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stepowanie addytywnosci genetycznej 

dobnie być częściowo interpretowane 
156 165.3 — — 174.7 IBL 

Pseudotsuga : 161.32 

Campbell R. K., Rediske J. H.: Genetic 
variability of photosynthetic efficiency 
and dry-matter accumulation in seedling 
Douglas-fir. Zmienność genetyczna wy- 
dajności fotosyntezy i akumulacji suchej 
masy u siewek jedlicy. Silvae gen. 1966 
nr 3 A4 s. 65—72, tab. 6, poz. bibl. 31. — 
Badano możliwość selekcji drzew na pod- 
stawie względnej wydajności fotosytezy. 
W obrębie populacji stwierdzono zmien- 
ność genetyczną pod względem wydajności 
fotosyntezy, ciężaru suchej masy całych 
siewek oraz części nadziemnej. Stwierdzo- 
no silną i dodatnią korelację między wy- 
dajnością fotosyntezy a suchą таза. 
Stwierdzono silną odziedziczalność wy- 
dajności fotosyntezy. Wyniki wskazują, 
że selekcja pod względem wydajności fo- 
tosyntezy u drzew bliskich wieku dojrza- 
łości byłaby mniej efektywna, niż selek- 
cja bezpośrednia na podstawie pożąda- 
nych cech. Selekcja na podstawie wydaj- 
ności fotosynezy mogłaby być prowadzo- 
na wtedy, gdyby wartości fotosyntezy u 
siewek wykazały silną korelację ze wzro- 
stem dojrzałych drzew. (5. Ł.). 

157 165.3 : 561.1 — — IBL 
176.1 Betula 

Tigerstedt P. M. A.: Entwicklung der ge- 
netischen Varianzen des Hóhenwachstums 
in einem Feldversuch mit Betula verruco- 
sa. Rozwój zmienności genetycznych w 
zakresie przyrostu wysokości w doświad- 
czeniu polowym z Betula verrucosa. Sil- 
vae gen. 1966 nr 4 A4 s. 136—137, tab. 2, 
wykr. 4. — Pomiary wykonane w ramach 
testu z diallelowym potomstwem Betula 
verrucosa wykazały, że ogólna zdolność 
do przekazywania cech jest głównym 
źródłem zmienności genetycznej. Niewy- 

eigenschaften. 

jako wpływy środowiska. Ujemna korela- 
cja między wielkością sadzonek a przyro- 
stem wysokości w pierwszym roku po 
przesadzeniu powodowała znaczny spadek 
addytywnej zmienności genetycznej tego 
roku. Stosunki komponentów zmienności 
pozostawały prawie stałe przez okres 
6 lat. Ogólna zdolność przekazywania 
cech jest, jak się zdaje, różna w różnym 
wieku potomstw. (S. Ł.). 

158 181.36 IBL 

Bibelriether H.: Die Bewurzelung einiger 
Baumarten in Abhangigkeit von Boden- 

Ukorzenienie niektórych 
gatunków drzew w zależności od własno- 
ści gleby. Alig. Forstz. 1966 t. 21 nr 47 
A4 s. 808—815, fot. 7, rys. 1, poz. bibł. 
12. — Stary podział na płytkie i głębokie 
systemy korzeniowe uznano za błędny. 
Przy nieskrępowanym rozwoju korzenie 
wszystkich gatunków drzew osiągają po- 
dobną głębokość. Zależy to od typu i 
przewiewności gleby, stosunków wod- 
nych i gatunków drzew. Typowy korzeń 
palowy wykształcają: modrzew, sosna, 
daglezja, dąb, grab, buk, lipa, jawor. Roz- 
pierzchły system korzeniowy ma świerk, 
wejmutka, jesion i osika, system poéred- 
ni — olsza czarna. Na pokrój korzeni ma 
wpływ rodzaj gleby. Udział części szkie- 
letowych (gleby morenowe) powoduje 

tworzenie się zakrzywień, a na glebach 
szutrowych częste są rozwidlenia. Na 

glebach pseudoglejowych występują krót- 

kie systemy korzeniowe. (W. B.;. 

159 182.3 — -— 174.7 IBL 
Pinus mughus (437) 

Volośćuk J.: Prispevok k typologickómu 

mapovaniu kosodreviny. Przyczynek do 

typologicznego kartowania kosodrzewiny. 
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Lesn. Cas. 1966 nr 8 B5 s. 791—804, fot. 
6, rys. 8, poz. bibl. 12. — Kartowaniem 
objeto zespoły kosodrzewiny na pow. ok. 
2000 ha w zachodniej części Słowackich 
Tatr Wysokich (między dol. Cichą i Jam- 
nicką). Na podstawie badań fitocenolo- 
gicznych i pedologicznych z powierzchni 
próbnych zaliczono te zespoły do typów 
lasu Mughetum acidiphilum, Ribeto-Mug- 
hetum lub Cembreto-Mughetum. Między 
typami fitocenozy kosodrzewiny nie ma 
wyraźnych różnic. Rozgraniczenie tych 
typów od występującego poniżej Larice- 
to-Piceetum wymaga oparcia się przede 
wszystkim na synuzji drzew. (S. K.). 

2 HODOWLA LASU 

160 228.12 : 568 IBL 

Garin B. E.: O prirodie zakonomiernosti 
samoizrieżiwanja lesnych nasażdienij. O 
charakterze prawidłowości przerzedzania 
się drzewostanów leśnych. Lesn. Choz. 
1966 nr 10 A4 s. 59—63, tab. 3. — Do 
ważniejszych zadań w hodowli lasu moż- 
na zaliczyć opracowanie sposobów obli- 
czania intensywności cięć pielęgnacyj- 
nych. W ostatnich latach próbowano ująć 
w formuły matematyczne i cybernetyczne 
prawidłowości procesu wydzielania się 
drzew w drzewostanach. Obliczone zależ- 
ności często jednak nie dają wyjaśnienia 
istoty zachodzących procesów. Opierając 
się na teorii zachowania i przemian ener- 
gii i materii w procesach wzrostu i roz- 
woju drzew, opracowano wzory matema- 
tyczne pozwalające określić te zależno- 
ści. Uwzględniając zasobność siedliska 
oraz zapotrzebowanie drzew na substan- 
cje mineralne, można przewidzieć inten- 
sywność przerzedzania się drzewostanów. 
Dalsze opracowanie tych zagadnień po- 
zwoli określić intensywność cięć pielęg- 
nacyjnych, mogących zapewnić optymal- 
ne warunki dla produkcji określonych 
sortymentów. (W. C.). 

