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1 CZYNNIKI ŚRODOWISKA. BIOLOGIA 

62. 161.32 

Katruśenko I. V.: Uglekislotnyj gazo- 

obmen chvoi eli po vertikal’nomu pro- 

filju pologa kreon. Wymiana dwutlen- 
ku węgla przez igły Świerka w piono- 

wym profilu okapu koron. Lesovede- 

nie 1982 nr 1 s. 35—40, 2 tab. 1 wykr. 

bibliogr. 28 poz. sum. — W 900 letnim 

drzewostanie o składzie 8 Św, 2 So poj. 
Brz. I klasy bonitacji o średniej wy- 

sokości 28 m, typu Piceetum oxalido- 

sum, badano dobowy bilans CO,. Usta- 
lono, że w dolnych częściach koron, 

gdzie intensywność oświetlenia jest 

63. 181.524 

Petrov V. V., Beljaeva Ju. E.: Zapas 
semjan rastenij v poćve pod pologom 
lesa. Zapas nasion roślin w glebie pod 
okapem |lasu. Lesovedenie 1981 nr 5 
$. 44—49, 2 tab. bibliogr. 16 poz. sum. 

— Określenie przynależności gatunko- 
wej i liczby żywych nasion znajdują- 

cych się w glebie pod drzewostanem 
ma istotne znaczenie dla poznania dy- 
namiki biogeocenoz leśnych. Na począt- 
ku lata 1979 r. w moskiewskim obwo- 

IBL 

niewielka, fotosynteza w ciągu dnia 

jest 2 razy mniejsza niż w górnej częś- 

ci. Natomiast efektywność wykorzysta- 

nia światła w procesie fotosyntezy w 

dolnej części korony jest związana ze 

zróżnicowaniem aparatu asymilacyjne- 

go. Igły ze słabego oświetlenia wyko- 

rzystują światło 3,5 razy lepiej niż ros- 

nące w oświetleniu pełnym. Pomiary 

prowadzono na rosnących gałązkach 

i 1—3 letnich igłach w górnej części 

1 1—5 letnich, w dolnej części korony. 
(W. Ch.). 

IBL 

dł 

dzie zebrano nasiona w drzewostanie 

świerkowym (Piceetum hylocomiosum) 

i dębowo-lipowym (Querceto-Tilietum 

aegopodioso-pilosae caricosum) j okreś- 

lono, do jakich gatunków neleżą. W gle-- 
bie obu drzewostanów znaleziono po- 
nad 1000 nasion/m2, w tym od 300 do 
600 nasion brzozy (głównie w ściółce), 
oraz nasiona 24 gatunków, głównie roś- 
lin zielnych. Oprócz nasion roślin ty- 
powych dla runa leśnego (Carex lepo- 
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rina, Veronica chamaedris, Luzula cam- maculatum, Ranunculus repens, Po- 

pestris) było także dużo nasion gatun- tentilla arecta, Plantago major). 

ków nietypowych dla lasu (Hypericum (W. Ch.). | | 

2 HODOWLA LASU 

64. 23 — — 174.73 IBL 

Burschel P.: Neue Erzeihungskonzepte 

fur Fichtenbestande. Nowe koncepcje 

hodowlane dla drzewostanów swierko- 

wych. Allg. Forstz. 1981 Jg 36 Nr 51/ 

/52/53 s. 1386—1395, 14 tab. 4 wykr. 

bibliogr. 89 poz. — W RFN w okresie 

wojennym 1 powojennym  sadzono 

świerk w gęstej więżbie (do 10000 

szt/ha), W zalesieniach tych nie pro- 

wadzono pielęgnacji, ani trzebieży. No- 

we koncepcje postulują zakładanie 

upraw w luźnej więżbie (2000—3000 

szt/ha) oraz stosowanie cięć pielęgna- 

cyjnych w pierwszej połowie kolei rę- 

65. N 23:18 

Genssler H.: Waldbau als angewandte 

Okologie — Grenzen, Fehler, Méglich- 

keiten. Hodowla lasu jako ekologia sto- 
sowana — granice, błędy i możliwości. 

Forst-u. Holzwirt 1981 Jg 36 Nr 22, 

s. 569—574 — Uwzględnianie wymogów 

ekologii w hodowli uwidacznia się w 

forsowaniu właściwego składu gatun- 

kowego na danych siedliskach i natu- 

ralnego odnowienia oraz wydłużania 

kolei rębu. Zakłócenia ekologiczne mo- 

gą mieć charakter zewnętrzny (imisje, 

szkody powodowane przez zwierzynę) 

i wewnętrzny (stosowanie maszyn, 

trzebież rzędowa). Warunkiem zacho- 

66. 

Lokvenc Th.: K problematice zavadéni 
novych metod pri zalesńovani. O pro- 
blematyce wprowadzania nowych me- 
tod przy zakładaniu upraw. Les. Pr. 
1981 R. 60 nr 1 s. 18—21, 4 fot. — 
Wp 'owadzanie nawet drobnych nowoś- 
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bu i zupełne zaniechanie ich w ostat- 

nim okresie przed wyrębem. Ze wzglę- 

du na technikę prac wskazana jest 

więżba kwadratowa. Zaleca się trze- 

bież dolną przy stosowaniu rzadkich, 

ale intensywnych cięć, które pozwala- 

ją na zachowanie względnie dużej licz- 

by drzew docelowych w wieku 70 lat. 

