39
administracja leśna 0860
aktualizacja danych drzewostanu
drogą ekstrapolacji 0791
areacja gleby 0014
asocjacja roślin 0174
aspirant => drzewo przyszłościowe
0274
atrofia => obumieranie 0675
aukcja drewna 0877
badanie zdolności kiełkowania 0332
biel 0906
bielica 0031
bilans => wodny 0036
biogeocenoza leśna => ekosystem
leśny 0111
biuro urządzania lasu 0845
blizna posękowa 0972
blok pielęgnacyjny 0842
blok tartaczny 0936
bonitacja drzewostanu 0779
bonitacja siedliska 0776
bór => las 0191
broda na pniu 0493
brulion odbiórki drewna 0554
bryłka korzeniowa 0369
brzeszczot piły 0580
bukiew 0093
busz 0198
butwina => próchnica surowa 0022
cechować ≈ => zaciosać 0470
cechówka 0597
cel produkcyjny 0843
cel zagospodarowania 0853
cena drewna 0873
chaszcze 0180
chemia drewna 0919
chemiczny środek ochrony roślin 0657
chodnik owadzi 0666
choinka 0446
choroba łańcuchowa 0723
choroba powodująca utratę liści
(igliwia) 0671
chrust => drewno małowymiarowe
0539
chwast 0721
chwast leśny 0720
ciąć przerębowo 0219
ciągnik zrywkowy 0631
cieniowytrzymały gatunek => gatunek
cienioznośny 0115
cieńko ugałęziony => cieńkogałęzisty
0150
cieńkogałęzisty 0150
cięcia obalającego, powierzchnia 0491
cięcie => scinka 0213
cięcie częściowe 0217
cięcie obalające => rzaz obalający
0479
cięcie obsiewne 0226
cięcie pielęgnacyjne 0424
cięcie przerębowo-zrębowe 0218
cięcie prześwietlające 0427
cięcie przygotowawcze 0229
cięcie sanitarne 0223
cięcie sztyletowe 0474
cięcie uprzątające 0220
cięcie wachlarzowe pilarką 0495
cięgno 0620
cylindrowanie 0473
cyrkulacja powietrza między glebą a
atmosferą => areacja gleby 0014
czarcia miotła => rak wierzchołaka
(choroba wywołana przez grzyba
Periderium Pini) 0673
czarnoziem 0032
czas wywozu 0884
czas wywozu drewna => czas wywozu
0884
czasookres przejęcia 0247

czasowa => szkólka leśna 0340
część wierzchołkowa 0532
czoło pożaru 0708
czub => wierzchołek 0088
czubołom => złamanie wierzchołka
0689
czynnik zadrzewienia 0775
czyszczenia 0417
dające wióry 0918
dendrochronologia 0786
dendrologia 0100
dendrometria 0739
deputat opałowy 1023
dezynfekcja gleby => odkażanie gleby
0341
dezynfekcja nasion 0328
dGZ => przyrost całkowitej produkcji,
przeciętny 0789
dłuto do łuszczenia kory => dłuto do
łuszczenia kory 0570
dłuto do łuszczenia kory 0570
dłużyca 0534
dno podcięcia 0485
dobry urodzaj nasion => pełny urodzaj
nasion 0133
dochód czysty 0850
dochód netto => dochód czysty 0850
dojrzałość rębna 0804
dolesianie 0411
dołek do sadzenia => jamka 0382
dołownik 0392
domieszka 0404
domieszka przejściowa 0256
doniczka żywiczarska => zbiornik
doniczkowy 0458
dorzecze = > zlewnia wód 0040
dostrzegalnia pożarowa 0712
dotknięty chorobą => porażony 0650
drągowina => żerdziowina 0288
drążyć chodniki owadzie 0667
drewno 0690
Drewno 0890
drewno budowlane 0946
drewno cenne 0109
drewno cenne 0522
drewno ciągliwe 0899
drewno długie 0528
drewno do rozkładowej destylacji =>
drewno do wyrobu węgla drzewnego
0538
drewno do wyrobu węgla drzewnego
0538
drewno gałęziowe 0543
drewno grube 0546
drewno iglaste 0892
drewno kołodziejskie 0947
drewno kompresyjne 0900
drewno kopalniane 0930
drewno liściaste 0893
drewno łupane 0541
drewno łuszczarskie 0942
drewno małowymiarowe 0539
drewno masztowe 0931
drewno mielerzowe => drewno do
wyrobu węgla drzewnego 0538
drewno na podkłady kolejowe 0933
drewno na słupy => drewno masztowe
0931
drewno napięciowe => drewno
ciągliwe 0899
drewno niekorowane => drewno w
korze 0542
drewno okleinowe => fornir 0940
drewno okrągłe 0525
drewno opałowe => drwa 0929
drewno pierścieniowo-naczyniowe
0903
drewno pochodzące z części
nadziemnej

drewno postrzałowe 0974
drewno pozyskane z trzebieży 0568
drewno późne 0904
drewno przemysłowe 0523
drewno sękate 0537
drewno spławiane 0635
drewno stosowe 0535
drewno tartaczne => surowiec
tartacznny 0937
drewno tartaczne 0939
drewno użytkowe 0547
drewno w korze 0542
drewno wczesne 0902
drewno wierzchołkowe => surowiec
drzewny pozyskany z wierzchołka
0533
drewno żywiczne 0913
drobnica 0545
drobnogałęzisty => cieńkogałęzisty
0150
droga wywozowa 0640
droga zrywkowa 0643
drużyna przeciwpożarowa 0715
drużyna ratownicza => drużyna
przeciwpożarowa 0715
drwa 0929
drwal 1020
drzewa 0530
drzewo 0103
drzewo aspirant 0240
drzewo biczujące 0144
drzewo centralne => drzewo
przeciętne 0747
drzewo chwast 0108
drzewo doborowe 0320