161 232.13 (430.1 — — IBL 
176.1 Populus 

Melchior G. H., Seitz F. W.: Einige Er- 
gebnisse bei Testanbauten mit Aspenhy- 
briden. 1. Kreuzungen des Jahres 1951. 
Wyniki testowych nasadzeń mieszańców 
osikowych. 1. Mieszańce z 1951 r. Silvae 
gen. 1966, nr 4, A4, s. 127—133, tab. 
13. — Omówiono wyniki badań nad prze- 
żywalnością, wzrostem i formą 15-letnich 
osik mieszańcowych z 3 powierzchni do- 
świadczalnych w NRF. Najlepsze z mie- 
szańców porównano z czystymi gatunka- 
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mi sekcji Leuce. Procent przeżycia zale- 
ży głównie od wzrostu we wczesnej mło- 
dości, jednak ostatecznej oceny nie moż- 
na przeprowadzić przed 10 rokiem, gdyż 
do tego czasu występują jeszcze liczne 
nieprzewidziane wypady. Procent przeży- 
cia jest większy u mieszańców P. tremu- 
la X P. tremuloides niż w kombinacjach 
P. alba X P. canescens. Wzrost potom- 
stwa jest b. różny. Jeśli jedno z rodzi- 
ców pochodzi z obszarów położonych bar- 
dziej na południe niż miejsce uprawy, 
to potomstwo lepiej rośnie niż z odwrot- 
nej sytuacji oraz lepiej niż P. alba X 
P, canescens. Wszystkie mieszańce P. tre- 
mula X P. tremuloides odznaczają się 
strzałami prostymi i pełnymi. Nie zaobser- 
wowano szkód od Valsa nivea oraz wy- 
padów spowodowanych przez inne grzy- 
by. (5. Ł.).* 

162 232.13 (73) — — 174.7 IBL 

Pseudotsuga 165.41 

Orr-Eving A. L.: Inter-and intraspecific 
crossing in Douglas-fir, Pseudotsuga men- 
ziesii (Mirb.) Franco. Krzyzowanie jed- 
licy Pseudotsuga menziesii (Mirb.). Fran- 
co, miedzy gatunkami i w obrebie gatun- 
ku. Silvae gen. 1966 nr 4 A4 s. 121—126, 
tab. 7, mapa 1, poz. bibl. 12. — W Ko- 
lumbii Brytyjskiej wykonano międzyga- 
tunkowe krzyżowanie Pseudotsuga men- 
ziesii z P. macrocarpa z Kalifornii i P. wil- 
soniana z Tajwanu. Tylko nieliczne, zdol- 
ne do rozwoju nasiona uzyskano z zapy- 

lenia P. menziesii pyłkiem P. macrocar- 
pa. Krzyżowanie w obrębie gatunku (drzew 

pochodzących z szerokości geograficz- 

nych od 5409" w Kolumbii Bytyjskiej do 

38709' w Kalifornii) wykazało dużą udat- 
ność, a przyrost u mieszańców 7 гару- 
lenia P. menziesii pyłkiem P. macrocar- 
istotnie większy niż u mieszańców z za- 
pylenia pyłkiem miejscowym. Mieszance 

z pyłków z północnej i środkowej Ko- 
lumbii Brytyjskiej rozpoczynały okres 
spoczynku zimowego już wczesnym latem 
i w konsekwencji miały zmniejszony 
przyrost. (S. Ł.). 

163 232.31 : 307 IBL 

Vins B.: Scaffolding for work in tree 

crowns. Rusztowanie do pracy w koro- 
nach drzew. Silvae gen. 1966 nr 3 А4 5. 
89—91, fot. 4, poz. bibl. 6. — Opisano ru" 

sztowanie ułatwiające pracę w koronach 

drzew i zwiększające jej bezpieczeństwo. 

Urządzenie składa się z drabin ze stalo- 

wych rur o specjalnym przekroju, pomo- 
stu, rur usztywniających konstrukcję



złączy do przymocowywania rusztowania 
do strzał drzew i poszczególnych elemen- 
tów ze sobą. Cała konstrukcja waży ok. 
300 kg, najdłuższe elementy mają 45 m. 
Części stykające się ze strzałą są pokry- 
te gumą dla uniknięcia uszkodzeń kory. 
Do montażu i demontażu służy krążek 
linowy. Montaż wykonywany przez 3—4 
robotników trwa 3—5 godzin w zależno- 
ści do wysokości drzewa. (S. Ł.). 

164 232.315.2 232.412.3 IBL 

Mattis G. Ja. Chranienje żełudiej i siejan- 
cew w tarie iz sintieticzeskowo materia- 
ła. Przechowywanie żołędzi i siewek w 
opakowaniu z syntetycznego materiału. 
Lesn. Choz. 1966 nr 10 A4 s. 78—481, tab. 
2. — Doświadczalnie stwierdzono, że prze- 
chowywanie żołędzi, siewek i sadzonek 
w workach polietylenowych daje dobre 
wyniki. Żołędzie dobrze przechowują się 
w tych workach w temperaturze bliskiej 
0%, natomiast w temperaturze pokojowej 
(13°C) po trzech miesiącach zaczynają 
gnić. Do transportu, jak i przesyłania pró- 
bek do oceny, żołędzie zawsze należy 
pakować do worków  polietylenowych. 
Wyjęte ze szkółek siewki można prze- 
chowywać w workach do czasu zimowego 
zadołowania oraz w czasie transportu. 
W worku nie powinno być więcej niż 
300—500 siewek, w zależności od ich 
wielkości oraz długości czasu przechowy- 
wania. Przy dużych sadzonkach do wor- 
ków wkłada się tylko korzenie, a część 
nadziemna pozostaje nie zakryta. (W. C.). 

165 232.315.3 (437) : 232.327 IBL 

Lauryn M.: Mokre mofeni semen a och- 
Tana siji ve Skolkach. Mokre zaprawianie 
nasion i ochrona siewów w szkółkach. 
Lesn. Prace. 1966 nr 4 B5 s. 183—184, fot. 
1, tab. 1. — W nadleśnictwie doświad- 
czalnym Luźna stosuje się od 13 lat ory- 
ginalną metodę zaprawiania nasion ga- 
tunków iglastych. Po płukaniu nasion 
przez 1—2 godz. w zimnej wodzie i od- 
cedzeniu umieszcza się je na 1—2 dni w 
190 roztworze nadmanganianu potasu, a 
gdy napęcznieją — odlewa się je i osu- 
Sza powietrznie, po czym zaprawia Agro- 
nalem H.  Zaprawione nasiona należy 
Szybko wysiewać do wilgotnej i nagrza- 
nej gleby, przykryć ziemią kompostową 
l nakryć matami, wtedy szybko i masowo 
kiełkują. Nie stwierdzono w żadnym ro- 

u zgorzeli siewek. (S. K.) 