Abetz preferuje silną trzebież selek- 

cyjną i pozostawianie do 400 drzew 

przyszłościowych. Obecnie symulacja 
elektroniczna pozwala przewidzieć roz- 

wój i przyrost drzewostanów w następ- 

stwie określonych zabiegów. (W. B.). 

IBL 

wania ekosystemu zbliżonego do na- 

tury jest właściwa pielęgnacja gleby 

Przedstawiono ją na przykładzie lasu 

grabowo-dębowego z udziałem lipy 

1 buka. Najczęstszą przyczyną niepo- 

wodzen jest niewłaściwy skład gatun- 

kowy. W warunkach RFN w wielu 

przypadkach przeważa schematyzm 

1 przyspieszanie rotacji wkładów ka- 

pitałowych. Zaznacza się zakładanie 

drzewostanów topolowych z domieszką 

gatunków wypełniających oraz wpro- 

wadzanie rodzimej topoli czarnej. Omó- 
wiono aspekty krajobrazowe. W. B.). 

IBL 

"ci do praktyki leśnej bez dokładnego 
ich sprawdzenia może powodować nie- 
pożądane skutki różnego rodzaju. Za- 
gadnienie przedstawiono na przykła- 
dzie zakładania upraw przy użyciu sa- 

dzonek z zakrytym systemem korze-



niowym oraz ochrony upraw przed 

zwierzyną. Sadzenie doniczkowanych 

sadzonek zaczęto w CRS w 1964 na 

podstawie pozytywnych wyników za- 

granicznych z doniczkami torfowocelu- 

lozowymi. Później wprowadzone do 

użycia doniczki plastikowe i z innych 

trwałych materiałów powodują defor- 

macje korzeni, w następstwie czego 

67. 232.218 

Poljakiv V. A., Dubnik G. Ja.: Ocenka 

i vybor sredstv mechanizacii dlja soz- 

danija lesnych kultur. Ocena i wybór 

Środków mechanizacji dla zakładania 

upraw leśnych. Les. Choz. 1981 nr 10 

s. 21—24, 2 tab. — Przedstawiono za- 
gadnienie stosowania kryteriów ekono- 

micznych przy wyborze technologii 

i środków mechanizacji prac odnowie- 

niowych. Obliczenia j próby produk- 

cyjne wykazały, że przy kompletowa- 

niu agregatów i wyborze procesów 

technologicznych na podstawie kryte- 

wieloletnie sadzonki w uprawie zamie- 

rają lub wywracają się. Do ochrony 

sadzonek przed zwierzyną stosowano 

dla oszczędności owijanie pędów przę- 

dzą. W kilka lat potem okazało się, 

że przędza powodowała: silną i nieod- 

wracalną strangulację strzał i sadzonki 

łamały się. (S. K.). 

IBL 

rium efektywności ekonomicznej (naj- 

mniejszych nakładów) osiąga się nastę- 

pujące wskaźniki: wzrost wydajności 

na umowny ciągnik o 12%, przekro- 

czenie wykonania norm zmianowych 

przez mechanizatorów o 210%, skróce- 

nie czasu przeprowadzenia prac o 15— 

200, obniżenie zużycia paliwa i sma- 

rów o 10—150%, kosztów własnych prac 

zmechanizowanych przy zakładaniu 

upraw leśnych o 7,5—1(/,9, oraz wzrost 

opłacalności zużycia zasobów środków 

trwałych o 805. (R. M].). " 

68. 232.311.3 IBL 

Weisgerber H.: Vermehrungsgut aus 

Samenplantagen (Ertragsleistungen und 

kunftige Modglichkeiten). Material roz- 

mnożeniowy z plantacji nasiennych 

(Wydajność i spodziewane możliwości). 

Forst-u. Holzwjrt 1981 Jg 36 Nr 12 

s. 280—283, 2 fot. 2 wykr. bibliogr. 

12 poz. — Zadaniem plantacji nasien- 

nych jest ekonomicznie opłacalna pro- 

dukcja nasion wysokiej jakości. Wy- 

różniono plantacje zwykłe, zapewnia- 

jące nasiona określonej proweniencji 
oraz plantacje z potomstwem drzew 

doborowych' o wysokich walorach ge- 

netycznych. Plantacje nasienne w RFN 

zakłada się od ok. 30 lat. Przeciętna 

wydajność roczna nasion z 1 ha wy- 

nosi dla jawpru ok. 25 kg (max. na- - 

wet 53 kg), dla lipy ok. 22 kg, dla ol- 

szy ok. 12 kg, a dla sosny i modrze- 

wia ok. 10 kg. Największą powierzchnię 

zajmują plantacje olszy czarnej i mo- 

drzewia europejskiego. Najbardziej wy- 

dajny okres produkcji nasion rozpoczy- 

na się u olszy po 7 latach, u modrze- 

wia po 9—10 latach, a u sosny, klonu 

1 Пру ро 12—13 latach od założenia 

plantacji. Wyselekcjonowane sadzonki 

z kontrolowanych skrzyżowań rozmna- 

ża się wegetatywnie i bada w różnych 

warunkach w celu uzyskania klonów 

optymalnie przystosowanych do róż- 

nych siedlisk. (W. B.). 

69. 232.311.3 IBL 

Sindelaf J.: Prvni kultura modfrinu 

opadavého z plantaZniho osiva v CSR. 

6 — Sylwan nr 5 

Pierwsza w Czechach uprawa modrze- 

wia z nasion plantacyjnych. Łćs. Pr. 

81.