drzewo dorodne => drzewo elitarne
0318
drzewo elitarne 0318
drzewo górujące 0278
drzewo iglaste 0106
drzewo karłowate 0137
drzewo liściaste 0107
drzewo obumierające 0160
drzewo odosobnione/ps, pk, ds/ 0168
drzewo przeciętne 0747
drzewo przygłuszone 0279
drzewo przyszłościowe 0274
drzewo pułapkowe 0654
drzewo średnie przekrojowe 0749
drzewo uschnięte 0105
drzewo zawieszone 0489
drzewostan => zadrzewienie 0175
drzewostan 0253
drzewostan bliskorębny 0289
drzewostan do wycięcia 0276
drzewostan dojrzały => starodrzew
0290
drzewostan dorodny 0319
drzewostan główny 0277
drzewostan jednogatunkowy 0282
drzewostan jednopiętrowy 0292
drzewostan jednowiekowy 0291
drzewostan lity => drzewostan
jednogatunkowy 0282
drzewostan m wyłączony z produkcji
=> powierzchnia wyłączona z
produkcji 0823
drzewostan mieszany => drzewostan
wielogatunkowy 0284
drzewostan na pniu 0255
drzewostan o dojrzałości rębnej 0208
drzewostan panujący => piętro górne
drzewostanu 0183
drzewostan pełny 0271
drzewostan pozostający 0275
drzewostan przerzedzony 0267
drzewostan przeszłorębny 0832
drzewostan prześwietlony =>
drzewostan przerzedzony 0267
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drzewostan w prześwietleniu
czekający na obsiew 0231
drzewostan wielogatunkowy 0284
drzewostan wielopiętrowy 0296
drzewostan zwarty 0265
drzewoznawstwo => dendrologia 0100
duży urodzaj nasion => pełny urodzaj
nasion 0133
dwójka 0159
dziczek 0371
dziczka => dziczek 0371
dzielnica przyrodniczoleśna 0169
ekologia leśna 0170
ekonomia gospodarstwa leśnego =>
ekonomia leśna 0846
ekonomia leśna 0846
ekonomia leśnictwa => ekonomia
leśna 0846
ekosystem leśny 0111
eksploatacja lasu 0847
eksploatować 0729
energia kiełkowania => siła
kiełkowania 0129
etat rębny => użytki rębne 0857
etat użytkowania 0839
etiolować 0672
fabryka produkcji celulozy 0978
faszyna 0993
fenotyp 0047
fitocenoza 0178
fizyka drewna 0914
formowanie drzew => pielęgnowanie
drzew => 0429
fornir 0940
fornir skrawany obwodowo => obłoga
0945
fornir skrawany płasko => okleina
skrawana płasko 0944
gaj 0179
gajówka => leśniczówka 0866
gałązka 0085
gałąź 0086
gałęzie => gałęzistość 0087
gałęziowka => drewno gałęziowe
0543
gałęzistość 0087
gałęzisty => sękaty 0971
gałęzisty 0148
garb => sęk zarośnięty 0973
gatunek cienioznośny 0115
gatunek domieszkowy => domieszka
0404
gatunek drewna 0891
gatunek drzewa 0102
gatunek drzewa cienioznośny =>
gatunek cienioznośny 0115
gatunek główny 0285
gatunek uzupełniający 0406
gazowanie drewna 0983
gąsienic na pniu; skupisko => lusterko
0060
gąsienica 0051
gąszcze 0181
genotyp 0049
gleby 0018
gleby 0029
gleby 0030
gniazdo drzew 0254
gnicie drewna => rozkład drewna
0954
gołomróz 0695
gonny 0155
gonny 0760
gospodarka drobnopowierzchniowa,
leśna 0461
gospodarka drzewna 0923
gospodarka leśna 0003
gospodarka leśna, światowa 1025
gospodarka plantacyjna 0415

gospodarstwo => jednostka
gospodarcza 0813
gospodarstwo bezzrębowe 0237
gospodarstwo lasu wysokopiennego
0210
gospodarstwo leśne 0859
gospodarstwo niskopienne o krótkiej
(6 – 10 letniej) koleji rębności 0242
gospodarstwo przerębowe =>
gospodarstwo bezzrębowe 0237
górna granica lasów < => zasięg
występowania drzew 0114
górna płaszczyzna podcięcia 0486
gradacja 0063
gradacji, rok 0064
granica lasów północna < => zasięg
występowania drzew 0114
grodzić 0727
grubizna => drewno grube 0546
grubogałęzisty 0149
grunt leśny 0828
grunt nieleśny => powierzchnia
nieleśna 0825
grupa drzew 0251
grupa funkcyjna drzewostanów 0848
gruzełkowatość gleby => struktura
gruzełkowata gleby 0015
grządka 0348
grzęda wschodów => parcela
wschodów 0343
grzyb sinizny drewna 0955
guz => sęk zarośnięty 0973
halizna 0822
handel drzewny => rynek drzewny
0872
handel drzewny 0871
herbicyd 0661
hodować sadzonki 0347
hodowla choinek 0447
hodowla roślin leśnych 0335
hodowla selekcyjna drzew leśnych
0097
horyzontalne zwarcie koron
drzewostanu 0270
huba 0101
humus 0021
hydroliza drewna 0980
hylopatologia => ochrona lasu 0649
ilość pozyskanego drewna 0770
impregnacja drewna 0952
insektycyd => środek owadobójczy
0662
insektycyd kontaktowy < => trucizna
kontaktowa 0659
inwentaryzacja drzewostanu 0765
inwentaryzacja lasu 0768
inwentaryzacja zapasu drewna 0762
inżynier drzewiarz dyplomowany 0888
inżynier leśnik 0861
IUFRO => Międzynarodowa Unia
Leśnych Stacji Badawczych 1024
jaja 0055