166 232.32 — — 307 (437) IBL 

Renner L.: Naradovy traktor RS-09, novy 
mechaniza¢ny _ prostriedox pre lesne 
skolky. Nośnik narzędzi, RS-09, nowy 
środek mechanizacji w szkółkach leśnych. 
Les 1966 t. 22 nr 3 B5 s. 113—117, fot. 
8. — Nośnik ten, wraz z importowanym 
do niego z NRD zestawem narzędzi, za- 
częto w szerszej skali wprowadzać w 
CSRS do szkółek w 1965 r. Zestaw ten 
obejmuje dwuskibowy pług B-158, brony 
ramowe В-391, wał Cambridge B-616, 
siewnik z zasypywaczem nasion (produk- 
cji czechosłowackiej), agregat do szkół- 
kowania Pf1-7-F, planet kultywatorowy 
P-420, spulchniacz obrotowy ' gleby 
P-108-F, spulchniacz szczotkowy B-281, 
podcinacz i wyrywacz sadzonek B-180, 
rozrzucacz nawozu D-344, opryskiwacz i 
opylacz S-293 oraz przyczepę transporto- 
wa KA-1. Omówiono dane techniczne i 
użyteczność tych wszystkich narzędzi. 

(5. К.). 

167 232.32 (437) — — 307 IBL 

Fritzsch R.: Vyuziti nafadového traktoru 
RS-09. Wykorzystanie nośnika narzędzi. 
RS-09. Lesn. Prace 1966 nr 4 B5 s. 165— 
167, fot. 4. — Nośnik ma 2 wersje — 
RS-09/122 i RS-09/124 (lub GT 124) róż- 
niące się wydajnością silnika. Najlepsze 
zastosowanie ma nośnik przy pracach 
szkółkarskich. Zestaw podwieszanych na- 
rzędzi umożliwia wszechstronne przygo- 
towanie gleby, wysiew nasion, szkółko- 
wanie, pielęgnowanie gleby, podcinanie 
i wyjmowanie sadzonek, nawożenie, opry- 
skiwanie i opylanie oraz przewożenie 
ładunków. Cały zestaw obejmuje 18 na- 
rzędzi. W NRD nośniki te obrabiają już 
ponad 65% całej powierzchni szkółek; 
do r. 1970 zostaną wprowadzone do 
wszystkich szkółek, których liczbę ogra- 
niczono do 80 w całym kraju. (S. K.). 

168 232.32 (437) — — 307 IBL 

Śramek V.: Vyużiti nafadového traktoru 
RS-09 v nesoustredénych Skolkach. Wy- 
korzystanie nośnika narzędzi RS-09 w 
szkółkach nie zespolonych. Lesn. Prace 
1966 nr 3 B5 s. 122—125, fot. 2, tab. 2, 
wykr. 2. — W nadl. Nepomuk o obszarze 
65 tys. ha nośnik musiał cbsłużyć 45 szkó- 
łek o łącznej powierzchni 20 ha. Aby wy- 
korzystać go ekonomicznie, opracowano- 
zestawienie wszystkich szkółek, ich wiel- 
kości, hodowane i pielęgnowane w nich 
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gatunki oraz oparty na tych danych gra- 
fik prac ciągnika. O kolejności obróbki 
szkółek i wykonywanych zabiegów decy- 
dował pracownik nadleśnictwa odpowie- 
dzialny za szkółkarstwo. Duże usługi od- 
dawał zestaw podwieszanego sprzętu — 
wyorywacz B-180, pług B-158, sadzarka 
Pf-7-T (przy szkółkowaniu), talerzowa 
okopywaczka P-108-T, opryskiwacz S-293/ 
/5. W ciągu roku uzyskano oszczędność 
od 50 tys. koron (cena ciągnika 15 tys. 
koron) przy wykorzystaniu ciągnika w 
79%. (5. К.). 

169 232.325.2 IBL 

VaSicek F.: Vliv polyetylénové folie na 
produkci borovych semenaćkń. Wpływ 
folii polietylenowej na produkcję siewek 
sosny. Lesn. Prace 1966 nr 5 B5 s. 220— 
223, fot. 2, tab. 2, wykr. 1. — Przydatność 
czarnej folii do zwalczania chwastów na 
międzyrzędach potwierdziły próby, wy- 
konane w 1964 r. w skali półgospodar- 
czej. Jako porównanie dla grządek z za- 
krytymi międzyrzędami służyły grządki, 
odchwaszczane przy użyciu benzyny la- 
kowej. Z grządek z folią uzyskano wię- 
cej siewek i o wyraźnie lepszej jakości 
przy znacznie mniejszych nakładach robo- 
cizny i finansowych. Podobnie znacznie 
lepiej rozwinięte były siewki po drugim 
okresie wegetacyjnym. Równie dobre 
efekty uzyskano na grządkach z siewka- 
mi innych gatunków. Gleba pod folią 
zachowywała pełną pulchność i wilgot- 
ność przez cały czas trwania próby oraz 
zawierała wiele azotu i kwasu fosforo- 
wego, a dobrze odżywione siewki były 
odporne na grzyby. (S. K.). 

170 232.329.6 IBL 

Lehotsky L.:  Pestovanie semenacikov. 
„Hodowanie siewek. Les 1966 t. 22 nr 4 
В5 $. 155—156. — Dużą wydajność sie- 
wu i dobrze rozwinięte siewki można 
uzyskać przez wysiew nasion na podłożu 
z mieszaniny próchnicy moderowej i 
ściółki iglastej. Jako moderu używa się 
.próchna z pniaków, a ściółkę na poły 
rozłożoną (najlepsza jest 3—5-letnia). 
Materiały te przeciera się przez rafę i 
jednocześnie miesza w stos. 1:1, po 
czym wsypuje do skrzynek o wym. 81 X 
31 X 12 cm (dla liściastych i modrzewia 
„głębokość skrzynki 18—20 cm) i pokrywa 
cienką warstwą moderu. Nasiona wysie- 
wa się pełnym rzutem i przykrywa mo- 
-derem. Skrzynki z siewami osłania się 
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matami, a przy podlewaniu nie wolno do- 
puścić do spłukania przykrycia. Z jednej 
skrzynki o pow. 0,25 m* uzyskuje się 
ok. 2500 siewek świerka lub 1300 modrze- 
wia, 1000 sosny, 700 jedlicy, 500 jodły. 
Metoda ta jest szczególnie przydatna do 
wysiewu specjalnie cennych nasion. 

(5. К.. 

171 232.49 (437) IBL 

Śvarc B.: Ne plytvame pii zalesnovani 
sazenicami i pracovnimi silami? Czy nie 
trwonimy sadzonek i robocizny przy Za- 
lesianiu?  Lesn. Prace 1966 nr 4 BS s. 
168—170. — Obowiązujące normy zużycia 
sadzonek na 1 ha powierzchni zrębu opra- 
cowywane były w okresie, kiedy trzeba 
było dokonywać rozległych zalesień 
gruntów zachwaszczonych. Obecnie zwięk- 
szyła się intensywność gospodarowania i 
podniosły kwalifikacje personelu, a jed- 
nocześnie dąży się do zaspokojenia po- 
trzeb materiałem odnowieniowym odpo- 
wiedniego pochodzenia. Jak wykazały 
liczne doświadczenia praktyczne, można 
wysadzać znacznie mniej sadzonek na 
hektar, szczególnie jeżeli wykorzysta $19 
odnowienia naturalne i zastosuje nawoże- 
nie lub wapnowanie. Decyzja o zastoso- 
wanej normie powinna przysługiwać nad- 
leśnictwu. Powinien również ulec zmianie 
sposób oceny udatności upraw. (S. K.). 