1981 R. 60 nr 1 s. 12—18, 3 fot. 3 wykr. 
— Aby udowodnić wynikające z rozu- 
mowania przeświadczenie o wysokiej 
wartości hodowlanej nasion plantacyj- 
nych założył VULHM w 1965 uprawę 
porównawczą z potomstwem szczepów 
modrzewia z dwóch plantacji nasien- 
nych. Dla porównania wysadzono rów- 
nocześnie potomstwo uznanego drze- 
wostanu nasiennego. W uprawie sa- 
dzonki w wieku 2% wysadzono w więź- 

70. 232.315 

Machanitek J.: Poznatky z dlouhodo- 
bého skladovani osiva jehlićnanń. Spo- 
strzezenia z długookresowego przecho- 

wywania nasion drzew iglastych. Les. 
Pr. 1981 R. 60 nr 2 s. 67—69, 1 tab. — 
Przedłużanie się w ostatnich latach 
okresów nieurodzaju nasion powoduje 
konieczność . przechowywania nasion 
iglastych nawet przez 10 lat. Z wy- 
łuszczarni Tyniśtć w Czechach, w któ- 
rej po urodzaju świerka w 1971/72 
zgromadzono ok. 50 tys. kg nasion 

bie 2X2 m. W 1979 czyli w wieku 

16 lat wykonano pomiar wysokości 
1 pierśnic oraz ocenę kształtu strzał. 

Potomstwa poszczególnych klonów róż- 

niły się między sobą znacznie. Ogól- 

nie potomstwa z nasion plantacyjnych © 

przewyższały potomstwo drzewostanu 

nasiennego pod względem  pierśnicy 

o 10—197%, wysokości o 7—100%, a miąż- 
szości o 29—520%. (S.K.) 

IBL 

zależy od początkowej ich kondycji. Na 
kondycję tę wpływa przede wszystkim 
sposób przechowywania szyszek od 
zbioru do łuszczenia. Stacja Nasienno- 
-Selekcyjna w Uh. Hradiśste opraco- 
wała dla nasion świerka, sosny i mo- 
drzewia „test przyspieszonego starze- 
nia”, umożliwiający określanie kondycji 
nasion na podstawie ich reakcji na 

określoną temperaturę (40°C), wilgot- 

ność (80—900/9) i czas działania (84— 
_—100 godz.) tych dwóch czynników. 

stwierdzono, że szybkość starzenia się (S. K.). 
nasion przy długim przechowywaniu 

71. 232.329.6 IBL 

Dusek V.: Péstovani velkych obalenych 
sazenic a soućasnć możnosti jejich vy- 
użiti. Hodowanie wielolatek z zakry- 
tym systemem korzeniowym i obecne 
możliwości ich stosowania. Les. Pr. 
1981 R. 60 nr 1 s. 5—12, 3 fot. 2 rys. 
1 tab. — Doświadczenie Stacji VULHM 
w Opocznie miało na celu zbadanie 
możliwości hodowania i stosowania do- 
niczkowanych sadzonek w wieku 2/0 
do 2/3/1 i wys. 30 do 120 cm na przy- 
kładzie świerka i buka. Z badań Stacji 
wynika, że najodpowiedniejsze do do- 
niczkowania są sadzonki w wieku 4 
lub 5 lat o wys. 50—70 cm, hodowane 

82 

następnie w pojemnikach 12—15 1 
przez 8—10 tyg. przed wysadzeniem do 
uprawy. Omówiono przygotowanie sa- 
dzonek do doniczkowania, substrat do 
pojemników, pielęgnowanie sadzonek 
w pojemnikach, przewóz zadoniczkowa- 
nych sadzonek i wysadzanie ich do 
gleby. Przedstawióna technologia po- 
winna być stosowana do hodowania 
sadzonek na powierzchnie silnie za- 
chwaszczone, na tereny pod wpływem 
imisji, zagrożone przez erozję, na zmro- 
zowiska, gleby zawilgocone i uprawy 
niszczone przez zwierzynę, (S. K.).



72. 

Grandjot W.: Anbau schnellwachsen- 

der Baumarten auf Rekultivierungs- 

flachen im Forstamt Rengsdorf Krs. 

Neuwied. Uprawa szybko rosnących 

gatunków drzew na powierzchniach re- 
kultywowanych w nadl. Rengsdorf w 

powiecie Neuwied. Forst-u. Holzwirt 

1981 Jg 36 Nr 14 s. 336—337, 3 fot. — 

Omówiono zagospodarowanie wyrobis- 

ка pumeksu o pow. 175 ha. Po zmniej- 

szeniu spadku stromizn i częściowym 

wyrównaniu terenu z zachowaniem es- 

tetyki krajobrazu pokryto wyrobisko 

glebą usuniętą przed rozpoczęciem po- 
zyskania pumeksu, nawiedziono i ob- 

33 

13. | 237.4 

Heinsdorf D.: Neue Ergebnisse iiber 
Langzeitwirkung mineralischer 

gungen zu Kiefernkulturen sowie iiber 
Dungeturnus und zeitliche Ausbringung 
von N-Dungemitteln. Nowe dane na te- 
mat długotrwałości oddziaływania na- 
wożenia minetalnego w uprawach so- 

snowych oraz cyklu nawożenia i okre- 

sowego wprowadzania nawozów azoto- 

wych. Sozial. Forstwirtsch. 1981 Jg 3L 

Мг 3 $. 84—88, 2 tab. 4 wykr. — W NRD 

zaznacza się tendencja do nawożenia 
azotem drzewostanów sosnowych. Za- 
bieg ten powoduje zwiększenie produk- 
cji oraz zmniejsza wrażliwość sosny na 

74. 