jałowieć => ubożeć 0034
jamka 0382
jednopiętrowy 0182
jednostka gospodarcza 0813
jednostronnie krzywy 0156
kalus 0683
kamień oddziałowy 0817
karczować 0561
karczowanie 0496
karczownik 0602
karłowatość 0044
karpa 0078
karpina 0540
kąt rozwarcia zębów piły 0582
kępa drzew 0249
kiełkować => wschodzić 0128
kiełkownik => parcela wschodów 0343

kierunek obalania drzewa 0482
kilof 0378
klasa grubości 0742
klasa jakości 0967
klasa jakości sadzonek 0367
klasa wieku 0837
klasa wielkości 0738
klasa wysokości 0751
klasyfikacja drewna => sortymentacja
drewna 0517
kleszcze zrywkowe 0633
klimaks 0173
klimatyczna, rasa 0099
klin 0589
klin 0590
klin do łupania 0591
klin do ścinki 0595
kloc => kłoda 0527
kloc 0548
klon 0098
klupa 0599
klupa z rejestratorem 0600
kłoda => wyrzynek 0526
kłoda 0527
kłoda 0529
kłoda zatopiona 0638
kolej rębności 0807
kolej rębów => kolej rębności 0807
kolej rębu => kolej rębności 0807
kolejka grawitacyjna => spust linowy
0613
kolejka leśna 0632
kolejka linowa 0622
komora godowa 0679
konar => gałąź 0086
koncesja na wyrąb i sprzedaż drewna
0879
konkurencja korzeni 0121
konserwacja drewna 0949
kontrola materiału siewnego 0331
kontrolne liczenie owadów 0725
kontynentalna zasięg występowania
lasów < => zasięg występowania
lasów 0113
kopalniak => drewno kopalniane 0930
kora 0910
kora garbarska 0989
kora garbarska dębowa 0990
kora strugana 0991
kora wtórna 0911
korek => kora 0910
korona 0089
korona drzewa => korona 0089
korony 0092
korowaczka 0569
korować 0507
korować częściowo 0508
korowarka 0571
korowina => kora 0910
kory 0682
kory, odłupywanie się => kory 0682
korzeniowa 0028
korzeniowa 0091
korzeniowy, nabieg 0076
korzeniowy, płaski system 0080
korzeniowy, system 0077
korzeń palowy 0079
korzeń powietrzny 0075
kostur 0391
koszty pozyskania drewna 0854
koszty wywozu 0887
kozioł do korowania 0572
kraina przyrodniczoleśna 0171
krzak => krzew 0140
krzemienica => drewno kompresyjne
0900
krzew 0140
krzywizna pnia 0153
krzywizna szablasta 0158
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książka odbioru drewna => brulion
odbiórki drewna 0554
ksylem 0898
kultywować 0311
kupno drewna 0880
kwatera dla przeszkółkowanych
sadzonek 0350
kwatera wschodów => parcela
wschodów 0343
kwit wywozowy => zezwolenie na
wywóz 0885
las 0191
las bagienny 0442
las bagnisty 0440
las dla wypasu bydła 0444
las doskonały => las normalny 0803
las dziewiczy 0297
las galeriowy 0199
las gospodarczy 0194
las idealny => las normalny 0803
las iglasty 0195
las komunalny 1010
las korporacji 1012
las kościelny 1011
las liściasty 0196
las łęgowy 0439
las na zboczu 0200
las nasienno-odroślowy 0224
las niskopienny => las odroślowy 0241
las normalny 0803
las ochronny 1006
las odroślowy 0241
las państwowy 1009
las pierwotny => las dziewiczy 0297
las powstały sztucznie 0192
las prywatny 1013
las przerębowy 0236
las rekreacyjny 1004
las rosnący w jarach 0201
las spółdzielczy 1014
las tropikalny 0197
las użytkowy => las gospodarczy 0194
las wysokopienny 0209
las wysokopienny zagospodarowany
zrębowo 0211
las zagospodarowany => las
gospodarczy 0194
las zalewowy => las łęgowy 0439
lasek => gaj 0179
lasostep 0202
lekkonasienny 0096
lesistość 0176
lesistość 0995
leśnictwo => gospodarka leśna 0003
leśnictwo 0001
leśnictwo 0849
leśniczówka 0866
leśniczy 0862
leśnik 0865
leśnik inżynier dyplomowany 0863
leśny 0193
leżące na ziemi suche => drewno
0690
liczba kształtu wysokości 0754
liczba kształtu, pierśnicowa 0755
liczba pH => wskaźnik pH 0017
lina pomocnicza 0621
linia końcowa podcięcia 0487
linia oddziałowa => przesieka 0870
linia oddziałowa 0816
listowia 0019
listowia, opad => liści, opadanie 0073
liści, opadanie 0073
liściaste => drewno cenne 0109
liście 0104
liście, utracić 0669
liście, zrzucić => liście, utracić 0669
lizymetr => 0039
lodołam 0698

luka => polana 0821
Luka 0824
lusterko 0060
luzowanie się => kory 0682
ład przestrzenny 0810
ładowacz 0623
ładowanie poprzeczne 0609
ładowanie poprzeczne do kierunku
jazdy 0609
ładowarka => ładowacz 0623
łata 0601
łąkolas => las dla wypasu bydła 0444
łodyga => pęd 0081
łopata do sadzenia => kostur 0391
łowieckie,poletko 0066
łowiectwo => myślistwo 0065
łupać 0510
łupać drewno => łupać 0510
łuparka 0592
łuszczyć korę garbarską 0448
łuszczyć szyszki 0324
magazynować => przechowywać
0964
magister inżynier leśnik => leśnik