172 237.4 — — 174.7 IBL 

Pinus : 416.11 

Briining D.: Vorzeitiger Nadelabwurf in 
Kieferndickungen als Folge von Nahr- 
stoffmangel. Przedwczesne zrzucanie igieł 
w młodnikach sosnowych jako wynik 
braku składników pokarmowych. Alig. 
Forstz. 1966 t. 21 nr 49 A4 s. 855—856, 
tab. 1, poz. bibl. 5. — W okręgu Templin 

(NRF) na zandrach przeprowadzono ba* 

dania nad wpływem nawożenia mineralne- 

go na opad igieł nie spowodowany dzia" 
łaniem pasożytów, jak np. Lophodermium 
pinastri. Opad poprzedzony jest żółknię” 

ciem igieł. Doświadczenie obejmowało 

powierzchnie wielkości 1780 m? w 2 po" 
wtórzeniach 6 wariantów. Zbadano dzia” 
łanie azotu, fosforu, potasu i magnezu 5 

następujących ilościach (w kg/ha): 2 . 
N,. 240 P,O;, 480 K,O, 240 MgO. Najler” 
sze wyniki dato nawozenie K Mg. Sre 
nia liczba plamek na igtach spadia 2 . 

do 1—3 na 1 cm długości. Opad igiel zre 

dukowany został o połowę. (W. B.).



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

PORT. INŻYNIERIA LEŚNA 

173 307 : 945.24 (47) : 377.44 IBL 

Lariuchin G, A. Klaczko A. B., Sieriednic- 
kij Ju. B.: Nowaja tiechnika na miezdu- 
narodnoj wystawkie. Nowa technika na 
wystawie miedzynarodowej. Lesn. Choz. 
1966 nr 9 A4 s. 53—59, fot. 14.— М ап. 
16—29 V. 66 r, na terenie Wystawy 
Osiągnięć Gospodarczych ZSRR zorgani- 
zowano międzynarodową wystawę nowo- 
czesnych maszyn i narzędzi rolniczych. 
Wzięło w niej udział wiele firm i produ- 
centów zagranicznych ze Stanów Zjedno- 
czonych, Japonii, Anglii, Włoch, Szwecji, 
Finlandii, NRF i Krajów Demokracji Lu- 
dowych. Pokazano także wiele ciągni- 
ków i maszyn przystosowanych do pracy 
w lesie. Szczególne zainteresowanie wzbu- 
dził nowy ciągnik radziecki DET-250 o 
mocy 300 KM z automatycznie regulo- 
waną szybkością, zależnie od napotyka- 
nych oporów. Francja wystawiła spy- 
chacz o mocy 310 KM i sile uciągu do 
30 000 — 42 000 kg. Dużo ciekawych ciąg- 
ników pokazały firmy japońskie oraz 
Fiat. Eksponowano również dodatkowe 
wyposażenie do ciągników umożliwiają- 
ce pracę w bardzo trudnych warunkach 
terenowych. Podano charakterystykę tech- 
niczną większości wystawianych ciągni- 
ków i maszyn. (W. C.. 

174 362 (437) IBL 

Śkapa M.: Prvni zkuśenosti s lesnim 
kombajnem Vit Feller Buncher. Pierwsze 
doświadczenia z kombajnem leśnym Vit 
Feller Buncher. Lesn. Prace 1966 nr 4 B5 
s. 176—179, fot. 6— W uczelnianym nad- 
leśnictwie Jesenik prowadzono próby z 
kombajnem kanadyjskim, aby zbadać 
jego przydatność w warunkach czeskich. 
Próby miały na celu określenie minimal- 
nej koncentracji masy na zrębie, opty- 
malnej odległości zrywki i liczebności 
obsługi. Przy odległości składnicy od zrę- 
bu ponad 200 m kombajn traci już zbyt 
wiele czasu na przejazdy. Przeciętna wy- 
dajność dzienna pracy kombajnu osiąga- 
ła 32,5 шз a maksymalna — 60 m3. 
Można nim ścinać drzewa o średnicy w 
odziomku nie większej niż 35 cm (świerk) 
lub 40 cm (sosna). Trudny problem sta- 
nowiły gromadzące się w dużych iloś- 
ciach gałęzie na składowisku. Próby z 
kombajnem nie zostały zakończone. (S. K.). 

175 362.7 IBL 

Die Erste Motorsage mit elektrischen 
Anlasser. Pierwsza piła motorowa z roz- 
rusznikiem elektrycznym. Allg. Forstz. 
1966 t. 21 nr 47 A4 s. 805, fot. 1.— 
Firma McCulloch wypuściła na rynek 
nową piłę motorową z rozrusznikiem 
elektrycznym, napędzanym z zespołu 10 
baterii niklowo-kadmowych, umieszczo- 
nych w uchwycie piły. Napięcie baterii 
13 V. Wbudowany prostownik ładuje je 
podczas pracy piły, a regulator napię- 
cia zabezpiecza przed przeładowaniem. 
Rozruch ułatwia wentyl dekompresyjny. 
Trwałość baterii eliminuje ich wymianę. 
Mały ciężar piły (6,8 kg) umożliwia jej 
zastosowanie do okrzesywania. Długość 
miecza do 60 cm. (W. B.). 

176 362.7 IBL 

Paule L.: Novinky pre pilćikov. Nowości 
dla motorniczych pił. Les 1966 t. 22 nr 
6 B$ s. 269—271, fot. 2, tab. 1.— Piły, 
eksponowane na targach lipskich przez 
firmę Stihl z NRF, Homelite z USA oraz 
fińska piła Termit, przewyższały swoimi 
parametrami dotychczasowy poziom świa- 
towy. Firma Stihl wystawiła 5 typów pił 
motorowych: Stihl Contra, Contra S, Con- 
tra GS, Stihl 07Si08S oraz piłę elektrycz- 
ną, Stihl ESL. Piły te odznaczają się sto- 
sunkowo niskim ciężarem przy dużej 
mocy. Są one wyposażone w wymienne 
łańcuchy o długości od 33 cm u piły 
08 S do 150 cm u Contra GS, piłę trze- 
bieżową, wycinacz krzewów i świdry gle- 
bowe, oraz rękojeść przeciwwstrząsową. 
Wysoką klasę reprezentowały również 
typy piły amerykańskiej: Homelite XL 
Automatic, XL 660 Automatic i XP 
1000 Aut. Spec., jak również fińska piła 
Termit. Bardzo wyraźnie ustępowała im 
swoim ciężarem (11,4 kg) i mocą (3,6 KM) 
polska piła BK-30. Przytoczono podstawo- 
we dane techniczne wszystkich typów 
pił. (S.K.). 