Morozov V. A., Śimanskij P. S.: Rost 
i chimićeskij sostav chvoi v kulturach 
sosny raznoj gustoty v svjazi s prime- 
neniem udobrenij. Rozwój i skład che- 
miczny igieł w młodnikach sosny róż- 
nej gęstości w następstwie nawożenia. 
Lesovedenie 1981 nr 5 s. 3—9, 3 tab. 
bibliogr. 12 poz. sum. — Na Białorusi 
w 7-letnich młodnikach sosny pospo- 
litej na gruntach porolnych (gleby dar- 
niowo-bięlicowę) o gęstości początko- 

6* 

Diin- 

231.4 

IBL 

siano łubinem, po czym wprowadzono 

gatunki przedplonowe, których korze- 

nie szybko przeniknęły glebę. Obecnie 

zadrzewienie składa się z buka, dębu 

czerwonego, wiśni oraz takich gatun- 

ków obcych jak sosna żółta, jodła ol- 

brzymia i modrzew japoński. Dużą 

część powierzchni zajmują mieszańce 

topoli z sekcji Tacamahaca, gdzie 

w celu osłabienia charakteru plantacji 

wprowadzona zostanie pokaźna do- 

mieszka buka, jaworu, wiśni, jesionu 

1 olszy. Przy rekultywacji dla buka 

. modrzewia japońskiego stosawano 

więźbę 1,5X3 m. (W. B.). 

IBL 
Wa. 

„misje. Wbrew dotychczasowym mnie- 

maniom, że optymalną porą nawoże- 

nia jest okres od kwietnia do czerwca 

wykazano, że można nawozić również 

późnym latem i jesienią bez obniżenia 

efektywności zabiegu. W badaniach po- 

równawczych najlepsze wyniki przy- 

rostowe uzyskano stosując 3-krotne na- 

wożenie po 100 kg N/ha w okresie 2- 

-letnim. Ponieważ w uprawach sosno- 

wych w NRD występuje niedobór po- 

tasu, dlatego zalecono jednorazowe sto- 

sowanie 80 kg N/ha i 65 kg K/ha na 

początku 3- lub 4-g0o okresu wegetacji. 

(W. B.). 

IBL 

wej 8 tys. na ha przeprowadzono czysz- 
czenia redukując liczbę drzew do 3, 2, 
i I tys. szt. na ha..W 11977 r. zastoso- 
wano nawożenie azotowe w 3 dawkach 
(60, 80 i 120 kg/ha), w 1979 r. powtó- 
rzono nawożenie N, P, K (po 100 kg/ha). 
Zbadano długość igieł oraz zawartość 
N, P, Ki stwierdzono, że w igłach sos- 
ny optymalna zawartość N wynosi 
1,6—1,7 , P 0,14—0,15% i K 0,5—0,60,,. 
Zmniejszenie zwarcia w  młodniku 
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wpływa na zwiększenie wymiarów 

1 masy igieł. Nawożenie mineralne 

przyczynia się do zwiększania długości 

igieł o 10—150, niezależnie od gęstości | 

młodnika. (W. Ch.). 

75. 238 IBL 

Dimitri L.: Einige Fragen zum Wald- i pierśnicy ponad 10 cm. Najważniej- 
bau der Plantagen. Niektóre zagadnie- szą decyzją hodowlaną jest dostosowa- 
nia hodowlane w plantacjach. Forst-u. nie gatunku (odmiany) do siedliska. 
Holzwirt 1981 Jg 36 Nr 20 s. 493—496, Plantację o krótkiej kolei rębu zakła- 
498—500, 5 tab. 2 wykr. bibliogr, 9 poz. dane są ze zrzezów topoli ze względu 
— Zaletą plantacji jest możliwość pro- na ich niższe koszty. Plantacja o pow. 
dukcji dużej masy drewna w krótkim 5 ha w normalnej klasie produkcyjnej 
czasie (do 20 t/ha suchej masy rocz- użytkowana jest po 5, 10 i 15 latach. 
nie). Wyróżniono plantacje o krótkiej Istotne znaczenie ma nawożenie, które 
kolei rębu (2—10-lat), gęstej więźbie może spowodować zwiększenie przy- 
1 wysokości 3—8 m oraz. plantacje rostu grubości nawet o 500%. Omówiono 
o luźnej więźbie (do 1010 m), kolei także pielęgnowanie i ochronę plan- 
rębu 10—40 lat, wysokości ponad 10m tacji. (W. B.). 

76. 238 — — 176.1 Populus IBL 

Lange: Hinweise fiir den Pappelanbau. ną 7X7 m, dla balsamicznych i sza- 
Wskazówki dotyczące uprawy topoli. rych 3,547 m — 4X4 m, a dla osiki 
Forst-u. Holzwirt 1981 Jg 36 Nr 14 3X3—4X4 m. Zmieszanie 4 odmiany 
$ 334—335. — Opisano wymagania sied- na l ha zwiększa stabilność drzewo- 
liskowe topól sekcji Aigeiros, Tacama- stanów. Wskazana jest też domieszka 
haca i Leuce oraz wytyczne dla ich olszy szarej, lipy i grabu. Na glebach 
uprawy w RFN. Na siedliska: leśne średnich korzystne jest nawożenie wap- 
(o nieznacznym zachwaszczeniu) wpro- nem hutniczym i tomasyną. Długość 
wadza sie l/l-letnie topole balsamicz- korony drzew w wieku młedocianym 
ne, a przy średnim zachwaszczeniu 1/2- winna wynosić 2/3, w przejściowym 
-letnie topole czarne i szare. Sadzonki 1/2, a w dojrzałym 1/3 wysokości. Z 
2/2-letnie używane są do uzupełnień, pierwszą trzebieżą należy wchodzić 
а 2/3 1 8/3-letnie, głównie topoli czar- w 2-m dziesięcioleciu, a z drugą — na 
nej, do zadrzewień krajobrazu. Dla to- przełomie 3-go i 4-go. (W. B.). 
pól czarnych zalecono więźbę trójkąt- 

77. 