inżynier dyplomowany 0863
mapa gospodarczo-przeglądowa 0798
mapa leśna 0796
mapa zasadnicza, leśna 0797
maszyna do sadzenia => sadzarka
0393
matecznik 0356
materiał sadzonkowy 0366
melioracja gruntów leśnych 0413
melioracja gruntów leśnych 0647
metr przestrzenny 0737
metr sześcienny drewna 0734
metr sześcienny drewna na pniu 0736
metr sześcienny drewna netto 0735
metr sześcienny zapasu => metr
sześcienny drewna na pniu 0736
miara => łata 0601
miąższość => gleby 0030
miąższość czystego drewna =>
miąższość lita 0733
miąższość drzewostanu => zapas
drzewostanu 0996
miąższość lita 0733
miejsce odkryte => miejsce odsłonięte
0011
miejsce odsłonięte 0011
miejsce wypadu => wypad 0410
miejsce wystawione => miejsce
odsłonięte 0011
miejsce załadunku 0608
mielerz 0982
Międzynarodowa Unia Leśnych Stacji
Badawczych 1024
mikoryza 0120
mistrz leśny 0864
młodnik 0287
młot do łupania drewna => siekiera do
łupania drewna 0588
moczyć nasiona 0329
moder => próchnica 0026
moderowa => próchnica 0026
mokradło olchowe => ols 0441
monitoring leśny 0731
monokultura 0283
monopoidalny => pęd wierzchołkowy
0082
mor => próchnica surowa 0022
motorniczy piły silnikowej 1019
motyczyć 0414
motyka leśna 0377
możliwości produkcyjne drzewostanu
0777
mull => próchnica słodka 0025
mygłować 0515
myślistwo 0065

nachylać się => pochylać się 0141
nachylenie terenu 0008
nacięcie żywiczarskie => żłobek
żywiczarski 0455
nadgniłe 0957
nadmierne nawilgocenie => gleby
0018
nakaz dostawy drewna 0874
nalecieć 0306
narażony na mróz 0010
narośl 0688
narzędzia leśne 0463
nasada => korony 0092
nasiona drzew leśnych 0326
następstwo cięć 0811
nauka o hodowli lasu 0203
nauka o lesie 0002
nauka o produkcyjności lasu => nauka
o wydajności lasu 0780
nauka o siedlisku leśnym =>
siedliskoznawstwo leśne 0005
nauka o wydajności lasu 0780
nawrót trzebieży 0419
niedopił => broda na pniu 0493
niedopił 0488
niepożądana domieszka => drzewo
chwast 0108
nieużytek 0035
niski => karłowatość 0044
niskopienny 0157
niskopienny las dębowy 0449
normalne ustosunkowanie klas wieku
0836
nowóz zielony 0342
numerator 0598
numerować 0549
o krzywej strzale 0154
o spłaszczonej koronie => ze
spłaszczoną koroną 0147
o stopniu zadrzewienia 1.0 =>
drzewostan pełny 0271
o ścienśnionej koronie 0146
obalać 0478
obalania, nadać drzewu kierunek 0483
obalanie => scinka 0213
obalanie drzew 0477
obgryzać 0069
objeść trawę 0057
oblina 0938
obłoga 0945
obowiązek dostawy drewna => nakaz
dostawy drewna 0874
obracak 0594
obraz żerowania 0665
obręb => jednostka gospodarcza 0813
obręb gospodarczy 0819
obrzeże drzewostanu 0298
obsadzenie => sadzenie 0381
obsiądnięcie przez owady 0728
obsiew naturalny => samosiew 0305
obsiewać 0345
obszar chronionej przyrody 1000
obszar ciążenia => zlewnia wód 0040
obumierać 0677
obumierający 0676
obumieranie 0675
obwar => drewno żywiczne 0913
ocechować 0551
ocena jakości 0968
oceniać produkcyjność drzewostanu
0778
ochrona lasu 0649
ochronny => pas leśny 1005
ociosać 0512
oczepa lodowa 0007
oczepa śnieżna => okiść 0006
oczubować => odciąć wierzchołek
0504
oczubowanie 0502
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oczubowany => wyczubowany 0503
oczyszczanie się strzał drzew 0152
oczyścić 0563
odbierać wyrąb 0550
odbiorca 0876
odbiorca drewna => odbiorca 0876
odbiór drewna => odbiórka drewna
0552
odbiór wyrębu 0555
odbiór zrębu => odbiór wyrębu 0555
odbiórka drewna 0552
odciąć chorą część 0505
odciąć wierzchołek 0504
Oddział 0815
oddzielać => odłupać 0511
odebrać drewno 0553
odkażanie gleby 0341
odkład 0124
odkład roślinny => odkład 0124
odłupać 0511
odłupywać => odłupać 0511
odnawiać 0303
odnawianie lasu 0302
odnawianie naturalne 0304
odnawianie sztuczne 0310
odpady drzewne 0948
odpady leśne 0565
odpady zrębowe 0559
odporność na suszę => wytrzymałość
na suszę 0046
odporność na wiatr => odporność na
wichurę 0118
odporność na wichurę 0118
odporny na mróz 0116
odrastać 0126
odrost 0151
odrost korzeniowy 0127
odrost pniakowy => odrośl pniakowa
0125
odrośl korzeniowa => odrost
korzeniowy 0127
odrośl pniakowa 0125
odsłonić 0312
odstęp zębów piły 0583
odwietrzać 0070
oflis => oblina 0938
ogień zaporowy, założyć =>
przeciwpożar, założyć 0714
ogradzać => grodzić 0727
ogrodzenie 0726
okap drzewostanu => okap lasu 0261
okap lasu 0261
okiść 0006
okleina => fornir 0940
okleina => okleina skrawana płasko
0944