177 377.45 (437) IBL 

Ваба O.: Vozy Skoda 706 — trambus v 
dopravć dieva. Auta Skoda 706 -— tram- 
bus do wywozu drewna. Lesn. Prace 
1966 nr 3 B5 s. 126—129, tab. 3, wykr. 
1. — Dotychczas powszechnie używane 
wozy Praga V 35 przestaną być produko- 
wane po 1970 r. jako przestarzałe tech- 
nicznie. W nadl. Albrechtice wypróbo- 
wano przydatność do wywozu drewna 
aut Skoda 706 o napędzie jednoosiowym. 
Dzięki większej ładowności (20—25 m3) 
i szybkości okazały się znacznie tańsze 
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w eksploatacji niz pragi, a prostsza Коп- 
strukcja sprawia, ze maja mniej defek- 
tów. Aby 'można było śkodami praco- 
wać przez cały rok, trzeba nieco przedłu- 
żyć odległość zrywki i zorganizować 
składnice górne, na których można by- 
łoby prowadzić manipulację. Celowe by- 
łoby poza tym wyposażyć auta w drugi 
napęd. (S. K.) 

4 SZKODY W LESIE. OCHRONA LASU 
178 411 —— 145.7 x 19.96 IBL 

Melolontha (494) 

Horber E.: Maikafer gegen Maikdfer. 
Chrabąszcz przeciwko — chrabaszczowi. 
Waldhygiene 1966 t. 6 nr 6 s. 161—170, 
rys. 4, tab. 2, poz. bibl. 55— W latach 
1959 i 1962 przeprowadzono w Szwajcarii 
likwidację chrabąszcza majowego przez 
sterylizację samców promieniami rentgena. 
Zabieg sterylizacji dokonany był w labo- 
ratorium szpitalnym, gdzie stosowano 
średnią dawkę 3325 rentgenów na jed- 
nego chrząszcza. W r. 1959 napromienio- 
wano tym sposobem 3100, a w r. 1962 — 
8584 samców, które zostały następnie 
wypuszczone w ognisku gradacyjnym. 
W wyniku bezpłodności samic nastąpi- 
ła pełna redukcja populacji szkodnika na 
badanym terenie, gdy tymczasem na po- 
wierzchniach porównawczych nastąpił 
wzrost nasilenia występowania. Metoda 
sterylizacji samców chrabaszcza majo- 
wego może być stosowana z dobrym skut- 
kiem w izolowanych ogniskach gradacyj- 
nych, tam gdzie szkodnik wykazuje od- 
porność na insektycydy, lub gdzie istnie- 
je niebezpieczeństwo spowodowania du- 
żych szkód ubocznych wskutek stosowa- 
nia chemicznych środków owadobójczych. 
(Streszcz. ang.). (Z. S). 

179 411.1 — — 443 : 14.7 x 21.5 
Formica 

IBL 

Lange R.: Versuche mit Bacillus thurin- 
giensis Berliner an der Kahlrtickigen Wald- 
ameise (Formica polyctena Forst.). Ba- 
dania nad dziataniem Bacillus thuringien- 
sis Berliner na mrówkę leśną (Formica 
polyctena Fórst.). Allg. Forstz. 1966 t. 21 
nr 30 A4 s. 526, rys. .1, tab. 1, poz. 
bibl. 4— Punktem wyjściowym doświad- 
czenia było planowanie kombinowanego 
zwalczania Tortrix viridana przy pomocy 
Bacillus thuringiensis i zbadanie jego 
wpływu na rozwój mrówki leśnej w drze- 
wostanie dębowym. Populację mrówek po 
umieszczeniu w  formikarium poddano 
działaniu preparatu Biospor, oraz Bacil- 
lus thuringiensis, podawanych w roztwo- 
rze miodu. Preparat nie wykazał żadnego 

92 

wpływu. Obserwacje trwały 30° dni i nie 
stwierdzono zmian spowodowanych przez: 
Bacillus thuringiensis. Ilość obumarłych. 
osobników była w granicach normy i nie- 
wykazała porażenia. Wpływ na potom- 
stwo jest problematyczny i nie został: 
zbadany (W. B.). 

180 413.4 : 156.5 IBL. 

Topercer J.: Ochrana sadenic proti oh- 
ryzu. Ochrona sadzonek przed ogryza- 
niem. Les 1966 t. 22 nr 5 BS s. 204—206, 
rys. 3.— Przy kontroli upraw wiosną. 
1964 r. w nadl. Moszowce stwierdzono,. 
że na niektórych powierzchniach jelenie: 
zniszczyły 90 70% sadzonek. Najwięk-- 
sze szkody wystąpiły na powierzchniach 
nasłonecznionych. Jako środki zaradcze: 
zastosowano opryskiwanie sadzonek przed 
sadzeniem, zabezpieczanie pędów „jeża- 
mi' lub staniolem, albo kombinacją tych 
dwóch sposobów. „Jeże'' robi się w nad- 
leśnictwie z błyszczącego, miękkiego, 
nierdzewnego drutu o grub. do 0,7 mm, 
który zamocowuje się pojedynczo lub pa-- 
rami na paskach z blachy również błysz- 
czącej (efekt wzrokowy), miękkiej i nie- 
rdzewnej o grub. 0,2 do 0,4 mm. Bardziej 
ekonomiczne są „jeże' pojedyncze, które 
dobrze zabezpieczają pędy, służą przez 

taki sam okres 3—4 lat, a kosztują о 

1/, mniej niż podwójne. (S.K.). 

181 414.22 — — 145.7 x 19.92 IBL. 

Novak V.: Budeme proti kdirovci bojo- 
vat otravenymi lapaky? Czy będziemy 
zwalczać korniki zatrutymi pułapkami? 
Lesn. Prace 1966 nr 5 B5 s. 214—217, 
fot. 3-— W ostatnich 2 latach uzyskano 

w ĆSRS nowe dane, które mogą wpły” 

nąć na zmianę techniki zwalczania kor- 

nikow, a w pewnym stopniu rowniez na 

technikę ścinki. Przeprowadzono próby 
z niemieckimi preparatami  Multanin 

(NRF) i Silvexol-Neu (NRD) oraz czecho- 

słowackimi Ipsotox i Pentalidol. Skutecz- 

ność wszystkich była bardzo duża (do 
100%/0). Opryskiwanie przy użyciu oprys” 
kiwaczy o ciśnieniu 4—5 atm. daje 
oszczędność czasu ok. 75%e w porównaniu 

z korowaniem pułapek. Surowiec, w kto- 
rym tak zniszczono korniki i który zabez- 

pieczy sie przed grzybami, mozna wywo” 

zić z lasu w późniejszym terminie i koro” 

wać na składnicy. (S.K). 