Klein W.: Der Einfluss verschiedener 
Behandlungen von Fichtenjungbestiin- 
den auf deren Massen — und Wertlei- 
stung sowie die Bestandessicherheit ge- 
gen Wind und Schenee. Oddziatywanie 
różnych cięć pielęgnacyjnych w młod- 
nikach świerkowych na przyrost masy 
I jakość drewna oraz na odporność na 
wiatrołomy i śniegołomy, Forstwiss. 
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24 IBL 

Centralbl. 1981 Jg 100 H. 2 s. 96—110, 
l rys. 7 wykr. bibliogr. 17 poz. sum. 

Badanie przeprowadzono w re- 
jonie Harcu (RFN) w młodnikach sos- 
nowych w wieku 15—24 lat, o wySo- 
kości 3,2 — 9,5 m, założonych w więź- 
bie 1,5X1,1 — 1,5 m. Celem doświadcze- 
nia było stworzenie dobrych warun- 
ków rozwojowych 800 drzewom 'przysz- 

——



łościowym, które w wieku 50 lat ufor- ty. Nie stwierdzono wpływu wieku 
mują drzewostan. Na 21 powierzch- i wysokości, przy których dokonywano 
niach zastosowano dwa warianty cięć cięć, na późniejsze wyniki. Świadczy 
usuwając co 2-i lub co 4-ty rząd. Usu- to o możliwości wchodzenia z zabie- 
nięcie co 2-go rzędu, czyli zreduko- gami również w wieku późniejszym 
wanie liczby drzew o 50%, dało naj- i przy większej wysokości i potwierdza 
lepsze wyniki pod względem formowa- dane z literatury, według których za- 
nia ogólnej powierzchni przekroju, sta- biegi te można stosować w wieku do 
bilności drzewostanu, spodziewanego 35 lat i przy wysokości ponad 9,5 m. 
dalszego przyrostu i jakości. Usunię- (W. B.). 

.с1е со 4-50 rzędu przyniosło złe efek- | ~ 
| | 4 

78. 24 IBL 

Mraćek Z.: Souéasné tendence vycho- trwałości drzewostanów, przy technicz- 
vy lesnich porostu v Evropć. Aktualne nym natomiast — o jak najszersze za- 
tendencje pielęgnowania drzewostanów stosowanie mechanizacji w pracach 
w Europie. Les. Pr. 1981 R. 60 nr 2 pielęgnacyjnych i zrębowych. Omówio- 
5. 90—60, 1 fot. 1 rys. 1 wykr. — Z 31 no pielęgnowanie drzewostanów w 
referatów, zaprezentowanych jesienią krajach skandynawskich, Anglii i Ir- 
19800 w czasie konferencji IUFRO w landii Francji RFN i Austrii oraz 
Getyndze (RFN) wynika, że obecnie w krajach socjalistycznych. Obecnie 
stosowane zabiegi pielęgnacyjne repre- coraz więcej uwagi poświęca się pie- 
zentują dwa kierunki — biotechniczny lęgnowaniu jako środkowi do zwięk- 
1 techniczny. Przy kierunku biotech- szania odporności drzewostanów, zwła- 
nicznym chodzi o zwiększenie przyros- szcza na czynniki abiotyczne. (S. K.). 
tu i produkcji drewna z zapewnieniem 

3 NAUKA O PRACY. POZYSKANIE DREWNA. PRACE ZRĘBOWE I TRANSPORT. 
, INZYNIERIA LESNA 7 

79. ‘ - 370 ТВТ, 

Funkfernsteuerungen zum Holzrticken. l żurawi załadowczych. Stosowane krót- 
Zdalne kierowanie zrywką drewna za kofalówki pracują na długościach fal 
pomocą fal radiowych. Allg. Forstz. 169,43 1 169,47 MHz, oraz 70 cm i 7 m. 
1981 Jg 36 Nr 49 s. 1318—1319, 1 rys. Zestaw sprzętu składa się z przenoś- 
— w RFN sterowanie sprzętu mecha-. nych nadajników i odbiorników Бафе- 
nicznego drogą radiową znajduje co- ryjnych noszonych z reguły na pier- 
raz szersze zastosowanie. Dotyczy to "silach. Specjalnie opracowany system 
zwłaszcza prac zrywkowych prowadzo- kodowania zabezpiecza przed  znie- 
nych przy zastosowaniu wciągarek li- kształceniem przekazywanych  infor- 
nowych różnych typów, jak również macji. Omówiono przepisy bhp. (W. B.). 