okleina skrawana obwodowo =>
obłoga 0945
okleina skrawana płasko 0944
okopać 0379
okorować całkowicie 0509
okorowywać => korować 0507
okółek gałęzi => okółek sęków 0090
okółek sęków 0090
okrąglak => drewno okrągłe 0525
okrąglaki => drewno okrągłe 0525
okres dojrzałości drzewa 0166
okres produkcji 0808
okres wywozu => czas wywozu 0884
określanie siedlisk => rozpoznawanie
siedlisk 0833
okrzesywać 0497
okrzesywarka 0464
olbrzymie szkody leśne 0730
ols 0441
opadów atmosferycznych przez
korony drzew i runo leśne => opadów,
intercepcja 0038
opadów, intercepcja 0038

opalać drewno 0953
oparzelina 0696
oparzelina kory => zgorzel kory 0697
operat inwentaryzacyjny 0831
operat urządzeniowy 0830
opuszczać przy pomocy liny 0611
orąb 0436
orka pełna 0315
oskard => kilof 0378
oskrobać na czerwono 0450
osłaniać => zacieniać 0409
osłona pni drzewostanu głównego
przez korony drzew niższych partii
drzewostanu 0405
osmalić drewno => opalać drewno
0953
owadów, rok gradacji => gradacji, rok
0064
owocować 0136
oznakować na drewnie sortymenty
0498
państwowe przedsiębiorstwo leśne
[NRD] 0867
papierówka < 0977
parcela wschodów 0343
park narodowy 1003
park przyrodniczy 1002
pas leśny 1005
pas ochronny 0443
pas ochronny drzewostanu => ściana
ochronna drzewostanu 0299
pas przeciwpożarowy 0709
pas przeciwpożarowy 0710
pas przeciwwiatrowy => pas
przeciwwietrzny 0244
pas przeciwwietrzny 0244
paść się => żerować 0058
patologiczny wyciek żywicy 0681
pączek wierzchołkowy 0083
pełny urodzaj nasion 0133
pęd 0081
pęd odroślowy => odrost 0151
pęd świętojański 0164
pęd wierzchołkowy 0082
pęd zastępczy 0163
pękać 0975
pielęgnacja drzew => pielęgnowanie
drzew => 0429
pielęgnacja drzew i krzewów 0300
pielęgnacja roślin => hodowla roślin
leśnych 0335
pielęgnacja upraw 0408
pielęgnowanie drzew => 0429
pielęgnowanie upraw => pielęgnacja
upraw 0408
pień => dłużyca 0534
pień => kłoda 0527
pień => pniak 0492
pień 0084
pień drzewa => pień 0084
pierśnica 0743
pierśnica docelowa 0841
pierśnica przeciętna drzewostanu
0744
piętro => piętro górne drzewostanu
0183
piętro dolne drzewostanu 0185
piętro górne drzewostanu 0183
piętro koron drzew => warstwa koron
drzew 0262
pilarka 0577
piła do obcinania gałęzi 0573
piła dwuręczna 0574
piła łańcuchowa 0576
piła mechaniczna => piła silnikowa
0575
piła motorowa => piła silnikowa 0575
piła poprzeczna => piła dwuręczna
0574

piła silnikowa 0575
piła silnikowa dwuosobowa 0578
pionierski gatunek drzewa 0403
pionowa granica lasów < => zasięg
występowania drzew 0114
pionowa granica zasięgu lasu < =>
zasięg występowania lasów 0113
plan urządzania lasu => operat
urządzeniowy 0830
plan zagospodarowania lasu =>
operat inwentaryzacyjny 0831
plantacja nasienna 0317
plantacja wierzby wikliniarskiej 0460
plecha 0186
płazowina 0264
płot => ogrodzenie 0726
pług leśny 0316
płyta wiórowa 0979
pniak 0492
pochodzenie materiału siewnego 0327
pochylać się 0141
poczwarka 0052
podciąć 0376
podcięcie 0484
podgonu 0400
podkrzesywać 0431
podkrzesywać martwe gałęzie 0432
podkrzesywać żyjące gałęzie 0433
Pododdział 0814
podrost 0187
podsadzanie 0401
podszyt => podrost 0187
podważacz sadzonek leśnych 0354
pojaw masowy (stadium erupcyjne
gradacji) 0062
pojaw masowy => występowanie
masowe 0724
pojazd do wywozu drewna 0628
pojazd do wywozu drewna długiego
0629
pokrój drzewa 0139
pokryty => zadrzewiony 0177
pokryty grubą korą 0912
pokrywa błotna na siewkach po
ulewnym deszczu 0353
pokrywa porostowa => plecha 0186
polana 0821
polano 0536
polarna zasięg występowania lasów <
=> zasięg występowania lasów 0113
policzek => siekiery 0585
połom 0691
położenie skrajne 0227
pomiar i oznakowanie sortymentów na
drewnie 0499
pomierzone i oznakowane 0500
pomierzyć drewno 0771
pomierzyć drzewostan 0764
poprawki 0412
popyt na drewno 0997
porażony 0650
porządek przestrzenny => ład
przestrzenny 0810
porządek wywozu 0882
posiniałe => zasinione 0956
posusz 0566
potencjał rozwojowy > => potencjał
wzrostowy 0112
potencjał wzrostowy 0112
potrącenie na korę 0753
powierzchnia gospodarstwa leśnego
0818
powierzchnia leśna 0826
powierzchnia nieleśna 0825
powierzchnia próbna, wskaźnikowa
0792
powierzchnia przekroju pierśnicowego
drzewa => powierzchnia przekroju
poprzecznego drzewa 0746
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powierzchnia przekroju pierśnicowego
drzewostanu => powierzchnia