182 443 — — 172.8 IBL 
Lophodermium : 414.22: 232.327.2 

Hartvich O.: Zajistujeme ochranu prot 

sypavce borovć. Stosujemy ochronę prz



ciw osutce sosnowej. Lesn. Prace 1966 
nr 3 B5 s. 130—132, fot. 1.— Nadl. Mi- 
lewsko stosuje przy ochronie rolniczy 
Opryskiwacz S 050/3 produkcji NRD, wy- 
posażony w 2 bębny przepływowe z roz- 
pylaczami o 4 wymiennych dyszach o 
przekroju od 1 do 2,5 mm. Równocześnie 
z opryskiwaniem stosuje się nawożenie 
pozakorzeniowe. Opryskuje się przy ciś- 
nieniu roboczym 35 atm. przy dawce 40, 
a ostatnio 35 l roztworu na 1 ar. Na 900 1 
czystej wody daje się 1 kg siarczanu amo- 
nu, 1 kg superfosfatu i 0,5 kg soli potaso- 
wej. W wydłużonych szkółkach opryski- 
wacz przejeżdża wzdłuż grządek, w mniej- 
szych zostaje poza szkółką, a do grządek 
przeprowadza się węże. Opryskiwanie roz- 
poczyna się ok. 1 lipca i powtarza się 
6-krotnie co 15 dni. Postępowanie takie 
likwiduje osutkę całkowicie. (S.K.). 

183 443 — — 172.8 Fomes annosus  IBL 

— — 174.7 Pinus taeda 

Miller T., Kelman A.: Growth of Fomes 
annosus in roots of suppressed and domi- 
nant loblolly pines. Rozw6j huby korze- 
niowej w korzeniach przygtuszonych i pa- 
nujacych drzew Pinus taeda. For. Sci. 
1966 t. 12 nr 2 BS s. 225—233, tab. 4, poz. 
bibl. 32.— W doświadczeniach tereno- 
wych zainokulowano hubą korzeniową 
boczne korzenie 100 panujących i przy- 
głuszonych drzew Pinus taeda. W korze- 
niach drzew przygłuszonych huba rozwi- 
jała się szybciej. W doświadczeniach labo- 
ratoryjnych huba rozwijała się w odcię- 
tych segmentach korzeni znacznie szyb- 
ciej, niż w korzeniach drzew rosnących, 
lecz nie zaobserwowano istotnych różnic 
między segmentami korzeni z drzew pa- 
nujących i prżygłuszonych. Przeciętny za- 
pas węglowodanów był w bocznych ko- 
rzeniach drzew panujących większy niż 
w korzeniach drzew przygłuszonych. Przy- 
rost grubości w ostatnich 5 latach, znacz- 
nie większy u drzew panujących, wyka- 
zywał korelację z zawartością węglowo- 
danów. Rozwój grzybni huby korzeniowej 
w zainokulowanych żywych korzeniach 
i segmentach korzeni wykazywał zależ- 
ność odwrotną do zapasu węglowodanów. 
W gęstych drzewostanach zawartość wę- 
glowodanów w różnych korzeniach po- 
szczególnych drzew wykazywała dużą 
zmienność, natomiast w korzeniach osob- 
no stojących drzew małą. Nie stwierdzo- 
no różnic w zawartości azotu między ko- 
rzeniami drzew panujących i przygłu- 
szonych. (S. Ł.). | 

184 453 : 414 (437) IBL. 

Charvat K.: Praktické problémy chemic- 
keho boja proti listożravym Skodcom. 
Praktyczne problemy chemicznego zwal- 
czania szkodników  liściożernych. Lesn. 
Prace 1966 t. 22 пг 1 В5 $. 33—36. W 
dn. 2 i 3. XII. 1965 odbyła się w Pradze 
konferencja naukowa o przyczynach 
klęsk owadzich w lesie i zapobieganiu 
im. Szkodniki liściożerne można podzie- 
lić na takie, których gradacja trwa przez 
kilka lat z rzędu, np. w Słowacji wyło- 
gówka jedliczanka, oraz takie, których 
gradacja jest krótkotrwała. Ponieważ do- 
tychczas chemiczne zwalczanie nie zaw- 
sze dawało zadowalające efekty, powstaje 
potrzeba wprowadzenia zmian. Decyzję 
zwalczania powinno się podejmować nie 
na podstawie dorocznej mało dokładnej 
kontroli występowania szkodników, lecz 
opierając się na rozeznaniu rzeczywistej 
sytuacji na obszarach zagrożonych, prze- 
prowadzonym przez kompetentnych pra- 
cowników terenowych, samo zwalczanie 
powinno się ograniczać do najkoniecz- 
niejszych przypadków, przede wszystkim 
do szkodników o gradacji długotrwałej. 
(S. K). 

185 453 — — 145,7 x 21.06 IBL 
Diprion : 411.1 — — 149.32 Microtus 

Turćek F. J.: Zussammenbruch einer Kala- 
mitat der Kiefernbuschhornblattwespe (Di- 
prion pini) durch eine Feldmausplage. Za- 
łamanie się gradacji borecznika sosnowca 
(Diprion pini) wskutek masowego poja- 
wu nornika zwyczajnego. Waldhygiene 
1966 t. 6 nr 6 s. 181—182, poz. bibl. 5.— 
Latem 1949 roku na polanach zachodniej 
Słowacji pojawiły się ogromne ilości nor- 
nika zwyczajnego, który wskutek długo- 
trwałych opadów deszczu przeniósł się 

do pobliskich lasów. W tych partiach 
drzewostanów, gdzie w tym czasie mia- 

ła miejsce gradacja borecznika sosnow- 

ca, kokony szkodnika przelegujące w 

ściółce zostały doszczętnie zniszczone 
przez norniki, głównie należące do ga- 

tunku Microtus arvalis. Na powierzchni 

1 ha drzewostanu sosnowego przypadało 

wówczas ponad 100 sztuk norników. 
(Streszcz. ang.). (Z. S.). 

5 POMIAR LASU. PRZYROST. ROZWÓJ 

I STRUKTURA DRZEWOSTANÓW. IN- 

WENTARYZACJA I KARTOGRAFIA 

186 || 524.63 IBL 

Kienstawiczjus I.l.: Opyt primienienja 
utocziennych mietodow taksacji. Próba 
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stosowania dokładniejszych metod tak- 
sacji. Lesn. Choz. 1966 nr 9 A4 s. 43—47, 
tab.3. — Dotychczasowe metody ewidencji 
zapasu są mało dokładne i nie odpowia- 
dają obecnym potrzebom. Dokładne lecz 
pracochłonne metody pomiaru całego za- 
pasu są zbyt kosztowne. Przeprowadzo- 
no badania dokładności określania za- 
pasu na powierzchniach próbnych za po- 
mocą przyrządów Anuczina i Bitterlicha. 
Ustalono liczbę powierzchni próbnych po- 
trzebnych do uzyskania określonej do- 
kładności, zależnie od wielkości powierz- 
chni drzewostanów objętych inwentary- 
zacją. Stwierdzono przy tym, że dokład- 
ność określenia sumy powierzchni prze- 
krojów zależy od zadrzewienia, obfitos- 
ci podszytu oraz prawidłowego wybrania 
powierzchni próbnej. Zestawiono tabele 
określające liczbę powierzchni próbnych 
potrzebnych do obliczenia sumy ро- 
wierzchni przekrojów z dokładnością 
t100J0 w zależności od zadrzewienia 
i wielkości drzewostanu. (W.C.). 