4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU, 

80. 411:453 — — 145.7 Lymantria monacha | IBL 

Marćenko Ja.l.. Emel' janćik G.M.: | naśenki k bakterialnoj infekcii. Po- 
Vospriimćivost” gucenis śelkoprjada-mo- datność gąsienic brudnicy mniszki na 
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infekcję bakteryjną, Lesovedenie 1981 

nr 5 s. 85—89, 3 tab. bibliogr. 17 poz. 

sum. — Dla Europejskiej części Związ- 

ku Radzieckiego brak jest informacji 

o skuteczności działania biopreparatów 

z grupy Bacillus thuringiensis (BT) w 

zwalczaniu brudnicy mniszki. Próby 

laboratoryjne i polowe z preparatami 
BT dały dość mierne wyniki — śmier- 
telność mniszki wynosiła 7605 w labo- 

ratorium i 60%, w terenie. Mniszka 

brudnica jest stosunkowo odporna na 

preparaty BT. Stwierdzono, że gąsieni- 

ce z różnych ognisk gradacyjnych róż- 

nią się podatnością na infekcję BT, u- 

warunkowaną kondycją gąsienic. O- 

prócz tego odporność pąsienic zależy 

od wielkości gradacji i stadium rozwo- 

jowego. BT najskuteczniej działa po 
wylince na gąsienice I-II stadium roz- 

woju. (W. CH.).. 

81. _ 431 (437) IBL 

Kula E.: Prićny a vyskyt lesnich po- 

żaru v ĆSR v letech 1974—1978. Przy- 

czyny występowania pożarów leśnych 

w CRS w 1. 1974—1978. Les. Pr. 1981 

К. 60 пг 2 $. 15—82, 2 гуз. 1 муКг. — 
Przyczynami pożarów zajmują się w 
CRS inspekcje ochrony przeciwpożaro- 

wej przy Radach Nar. W okresie 1974— 

1978 stwierdzono w CRS 1118 pożarów 

leśnych, które objęły łącznie 2232 ha 
drzewostanów i spowodowały straty 

82. 

Arcybaśev E.S., Orlov O.K.: Obnaruże- 

nie skrytych oćagov gorenija s po- 

mość ju infrakrasnoj apparatury. Wy- 

krywanie ukrytych ognisk pożaru za 

pomocą aparatury podczerwonej. Les. 

Choz. 1981 nr 8 s. 52—53, 1 tab. — 
Przedstawiono metodę wykrywania przy 
użyciu śmigłowców patrolowych ognisk 

bezdymnych pożarów lasu, za pomocą 

detektora lotniczego. Przytoczono pod- 
stawowe charakterystyki techniczne 

przyrządu oraz wyniki jego kontroli w 
toku prób produkcyjnych. Ustalono, że 

83. | 

Prihoda A.: Houba Ascocalyx abietina 
na Slovensku. Grzyb Ascocalyx abie- 
tina w Słowacji. Les. Pr. 1981 R. 60 nr 
2 s. 88—90, 4 rys. — Pierwszy raz za- 
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ponad 21 mln koron. Omówiono przy- 

czyny pożarów w poszczególnych rejo- 

nach każdego z 7 okręgów CRS. Naj- 
częstszą przyczyną pożarów było rozpa- 
lanie ognisk w lesie i na składnicach 

(3307, pożarów), koleje (28,3%/,), rzucony 
niedopałek papierosa (12,5%). Mniejsze 
znaczenie mają takie przyczyny, jak 
wypalanie trawy, dzieci, podpalenie czy 
piorun. Z nie wyjaśnionych przyczyn 

powstało 130/, pożarów. (S.K.). 

IBL 

detektor lotniczy „Tajga” może zare- 
jestrować ogniska pożaru w fazie ką- 
towej 30530 cm przy wysokości lotu 
do 600 m i prędkości lotu śmigłowca 
(samolotu) — nosiciela 90—160 km/godz. 
Technologia zastosowania detektora lot- 
niczego polega na okresowym „,,przeglą- 
dzie” tych powierzchni chronionego ob- 
szaru, w których prawdopodobieństwo 
wybuchu pożarów leśnych jest wyso- 

Kie, jak również na kontroli pożarów 

leśnych, uważanych za wygaszone. 

| (R. M.) 

443 — — 172.8 Ascocalyx Abietina IBL 

obserwowano tego grzyba w Słowacji 
wiosną 1977 w młodniku sosnowym, 
uszkodzonym przez wiatr na wys. 900 
m n.p.m. koło Bańskiej Szczawnicy. W



1980 stwierdzono jego występowanie w. 

szkółce k. B. Szczawnicy. Grzyb powo- 

duje zasychanie pączków, plamistość i 

żółknięcie igieł lub więdnięcie i opada- 

nie zielonych igieł, usychanie młodych 

pędów od wierzchołka i nekrozy Kory 

~ 

gałęzi i strzał sosny I kl. wieku. Omó- 

wiono sposoby szerzenia się choroby, 

występowanie choroby równocześnie z 

inwazją mszyc oraz możliwości ochro- 

ny przed chorobą. (S. K.). 

84. 443 + 442.2 | IBL. 