przekroju poprzecznego drzewostanu
0748
powierzchnia przekroju poprzecznego
drzewa 0746
powierzchnia przekroju poprzecznego
drzewostanu 0748
powierzchnia rzutu pionowego korony
0773
powierzchnia wyłączona z produkcji
0823
powierzchnia wyrębu 0557
powierzchnia zrębu zupełnego 0558
powierzchnia zwalczania 0651
powietrznosuchy 0963
pozaprodukcyjne funkcje lasu 0999
pozbawić igliwia 0988
pozrębowy odpad chrustowy 0567
pozyskanie drewna 0466
pozyskanie nasion => zbiór nasion
0321
pozyskanie ściółki 0987
pozyskiwać korę garbarską =>
łuszczyć korę garbarską 0448
pożar górny => pożar wierzchołkowy
0705
pożar leśny 0702
pożar podziemny => pożar ziemny
0707
pożar przyziemny 0706
pożar wierzchołkowy 0705
pożar ziemny 0707
prace zrębowe 0467
pralas => las dziewiczy 0297
preparat żołądkowy 0658
procent przyrostu 0788
procent udatności wschodów 0333
produkcja całkowita 0856
produkcja leśna 0858
produkcja miąższości 0761
produkcja sumaryczna => produkcja
całkowita 0856
produkty chemicznej obróbki drewna
=> produkty obróbki drewna 0926
produkty obróbki drewna 0926
prognoza pożarowego zagrożenia
lasu 0704
promień rdzeniowy 0896
prosty => gonny 0155
prowadnica 0579
próchnica => humus 0021
próchnica 0026
próchnica kwaśna => próchnica
surowa 0022
próchnica mulowa => próchnica
słodka 0025
próchnica nasycona => próchnica
słodka 0025
próchnica słodka 0025
próchnica surowa 0022
próchniczna 0027
przebudowa => przekształcenie 0245
przechowywać 0964
przecinać => przerzynać 0501
przeciwogień => przeciwpożar 0713
przeciwpożar 0713
przeciwpożar, założyć 0714
przedplon 0402
przedsiębiorstwo leśne =>
gospodarstwo leśne 0859
przejęcie 0246
przekształcenie 0245
przelegiwać 0050
przemysł drzewny 0924
przemysł obróbki drewna 0925
przemysł przetwórczy drewna 0927
przemysł tartaczny 0934

przemysłowy surowiec drzewny =>
drewno przemysłowe 0523
przepikować => przeszkółkować 0351
przepoczwarczenie 0053
przeprowadzać trzebież 0418
przerębowe gospodarstwo leśne =>
przerębowy sposób
zagospodarowania lasu 0235
przerębowy sposób
zagospodarowania lasu 0235
przerwać przerywać => przerywać
0349
przerywać 0349
przerzedzenie się drzewostanu 0426
przerzedzić => prześwietlić 0425
przerzedzić koronę => prześwietlić
koronę 0435
przerzedzić rozsadę => przerywać
0349
przerzynać 0501
przerzynanie drewna 0506
przerzynka drewna => przerzynanie
drewna 0506
przesieka 0870
przesieka gospodarcza => przesieka
0870
przestojowy sposób m
zagospodarowania lasu 0423
przestój 0238
przestrzeń zajmowana przez korony
drzew 0263
przeszkółkować 0351
przeszłorębny 0809
prześwietlanie się drzewostanu 0273
prześwietlić 0425
prześwietlić koronę 0435
przetrzymać zimę => przezimować
0042
przetrzymywanie materiału
szkółkarskiego 0373
przetrzymywanie sadzonek 0373
przezimować 0042
przyciąć => podciąć 0376
przycięcie korzeni 0375
przyczepa na dłużyce => przyczepa
na drewno długie 0630
przyczepa na drewno długie 0630
przygłuszka => drzewo obumierające
0160
przyjąć się => zakorzenić się 0165
przykrócić => podciąć 0376
przyrastać => rosnąć 0041
przyrost 0781
przyrost całkowitej produkcji,
przeciętny 0789
przyrost grubości => przyrost na
grubość 0783
przyrost na grubość 0783
przyrost na wysokość 0782
przyrost powierzchni przekrojowej
0787
przyrost roczny, bieżący 0790
przyrostu, zaburzenie 0071
przyrząd gaśniczy 0717
puszcza => las dziewiczy 0297
puszczać odrośla => odrastać 0126
puszczanie liści 0167
rak wierzchołaka (choroba wywołana
przez grzyba Periderium Pini) 0673
rakowatość 0687
rdzeń 0897
regulacja cieków wodnych 0646
regulacja więźby 0416
renta leśna 0851
rewir leśny => leśnictwo 0849
rezerwa trzebieżowa 0829
rezerwat przyrody => park narodowy
1003
rezerwat ścisły 1001

rębak => rozdrabniacz odpadów
leśnych 0593
rębnia 0212
rębnia brzegowa 0233
rębnia częściowa 0232
rębnia częściowa,
wielkopowierzchniowa 0230
rębnia gniazdowa => przerębowy
sposób zagospodarowania lasu 0235
rębnia krawężna => rębnia smugowoprzerębowa 0234
rębnia smugowa => rębnia brzegowa
0233
rębnia smugowo-przerębowa 0234
rębnia wierzchołkowa 0243
rębnia zupełna => sposób
zagospodarowania lasu zrębem
zupełnym 0225
robotnik leśny 1021
robotnik leśny, wykwalifikowany 1022
robotnik pozyskujący szyszki 0322
roczny plan cięć 0838
rodzaj rębni => rębnia 0212
roić się 0059
rosnące dobrze 0045
rosnąć 0041
rosocha => dwójka 0159
roślina okrywowa => nowóz zielony