6 URZĄDZANIE LASU. EKONOMIKA 
GOSPODARSTWA LEŚNEGO. ADMINI- 
STRACJA I ORGANIZACJA GOSPODAR- 

STWA LEŚNEGO 

187 | 64 IBL 

Gromada E., Joża M.: O charaktierie les- 
nowo choziajstwa i jewo osnownych po- 
kazatielach. O charakterze gospodarstwa 
łeśnego i jego podstawowych wskaźni- 
kach. Lesn. Choz. 1966 nr 10 A4 s. 393— 
43.— Problematyka charakteru i struk- 
tury gospodarstwa leśnego oraz jego pod- 
stawowych wskaźników jest obiektem ba- 
dań wielu ekonomistów z krajów socjalis- 
tycznych. Teoretyczne opracowanie tych 
zagadnień powinno dostarczyć wskazó- 
wek dla prawidłowego prowadzenia gos- 
podarstwa leśnego. Według wielu eko- 
nomistów gospodarstwo leśne obejmuje 
dwa rodzaje produkcji, leśną-organiczną 
i produkcję przemysłową (pozyskanie 
drewna). Do produkcji należy zaliczyć 
również usługi i prace mające na celu 
dostarczenie drewna i użytków ubocz- 
nych. W gospodarstwie leśnym mamy do 
czynienia z produkcją ogólną i towarową. 
Na produkcję towarową składają się Sor- 
tymenty drzewne pozyskane i będące w 
trakcie pozyskania oraz produkty ubocz- 
ne i usługi przemysłowe dla innych jed- 
nostek. Produkcja ogólna składa się z 
sumy produkcji towarowej i produkcji 
niezakończonej. (W.C.). 

188 646 (47) : 221.02 — — 176.1 IBL 
Fagus 
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Buzun W.A.: Ekonomicznost' siemienno- 
-lesosiecznych rubok w bukowych lesach. 
Karpat. Ekonomiczność rębni częściowej 
w bukowych lasach Karpat. Lesn. Choz. 
1966 nr 10 A4 s. 43—46, tab. 1.— W kar- 
packich lasach stosuje się obecnie głów- 
nie rębnię częściową, wykorzystując od- 
nowienie naturalne. Zbadano, jakie osz- 
czędności daje stosowanie rębni częś- 
ciowej, jeżeli uwzględni się: wzrost kosz- 
tów pozyskania, oszczędności na odno- 
wieniu, dochód uzyskany z dodatkowego 
przyrostu masy z prześwietlenia, straty 
na skutek zagrzybienia ran powstałych 
przy wycinaniu drzew, zysk ze skróce- 
nia cyklu produkcyjnego dla nowego po- 
kolenia drzew, zmniejszenie strat, które 
powstałyby na skutek okresowego ogra- 
niczenia ochronnego oddziaływania drze- 
wostanu na spływ wiosennych wód. Usta- 
lono, że dzięki stosowaniu tej rębni uzys- 
kuje się 116 do 160 rubli zysku z każ- 
dego hektara. (W. C). 

189 651.7 (430.1) : 226 — — 176.1 IBL 
Fagus — — 174.7 Picea 

Mitscherlich G.: Umwandlung von Bu- 
chen — in Fichtenbestande. Zamiana 
drzewostanów bukowych na Świerkowe. 
Allg. Forstz. 1966 t. 21 nr 41 A4 s. 695— 
697, wykr. 1, tab. 4, poz. bibl. 7.— Wzrost 

płac i niezmienione lub nawet zniżone 

ceny drewna utrudniły prowadzenie gos- 

podarstwa liściastego, a zwłaszcza buko- 

wego. Powstaje zagadnienie, czy celowe 

jest pozostawienie buka na najlepszych 

siedliskach. Oparto się na tablicach Fre- 

ista dla bukai Wiedemanna dla świerka, 

oraz na tablicach sortymentacyjnych Mit- 

scherlicha. Uwzględniono ceny z X—1965 
i I—1966. Stwierdzono  nieopłacalność 

gospodarstwa bukowego w zestawieniu 

ze świerkowym. Wykazano, że przy II 

i IV bonitacji i długiej kolei rębu gos- 

podarstwo to także nie jest rentowne. 

Granica wieku, powyżej której przebudo- 

wa świerka na korzyść buka może być 

korzystna, leży powyżej 40 lat. Z punktu 
widzenia trwałości ani bukowe gospo" 

darstwo z prześwietleniem, ani umiarko- 

wana trzebież, ani późne prześwietlenie 

nie spowodują większego przyrostu war” 

tości, niż u świerka przy tej samej bonita- 

cji. (W.B.). 

190 681.4 (437) : 945.3 IBL 

Polak O.: K problómiim lesnickćho skolst- 

vi. O problemach szkolnictwa leśneg* 

Lesn. Prace 1966 nr 5 B5 s. 207—212, ta». 

2, wykr. 2.— Obowiązujący w CSRS eg" 

zamin państwowy umożliwia dokonani



  

oceny stopnia przygotowania pracownika 
do wykonywanej przez niego pracy le- 
piej niz egzaminy uczelniane i szkolne. 
Powinien on jednak by¢ zmodyfikowany 
i dostosowany do poziomu wykształcenia 
egzaminowanego. Swoisty problem sta- 
nowi zatrudnienie absolwentek wydzia- 
łów leśnych. Można zwiększyć stabiliza- 
cje kadr przez wprowadzenie wynagradza- 
nia za czas pracy, ale także przez za- 
przestanie nieuzasadnionych zmian w 
szkolnictwie leśnym. W porównaniu z 
innymi państwami układ kwalifikacji pra- 
cowników jest w CSRS dosyć pomyślny, a 
wg założeń ma się jeszcze w przyszłości 
znacznie poprawić (do 15,7 inżynierów 
na 10000 ha lasu, 19 techników i 10,1 
pracowników z niższym wykształceniem 
zawodowym). (S. K.). 

"8 PRODUKTY LEŚNE I ICH UŻYTKOWA- 
NIE 

191 852.31 (437.6) IBL 

— ska —: Zamedzenie ćelnych trhlin. 
Zapobieganie czołowym pęknięciom kłód. 
Les 1966 t. 22 nr 2 BS s. 86—87, rys. 1— 
Dotychczas stosowane ściągacze w kształ- 
cie esów lub obręczy z taśmy metalowej 
nie chronią całkowicie kłód przed pęka- 
niem, a poza tym ich stosowanie jest bar- 
dzo niewygodne. Jeszcze mniej zabezpie- 
cza kłody zamalowywanie ich czół farbą 
lub żłobienie rowków. W Słowacji opa- 
tentowano ostatnio znacznie lepszy spo- 
sób zabezpieczania. Polega on na wbija- 
niu w czoło kłody lub wyrzynka zwija- 
nej spiralnie taśmy metalowej o grub. 
0,5 — 1,0 mm, sfałdowanej lub gładkiej, 
uzębionej lub bez zębów. Do wbijania 
używa się specjalnego uchwytu, w któ- 
Tym najpierw układa się odcinek taśmy, 
a następnie przez uderzenie w pokrywę 
wciska się tę taśmę w drewno. Czynność 
wbijania nie wymaga dużego wysiłku, 
a przenoszenie rozwiniętych odcinków 

„jest znacznie mniej kłopotliwe niż prze- 
noszenie esów. (S.K.). 

