały 
co 4 m. Stwierdzono, że na wysokości 
4 m przerosty były bardzo regularne do 
wieku 200 lat, a w ciągu ostatnich 20 lat 
nawet zwiększyły się. Na wysokości 12 m 
przyrosty stopniowo zmniejszały się, jed- 
nakże w ostatnich latach znowu zaczęły 
się zwiększać. Powyżej 12 m przyrosty 
regularnie zmniejszały się. Drzewo to wy- 
produkowało 90% całkowitej masy w 
drugiej połowie życia, a w ciągu ostat- 
nich 20 lat 25%/0 tej masy. Taki przebieg 
przyrostu nie stanowił wyjątku, raczej 
był typowy dla lasów м Courat. 
(Streszcz. niem.) (L. Z.). 

6 URZĄDZANIE LASU, EKONOMIKA 
GOSPODARSTWA LEŚNEGO. 
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104 613 IBL 

Speidel G.: Die Auswirkung Formels- 
hiebsweisen auf die Ertragsentwicklung 
von Betriebsklassenmodellen. Wpływ sto- 
sowania różnych wzorów do określania 
etatu na przyrost obrębów modelowych. 
Forst-u. Holzwirt 1966 t. 21 nr A4 s. 53— 
56, wykr. 2, tab. 4, poz. bibl, 6. — Bada 
nie różnych wskaźników rachunkowych 
wykazuje stosunkowo duży udział błędów, 
zwłaszcza dla wzoru Heyera. Dokładniej” 
sze wyniki daje wzór Gehrhardta a najdo' 
kładniejsze — metoda Paulsen-Hundesh" 
gena. Przy układzie klas wieku, odbiega 
jącym od normalnego, występują waha: 
nia wskaźników etatu rębnego zapasu ! 
bieżącego przyrostu, ustalonych w 942 
niu do bardziej równomiernego roztoze 
nia klas wieku. Stwierdzono, że WZ! 
Gehrhardta stosować należy dla gospo 
darstw o przeciętnych warunkach hodow” 
lano-produkcyjnych, a metodę Paulse™ 
Hundeshagena — przy konieczno” 
zmniejszania zapasu. Nie wyjaśniono an 
leżności między składem gatunkowy! 7 
okresem wyrównawczym kolei rębu. 
B.). 

L 105 627.3 B 

Gaspar J.: L'amenagement de la foret pr 
le public. Urządzanie lasów wypoczy 5 
wych. Bull. Soc. For. Belg. 1966 nr ró 
s. 163—168. — Przy urządzaniu lasów lu 
kreacyjnych powinno się mieć A ‘at 
budowe odpowiedniej sieci drog Lasy 
dowych, parkingów i kampingów:



muszą mieć wygląd estetyczny, na co 
składa się tworzenie drzewostanów miesza- 
nych w więźbie nieregularnej i odpowie- 
dnia biologiczna obudowa wód bieżących 
i stojących. Należy wydzielić miejsca spa- 
cerowe i miejsca ciszy, a również zapew- 
nić ochronę przed uszkodzeniem miejsc 
mających trwałe znaczenie leśno-hodow- 
lane, botaniczne i naukowe. Celom wy- 
poczynkowym mają służyć nie tylko lasy 
państwowe i miejskie, ale w wypadkach 
koniecznych — także i prywatne. Urzą- 
dzaniem i konserwacją miejsc wypoczyn- 
kowych w lasach obarcza się zarządy leś- 
ne, natomiast prowadzenie parkingów 
i kampingów — dzierżawców. (W.K.). 

106 641 IBL 

Fromer R.: Ein dynamisches Modell des 
Forstbetriebes. Dynamiczny model gospo- 
darstwa leśnego. Schweiz. Z. Forstw. 1965 
t 116 nr 4/5 B5 s. 346—356, tab. 2, wykr. 
4, poz. bibl. 7. — Las normalny w ujęciu 
Hundeshacena i Hayera stanowi abstrak- 
Се, od której rzeczywiste gospodarstwa 
leśne zawsze w pewnym stopniu odbie- 
Jają. Osiągnięcie ściśle normalnej struk- 
tury klas wieku jest niemożliwe, a dąże- 
nie do niej kosztem dużych ofiar gospo- 
darczych jest również niecelowe. W gos- 
podarstwach leśnych określenie wyników 
dspodarczych za jakiś okres napotyka 
aoe trudności. Zaproponowano nową 
‘ann opartą na typach drzewostanów 
grupach drzewostanów zbliżonych wie- 

wsk gp onitacją) oraz na odpowiednich 
oceną ACR gospodarczych. Syntetyczna 
ub a zmian stanu gospodarczego obrębu 

większej jednostki opiera się na me- 
todach statystyki tyki t t . 
(Streszcz, franc). (L. Z.). EA 

1 W 673 (494) IBL 

Schwotzer W.. 
onten 

wicklu 

I W.: Zwei einfache forstliche 
pline im Rahmen allgemeiner Ent- 

un ngstendenzen der Forstlichen Buch- 
plany © Dwa nieskomplikowane leśne 
rozwojowy w ramach ogólnych tendencji 
7 Forst. Ch księgowości leśnej. Schweiz. 369, poz 1965 t 116 nr 3/4 BS s. 357— 
sta dążnogy 10. — W Szwajcarii wzra- 
wości: ] ŚĆ do zmodernizowania księgo- 

Csnej tak, ażeby zwiększyć jej 
a administracjii i kontroli M odarki - bodarki, Zasadniczo należy oczekiwać Pro : wadzenia w gospodarce leśnej księ- Sow fo. 