0342
roślina runa leśnego => roślina zielna
0110
roślina zielna 0110
roślinność trawiasta => roślinność
zielna 0188
roślinność zielna 0188
rowek ściekowy na spale 0452
rozdrabniacz odpadów leśnych 0593
rozgałęziać się 0142
rozkład drewna 0954
rozkrzewiać się => rozgałęziać się
0142
rozluźnienie drzewostanu =>
przerzedzenie się drzewostanu 0426
rozłoga nadziemna => odkład 0124
rozłoga podziemna 0123
rozłóg podziemny => rozłoga
podziemna 0123
rozłupywać => łupać 0510
rozmnażać przez zrzezy 0357
rozpieracz 0138
rozpoczynać cięcie 0476
rozpoznawanie siedlisk 0833
rozproszenie 0820
rozpryskiwać => rozpylać 0664
rozpylać 0664
rozsada 0368
rozszczepić 0513
rozwierać zęby piły => rozwierać zęby
piły 0581
rozwierać zęby piły 0581
rozwiewanie => listowia 0019
rozwodzić => rozwierać zęby piły 0581
równiarka drogowa 0644
runo leśne 0189
rynek drzewny 0872
rysunek drewna na przekroju
podłużnym 0908
ryszpak 0596
ryza => ślizg 0612
ryza drewniana 0614
rzaz obalający 0479
rzaz podcinający => podcięcie 0484
rząd sadzonek 0395
rzemieślnicze => odpady drzewne
0948
sadzarka 0393
sadzenie 0381
sadzenie kępkami 0383
sadzenie na kopcach 0390
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sadzenie na rabatach 0389
sadzenie pod kostur 0386
sadzenie pod motykę 0385
sadzenie rzędowe 0394
sadzenie w bruzdy 0384
sadzenie w dołki => sadzenie w jamkę
0387
sadzenie w jamkę 0387
sadzenie w szparę => sadzenie pod
kostur 0386
sadzenie z bryłą korzeniową 0380
sadzonka => wyrostek 0370
sadzonka leśna 0365
sadzonka wieloletnia 0368
sadzonka z bryłką korzeniową 0372
samosiew 0305
sąg => stos 0514
schron dla robotników leśnych 0639
scinka 0213
serwitut => służebność leśna 1016
sęk zarośnięty => blizna posękowa
0972
sęk zarośnięty 0973
sękaty 0971
siać 0344
siać pod motykę 0363
sieć dróg leśnych 0868
siedlisko 0004
siedliskoznawstwo leśne 0005
siekiera 0584
siekiera do łupania drewna 0588
siekiery 0585
siew gniazdowy 0361
siew poprzeczny 0362
siew szeroki 0352
siewka 0355
siewnik 0346
silnie zbieżysty 0759
siła kiełkowania 0129
skiba 0314
skład drewna => składnica drewna
0965
składać => jaja 0055
składnica drewna 0965
składnica manipulacyjna 0556
składować => przechowywać 0964
skręt włókien 0921
skręt włókien w drewnie => skręt
włókien 0921
słaba => uboga (gleba) 0033
słabo zbieżysty => gonny 0760
słaby urodzaj nasion 0132
słój roczny 0901
służba dozorująca pożarzysko 0716
służba wykrywania pożarów 0711
służebność leśna 1016
smolak => drewno żywiczne 0913
smoła drzewna + => żywica 0992
sortować 0518
sortyment drzewny 0520
sortyment masowy 0524
sortymentacja drewna 0517
spalać => wypalać 0719
spalanie => wypalanie 0718
spalanie odpadów zrębowych 0560
spała 0680
spała żywiczarska 0451
spaść łąkę => objeść trawę 0057
spławiać drewno luzem 0634
spławiać tratwami 0636
sposób zagospodarowania lasu =>
rębnia 0212
sposób zagospodarowania lasu 0206
sposób zagospodarowania lasu
odroślowego, leśno-rolny 0438
sposób zagospodarowania lasu
zrębem zupełnym 0225
sposób zagospodarowania
lasu,rolnoleśny 0437

sprzedaż => zbyt 0875
sprzęt gaśniczy => przyrząd gaśniczy
0717
spulchnianie gleby 0308
spust drewniany => ślizg drewniany
0614
spust linowy 0613
spuszczać przy pomocy liny =>
opuszczać przy pomocy liny 0611
stadium młodnika 0834
stadium przejściowe między uprawą a
młodnikiem 0295
stała => szkółka leśna 0339
starodrzew 0290
stawka za wywóz 0881
sterylizacja gleby => odkażanie gleby
0341
stolon => rozłoga podziemna 0123
stopień grubości 0740
stopień pokrycia przez korony drzew
0774
stopień średnicy => stopień grubości
0740
stopień zadrzewienia 0775
stos 0514
stosunki => wodne 0037
stratifikować 0330
straty surowca drzewnego przy
pozyskaniu 0769
straż => drużyna przeciwpożarowa
0715
strefa => korzeniowa 0028
struktura drzewostanu 0250
struktura drzewostanu, docelowa 0844
struktura gruzełkowata gleby 0015
struktura zadrzewienia 0252
strzała => pień 0084
strzelisty => gonny 0155
substancje składowe drewna 0920
suchy wierzchołek 0674
surowiec drzewny 0521
surowiec drzewny pozyskany z
wierzchołka 0533
surowiec tartacznny 0937
surowina => próchnica surowa 0022
suszenie drewna 0962
suszka => drzewo uschnięte 0105
szablasty => jednostronnie krzywy
0156
szacować produkcyjność drzewostanu
=> oceniać produkcyjność
drzewostanu 0778
szacowanie lasu => wycena lasu 0852