9 LASY I LEŚNICTWO W GOSPODARCE 
NARODOWEJ 

192 903/.904 (430.1) IBL 
Situation der deutschen Forstwirtschaft. 
Sytuacja niemieckiego leśnictwa. Forst- u. 
Holzwirt 1966 t. 21 nr 23 A4 s. 514—516, 
tab. 3.— Według opinii ministra wyżywie- 
nia NRF w 10-leciu 1956—1965 sytuacja 
gospodarcza leśnictwa pogorszyła się. Do- 
chód finansowy z 1 ha spadł ze 134 do 
22 marek, a w przeliczeniu na 1 m$ drew- 
na —z 28,51 do 4,59 marek. Jednocześnie 
jednak wzrósł przyrost z 3,3 do 3,9 m3/ha, 

a globalnie z 22,6 do 26,3 mln m3. Powo- 
dem tego stanu rzeczy jest spadek cen 
spowodowany konkurencją tworzyw 
sztucznych i paliw płynnych, oraz wzros- 
tem kosztów z 217 do 316 marek/ha, czy- 
li z 53 do 66 marek/m*. Wkład pracy 
ludzkiej w leśnictwie jest b. duży i wy- 
nosi */; kosztów ogólnych. Przeciwdzia- 
łanie poprzez subsydiowanie gospodarki 
leśnej (od r. 1959 wydatkowano 110 mln 
marek), komasację, poradnictwo fachowe, 
ułatwienia podatkowe i eksportowe. 
(W. B). 

193 904 (498) IBL 

Rubner K.: Forstwirtschaft und Holzin- 
dustrie Rumaniens. Leśnictwo i przemysł 
drzewny Rumunii (Omówienie książki M. 
Sudera). Allg. Forstz. 1966 t. 21 nr 42 A4 
s. 720—721.— Lesistość Rumunii wynosł 
27%o, z czego 76% przypada na gatunki 
liściaste (buk 34%e, dęby 20%, i inne 
220/06). Lasy iglaste złożone z jodły, świer- 
ka, modrzewia i sosny stanowią 21%. 
Reszta to zadrzewienia stepowe, składa- 
jące się głównie z grochodrzewu oraz 
wiązu, topoli i wierzby. Leśnictwo jest 
podstawą rozwoju przemysłu drzewnego, 
który rozwinął się w latach powojennych, 
dzięki dotacjom państwa, wynoszącym 
w sumie 10 mld lei. W porównaniu z ok- 
resem przedwojennym wzrosła gęstość 
dróg leśnych do 5,5 km/1000 ha w r. 
1964, a odsetek odpadów  zrębowych, 
wynoszący w r. 1938 — 38% spadt do 
3,8%0. Perspektywy dla gospodarki leśnej 
i drzewnej są pomyślne. Omówiono turys- 
tyczny charakter kraju. (W. B.). 

194 911 : 189 IBL 

Voite A. D.: Landschaftsókologie. Ekolo- 
gna krajobrazu. Waldhygiene 1965/6 t. 6 
nr 4/5 B5 s. 97—105, poz. bibl. 21.— Omó- 
wiono ekologię krajobrazu na przykła- 
dzie Holandii, definiując ją jako dzie- 

dzinę wiedzy zajmującą się z jednej 
strony powiązaniami pomiędzy osobnika- 
mi, populacjami, zespołami lub elemen- 

mentami krajobrazu, z drugiej zaś — roz- 

patrującą krajobraz z takiego punktu wi- 

dzenia, który daje możliwość samoutrzy- 

“mania sie jednostek, populacji, wspól- 

not życiowych i ich elementów lub ca- 
łego krajobrazu. (Z. S.). 

195 962 (437) IBL 

Kupković L.: Zakonnik prace v lesnom 

hospodarstve. Kodeks pracy w gospodar- 

stwie łeśnym. Les 1966 t. 22 nr 1 BS 

s. 21—25, tab. 1.— Kodeks taki wszedł 
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w CSRS w życie z dniem 1 stycznia 
1966 r. i reguluje wszystkie typowe sto- 
sunki pracy. Wszystkich pracowników 
zatrudnianych dłużej niż 6 dni w miesią- 
cu-angazuje sie na podstawie umowy na 
piśmie, w której określa się rodzaj pra- 
cy wg. tabeli taryfowo-kwalifikacyjnej. 
Wysokość wynagrodzenia określa się przy 
angażowaniu pracowników  techniczno- 
-gospodarczych z płacą miesięczną lub 
wykwalifikowanych robotników wykonu- 
jących prace wymienione konkretnie w 
tabeli (np. drwali), przy innych nato- 
miast określa się tylko klasę stawki. Ko- 
deks wyróżnia pracowników przyjmowa- 
nych na czas nieograniczony do pracy 
stałej, na czas nieograniczony: do pracy 
przerywanej, przypadkowych (zatrudnia- 
nych do 6 dni) oraz interwencyjnych, 
przyjmowanych w szczycie nasilenia prac 
(S. K.). 

Autorzy analiz: 

S. K. — mgr inż. $. Kociecki 
S. Ł. — dr inż. S. Łukomski 

W. B. — mgr inż. W. Brodzikowski 
Ww. С. — аг inż. W. Chmielewski 
Z. S. — dr inż. Z. Sierpiński 

Przegląd Dokumentacyjny Leśnictwa za- 
wiera jedynie niewielką część analiz do- 
kumentacyjnych z zakresu leśnictwa. 
Pełna dokumentacja ukazuje się w posta- 
cikart dokumentacyjny.ch. Cen- 
tralny Instytut Informacji Naukowo-Tech- 
nicznej i Ekonomicznej (w skrócie 
CIINTE) Warszawa, Al. Niepodległości 
188, przyjmuje zgłoszenia na prenumera- 
tę kart dokumentacyjnych, która może 
obejmować zarówno całą dokumentację 
naukowo-techniczną, jak i oddzielne jej 
działy lub -poszczególne zagadnienia i te- 
maty. Cena 1 karty wynosi w prenume- 
racie 25 groszy. Zakład Informacji Nau- 
kowo-Technicznej Instytutu Badawczego 
Leśnictwa — branżowy ośrodek informa- 
cji leśnictwa — oraz CIINTE wykonują 
za zwrotem kosztów, fotokopie i mikrofil- 
my publikacji, objętych zarówno przeglą- 
dem dokumentacyjnym jak i kartami do- 
kumentacyjnymi. |