Antipov N.I.: Vlijanie gollandskoj bo- 

lezni na vodoobmen list’ev vjaza glad- 

kogo vo vremija zasuchi. Wplyw cho- 

roby naczyniowej (holenderskiej) na go- 

gospodarkę wodną liści wiązu szypuł- 
kowego w czasie suszy. Lesovedenie 

1982 nr 1 s. 74—76, 83 tab. bibliogr. 7 

poz. sum. — Bezpośrednią przyczyną 

zamierania wiązów porażonych, przez 

chorobę naczyniową są zakłócenia go- 

spodarki wodnej. W pobliżu Rjazania 

na 35 letnich drzewach wiązu szypuł- 

kowego zdrowych i porażonych przez 

chorobę naczyniową, przeprowadzono 

w 1979 r. pomiary transpiracji i defi- 

cytu wody. W czasie słonecznej po- 

gody w godz. 11—13 określano in- 

tensywność transpiracji metodą  Iva- 

nova a następnie ustalano wielkość 

deficytu wody w liściach. Zebrane da- 

ne konirontowano z aktualnymi tem- 

peraturami i opadami. Ustalono, że 

choroba naczyniowa ujemnie wpływa 

na gospodarkę wodną liści obniżając 

intensywność transpiracji a dzienny 

deficyt wody znacznie zwiększa się. 
Szczególnie niekorzystnie zjawiska te 
działają w czasie suszy powodując 

znaczne zwiększenie liczby usychają- 
cych drzew. (W. Ch.). 

85. sa 443.2:232.32 IBL 

Kessler W.: Vorbeugungs — und Be- 

kdmpfungsmassnahmen gegen die Um- 
fallkrankheit in Forstbaumschulen. Za- 

pobieganie i zwalczanie zgorzeli siewek 

w szkółkach |Ieśnych. Sozial. Forst- 
wirtsch. 1981 Jg 31 Nr 4 s. 124125, 

2 fot. — Zgorzel siewek jest z ekono- 

micznego punktu widzenia jedną z naj- 
poważniejszych chorób, gdyż prowadzi 

często do zakłóceń w zaopatrzeniu gos- 
podarstw leśnych w sadzonki. Przy- 

czyną schorzenia mogą być różne grzy- 

by, jak np. Rhizoctonia solani, Pyt- 
hium i Fusarium. Część wschodów 
obumiera przy kiełkowaniu, a część 
przewraca się wskutek zgnilizny ko- 

— 

rzeni. Zjawisko to występuje głównie 
na powierzchniach, na których od dłuż- 

szego czasu corocznie stosowane są sie- 

wy. Wraz z pojawianiem się choroby 
należy zmienić użytkowanie i przez 

kilka lat dany teren wykorzystywać 
na szkółkowanie. W przypadku niemoż- 

liwości należy aplikować fungicydy, np. 
Wolfen-Thiuram 85, a dla gatunków 
iglastych Chinoin Fundazol 50 WP. Po- 
dano przepis stosowania. Na zagrożo- 
nych powierzchniach należy nieco póź- 
niej rozpoczynać siewy, ograniczać zrą- 
szanie, a pH gleby utrzymywać na po- 
ziomie 4,5—5,5. (W. B.). 

86. 452:232.33 ТВТ, 

Simon J.: Śkody ptactvem na smrko- 
vych sijich. Szkedy powodowane przez 
ptactwo w siewach świerka. Les. Pr. 
1981 R. 60 nr 2 s. 83—85, 1 fot. 2 tab. 

— Aby sprawdzić skuteczność stosowa- 
nego przez niektórych praktyków grub- 
szego przykrywania siewów i później- 
szego terminu wysiewu przeprowadzo- 
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no w Stacji Dośw. Opoczno doświad- 
czenie z wysiewem nasion świerka w 
połowie maja, przykrywając je warst- 
wą gruboziarnistego piasku o grub. 
2 ст 11 см. Kontrolę wysiano na po- 
czątku kwietnia. Okazało się, że ani 
późny termin ani grubsze przykrycie 

nie zapobiegają szkodom od ptaków. 

W pierwszych dniach ptaki wybierały 

990, nasion. Stwierdzono, że 1 dzwo- 
niec w ciągu 12 godz. potrafi wybrać 
z grządki 12,5 g nasion świerka. W dru- 
giej fazie kiełkowania, gdy rozwój hy- 

pokotyla jest już zakończony, ale liś- 

cienie są jeszcze częściowo ukryte w 
łupinach nasiennych, ptaki zniszczyły 

jeszcze ok. 18% siewek. (S. K.). 

87. 453 — — 145.7 Dentroctonus frontalis ; IBL 

A severity model for southern pine 

beetle infestations. Reed D. D. i in. 

Model zagrożenia gradacją bielojada 

(Dendroctonus frontalis). For. Sci. 1981 
Vol. 27 nr 2 s. 290—296, 1 tab. bibliogr. 

10 poz. — Omówiono budowę modelu 

matematycznego służącego do symulacji 

rozwoju gradacji bielojada (Dendroc- 

tonus frontalis) pozwalającego na prog- 

nozowanie intensywności rozprzestrze- 

niania się gradacji i prawdopodobien- 

stwa zahamowania ognisk gradacyj- 

nych. Program symulacyjny napisany 

w języku Fortran został sprawdzony 

z danymi uzyskanymi z 1ll-u niezależ- 

nych ognisk. W stosunku do danych 

empirycznych dał on prognozę inten- 

sywności wydzielania się drzew tylko 

o 1,1207, niższą, przy czym dokładność 

ta rośnie w miarę wzrostu liczby 

ognisk gradacyjnych włączonych do 

programu. (M. C.). 