Sowane; handlowej, ujednoliconej i dosto- 
dla różn о ogólnych ram księgowości 
Przemysły a przdsiębiorstw handlowych i 

owych, jednakże nim to nastąpi, 

przewiduje się udoskonalenie obecnie 
stosowanej księgowości przychodów 
i wydatków. Księgowość ta musi być łat- 
wa do stosowania przez personel nie po- 
siadający specjalistycznych kwalifikacji, 
a jednocześnie dawać dostateczną podsta- 
wę dla wypełniania formularzy statystycz- 
nych. Podano 2 projekty planu kont, któ- 
re zostaną poddane próbie w dwóch gos- 
podarstwach leśnych Szwajcarii. Omó- 
wiono również współpracę w ramach 
FAO w tym zakresie. (Streszcz. franc.) 
(L. Z.). 

108 686.3 (430.1) : 662.3 IBL 

Kosten der Feinerschliessung. Koszty cał- 
kowitego udostępniania. Allg. Forstz. 1966 
t. 21 nr 26 A4 s. 454—455, tab. 1. — 
Przez pojęcie całkowitego udostępnienia 
rozumiemy założenie w drzewostanie linii 
zrywkowych (np. dla urządzeń linowych), 
oraz dróg zrywkowych. Udostępnienie to 
obniża koszty zrywki, poprzez zmniejsze- 
nie jej odległości. Ekonomika zagadnienia 
zależy od wydajności, od nakładów na 
zrywkę i od kosztów udostępnienia. Od- 
stępy tych szlaków wynoszą 30—50 m w 
młodych drzewostanach, a 600—100 m w 
starszych. Koszty budowy od 2,30 do 2,70 
marek NRF za 1 п? drogi zrywkowej. 
(М. В.). 

9 LASY I LESNICTWO W GOSPODARCE 

NARODOWEJ 

109 905 IBL 

Tromp H.: Prognosen fiir den Holzver- 
brauch. Prognozy dotyczace zapotrzebo- 
wania na drewno. Schweiz. Z. Forstw. 1965 
t. 116 nr 7 BS s, 609—622, tab. 3, poz. 
bibl. 14. — Przewidywania przebiegu 
zmian gospodarczych opierano dawniej 
na ekstrapolacji lub na analogii podob- 
nych tendencji rozwojowych w przeszłoś- 
ci. Obecnie uznano, że sposoby te są 
zawodne i podejmuje się próby stawia- 
nia prognozy, które dawałyby większe 
prawdopodobieństwo sprawdzenia się. Dy- 
namiczny rozwój techniki i szybkość 
zmian gospodarczych sprawiają jednak, że 
prognozy konsumpcji drewna nie obej- 
mują więcej niź 20 lat, Opierają się one 
na analizie szeregu czynników takich, 
jak zmiany demograficzne i dochodu na- 
rodowego, struktury gospodarczej czy 
preferencji nabywców. Podano tabele za- 
potrzebowania ważniejszych sortymentów 
drzewnych do r. 1975, opracowane przez 
organizacje międzynarodowe, głównie 
FAO. (Streszcz. franc.) (L. Z.). 
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110 945.31 IBL 

Leibundgut H.: Gedanken zur Ausbildung 
der Forstingenieure. Refleksje na temat 
kształcenia inżynierów leśnych. Schweiz. 
Z. Forstw. 1965, t. 116 nr 4/5 B5, s. 418— 
428. — Rozwój wiedzy i techniki oraz 
wymagania pracy w praktyce sprawiają, 
że program nauczania na wyższych uczel- 
niach leśnych jest ustawicznie poszerza- 
ny, co powoduje jego przeładowanie. 
Wśród młodzieży budzi się pragnienie 
podziału leśnictwa na specjalizacje. Dą- 
żenie to uznano jednak za niesłuszne, 
wyższe studia mają bowiem nauczyć samo- 
dzielnego myślenia, gdyż zadania i wa- 
runki gospodarki leśnej ulegają stałej 
ewolucji. Należy rozwijać u młodzieży 
odpowiedzialność i chęć do podejmowa- 
nia decyzji, a braki w wiadomościach 
muszą być uzupełniane w miarę potrzeby. 
Fachowiec musi dostrzegać istotne prob- 
lemy oraz wpółzależność między obser- 
wowanymi zjawiskami. Specjalizację moż- 
na zastąpić przez odpowiedni dobór pra- 
cowników na poszczególne stanowiska. 
(L. Z.). 

Autorzy analiz: 

L. J. — dr inz. L. Janson 
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L. Z. — mgr inż. L. Zieliński | 
S — dr inż. P. Sumiński 
D. — dr inż. R. Dzięciołowski 
Ł' — dr inż. S. Łukomski 

. — mgr inż. W. Brodzikowski 
. — doc. dr W. Krajski 
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Przegląd Dokumentacyjny Leśnictwa za- 
wiera jedynie niewielką część analiz do- 
kumentacyjnych z zakresu leśnictwa. Pel- 
na dokumentacja ukazuje się w postaci 
kart dokumentacyjnych. Cen- 
tralny Instytut Informacji Naukowo-Tech- 
nicznej i Ekonomicznej (м 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 te- 
maty. Cena 1 karty dok. wynosi w pre” 
numeracie 25 groszy. Zakład Informacji 
Naukowo-Technicznej Instytutu Badaw- 
czego Leśnictwa — branżowy ośrodek in: 
formacji leśnictwa — oraz CIINTE wyko 
nują za zwrotem kosztów fotokopie 1 mie 
krofilmy publikacji, objętych zarówno 
przeglądem dokumentacyjnym jak i karta- 
mi dokumentacyjnymi.