88. | 453:181.29 | IBL 

Webh W. L.: Relation of starch con- 
tent to conifer mortality and growth 
loss after defoliation by the Douglas- 
-fir tussock moth. Zwiazek miedzy za- 
wartością skrobi a śmiertelnością i za- 
hamowaniem przyrostu drzew iglastych 
na skutek  defoliacji spowodowanej 
przez Orgyia pseudotsugata. For. Sci. 
1981 Vol. 27 nr 2 s. 224—232, 4 wykr. 
bibliogr. 24 poz. — Częste i silne gra- 
dacje Orgyia pseudotsugata prowadzą- 
‚се do całkowitej lub częściowej defo- 
liacji drzewostanów daglezjowo-jodło- . 
wych Kolumbii Brytyjskiej (Can) i No- 
wego Meksyku (US) zmuszają do obiek- 
tywnej oceny witalności tych drzewo- 
stanów, niezbędnej dla podejmowania 

88 

zabiegów gospodarczych. Przedstawiono 
wyniki badań weryfikujących hipote- 
zę o istnieniu związku między zawar- 
tością skrobi w igliwiu, a śmiertelnoś- 
cią drzew i regeneracją koron. W igli- 
wiu drzew zamierających po defoliacji 
nie stwierdzono obecności skrobi, na- 
tomiast niewielka jej zawartość przy- 

 czyniała się do ponownego rozwoju no- 
wego igliwia i korony. Wykazano rów- 
nież ścisły związek między zawartoś- 
cią skrobi w momencie rozwoju pącz- 
ków, a regeneracją korony. Tym sa- 
mym poziom zawartości skrobi sfano- 
wi niezawodny wskaźnik witalności 
drzew zdefoliowanych. (M. C.).
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89. 

Ljameborgaj S. Ch.: Opredelenie raz- 
mera lesochozjajstvennych predprija- 

tij. Określenie wielkości  przedsię- 

biorstw leśnych. Les. Choz. 1981 nr 10 

s. 17—18, 1 tab. bibliogr. 6 poz. 

Przedstawiono metodę obliczania opty- 

mmalnej wielkości przedsiębiorstw leś- 

nych w różnych regionach ZSRR w za- 

leżności od przypadającej powierzchni 

leśnej na 1 mieszkańca, etatu poten- 

cjalnego, przyrostu przeciętnego, lesis- 

tości, rzeźby terenu, w tym udziału 

gór w krajobrazie obiektu obliczeń oraz 

od współczynnika, odzwierciedlającego 

90. 

steinmann P.: Einsatzmóglichkeiten 

von Holzabfallen und Rinde fiir ener- 

 getische Zwecke. Możliwości zastoso- 

wania odpadów drewna i kory dla ce- 

łów energetycznych. Allg. Forstz. 1981 

Jg 36 Nr 47 s. 1247—1248. — Kryzys 

energetyczny zwrócił uwagę na drew- 

no jako paliwo. W grę wchodzą odpa- 

dy zrębowe i tartaczne, które w for- 

mie zrębków mogą zastępować ropę do 

celów ogrzewczych. Spalanie następuje 

w automatycznie regulowanych komo- 

rach. Przy użyciu generatora drewno 

681 

69 

IBL 

czynniki przyrodniczo-ekonomiczne 
i społeczne. Przedstawiono konkretny 

model ekonomiczno-matematyczny po- 

zwalający na określenie dopuszczalnej 

wielkości przedsiębiorstwa leśnego, po- 

niżej której z ekonomicznego punktu 

widzenia nie jest celowe ich tworze- 

nie. Górną granicę organizacji przed- 

siębiorstw wyznaczają zjednoczenia 

produkcyjne lub zespoły terytorialne, 

w których wielkość ogniw niższych nie 

powinna być mniejsza od dopuszczal- 

nej wielkości minimalnej. (R. M.). 

i 

IBL 

może być przerabiane na gaz drzewny, 

przydatny dla silników spalinowych, 
przy czym uzyskuje się energię mecha- 

niczną i cieplną. Do otrzymywania te- 

go gazu kora może być stosowana tyl- 

ko w zmieszaniu z drewnem. Możli- 

wości te wykorzystywane są jednak 

na znikomą skalę. Ponadto odpady 
drewna i kory stanowią surowiec dla 

przemysłu płytowego oraz chemiczne- 

go, do produkcji alkoholi i fenoli, a 

także mają zastosowanie przy wytwa- 

rzaniu kompostu. (W. B.). 

9 LASY I LEŚNICTWO W GOSPODARCE NARODOWEJ 

91, 945.4 

Reynolds M. R., Burkhart H. E., Da- . 

niels R. F.: Procedures for statistical 

validation of stochastic simulation mo- 

dels. Metody statystycznego wartościo- 

wania stochastycznych modeli symula- 

cyjnych. For. Sci. 1981 Vol. 27 nr 2 

s. 349—364, 1 tab. bibliogr. 33 poz. — 

Przedstawiono aglorytzm weryfikacji 

IBL 

adekwatności stochastycznych modeli 
symulacyjnych dotyczących problema- 
tyki odnawialności zasobów natural- 
nych. Jest on oparty na zasadzie po- 
równywalności wyników uzyskiwanych 
przy zastosowaniu modelu, z danymi 
rzeczywistymi niezależnymi od danych 
użytych do jego budowy. Algorytm 

89.



eliminuje niedoskonałości oceny statys- 

tycznej niedostosowanej do danej pro- 

blematyki lub pobieżnego sprawdzania 

przewidzianych przez model wartości. 

Omówiono przydatność kilku znanych 

testów statystycznych oraz zapropono- 

wano szereg metod parametrycznych 

i nonparametrycznych. Podano przy- 

kład stosowania metod, zalecanych do 

oceny modelu symulacyjnego rozwoju 
drzewostanu z wykorzystaniem danych 

uzyskanych z 63 powierzchni próbnych 

Pinus taeda. (M. C.). 
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