szacowanie zapasu drzewostanu =>
taksacja drzewostanu 0766
szczapa => polano 0536
szczapy i wałki m opałowe => drwa
0929
szczep => zraz do szczepienia 0358
szczepić 0359
szczepka 0360
szerokoporowaty 0894
szerokosłoiste 0905
szkodnik drewna 0950
szkody dymowe 0700
szkody łowieckie 0067
szkody powstałe poprzez ogryzanie
roślin leśnych przez zwierzynę 0068
szkody wiatrowe 0693
szkody wyrządzane przez dymy =>
szkody dymowe 0700
szkólka leśna 0340
szkółka (do produkcji materiału
sadzeniowego) 0336
szkółka leśna 0337
szkółka leśna 0339
szkółka leśna mała 0338
szlak zrywkowy 0642
sztapel => stos 0514

szukać za owadami => zbierać owady
0655
szybki wzrost 0161
szybko przyrastające => rosnące
dobrze 0045
szyja => korzeniowa 0091
szyszka 0094
ściana ochronna drzewostanu 0299
ścięty => wyrąbany 0215
ścinać => obalać 0478
ścinać 0481
ścinka 0480
ścinka drzew => obalanie drzew 0477
ścioła => ściółka leśna 0023
ściółka leśna 0023
ściółka liściasta => ściółka z liści 0024
ściółka liściowa => ściółka z liści 0024
ściółka z liści 0024
ślizg 0612
ślizg drewniany 0614
ślizg lodowy 0616
ślizg ziemny 0615
śniegołom => śniegował 0699
śniegował 0699
średnica środkowa 0745
średnicomierz => klupa 0599
środek konserwacji drewna 0951
środek ochronny => środek
odstraszający 0663
środek odstraszający 0663
środek owadobójczy 0662
środek roślinobójczy => herbicyd 0661
środek wabiący => środek zanę
cający 0660
środek zanę cający 0660
świder glebowy do sadzenia =>
dołownik 0392
świder przyrostowy Presslera 0784
tabela miąższości drewna okrągłego
=> tablice kubiczne 0763
tabela sortymentów 0544
tabela zasobności => tablice
zasobności 0793
tablica => tratwa 0637
tablice kubiczne 0763
tablice wydajności => tablice
zasobności 0793
tablice zamożności => tablice
zasobności 0793
tablice zasobności 0793
taksacja drzewostanu 0766
taksacja drzewostanu w oparciu o
koliste powierzchnie próbne 0767
taksacja lasu => inwentaryzacja lasu
0768
taksator => urządzeniowiec 0799
talerz korzeniowy 0309
tarcica => drewno tartaczne 0939
tartak 0935
taryfa za wywóz => stawka za wywóz
0881
tasak 0586
tasak sierpowy 0587
technika drzewna => technologia
drzewna 0889
technika leśnych prac hodowlanych
0205
technologia drzewna 0889
tekstura => rysunek drewna na
przekroju podłużnym 0908
termin wywozu 0886
tkanka przyranna => kalus 0683
topór => siekiera 0584
transport drewna długiego 0605
transport linowy metodą jednego
masztu 0619
tratwa 0637
trociny z żerowania owadów 0668
trucizna kontaktowa 0659
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trzebież dolna 0421
trzebież górna 0422
twardość drewna 0917
twardzica => drewno kompresyjne
0900
twardziel 0907
tyczka miernicza 0794
tyczka miernicza 0795
typ lasu 0190
uboga (gleba) 0033
ubożeć 0034
uczeń leśnej szkoły zawodowej 1018
udostępnić las 0869
ugałęzienie => gałęzistość 0087
układać drewno stosowe 0516
ukorzeniać się 0072
umowa o wywóz 0883
uprawa 0294
uprawa drzew i krzewów =>
pielęgnacja drzew i krzewów 0300
uprawa młodsza 0293
uprawa redlinowa 0388
uprawa starsza 0286
uprzątanie zrębu 0564
uprzątnąć => oczyścić 0563
uprzątnięty => wyrąbany 0215
urodzaj buka 0134
urodzaj nasion 0131
urządzanie lasu 0800
urządzanie lasu 0801
urządzenie wyładowcze =>
wyładowywacz 0624
urządzenie załadowcze => ładowacz
0623
urządzeniowiec 0799
ustawa o lasach 1015
ustosunkowanie klas wieku 0835
usuwać pędy boczne 0430
usuwanie drzew z korzeniami =>
karczowanie 0496
usuwanie odpadów zrębowych 0562
usychać => obumierać 0677
usychający => obumierający 0676
uszkodzenie od pioruna 0701
uzębienie piły 0922
uzupełnianie luki 0411
użytki rębne 0857
użytki uboczne 0986
użytkowanie drewna 0998
użytkowanie lasu 0994
użytkowanie międzyrębne 0420
użytkowanie ostateczne 0207
użytkowanie przedrębne =>
użytkowanie międzyrębne 0420
wada drewna 0970
wałek => polano 0536
wałek łuszczarski 0943
wałki 0531
warstwa => próchniczna 0027
warstwa koron drzew 0262
warstwa niskopienna w gospodarstwie
połączonym 0239
warstwa podokapowa drzewostanu =>
podrost 0187
warstwa podokapowa drzewostanu
0184
wartość pH => wskaźnik pH 0017
wąskotorówka => kolejka leśna 0632
wbijać => klin 0590
wciągarka linowa 0626
wciągarka motorowa 0627
wciągarka załadowcza 0625
węgiel drzewny 0984
węglarz 0985
wiatrochron => pas przeciwwietrzny
0244
wiatrołom 0694
wichrołom => wiatrołom 0694
wiecha => tyczka miernicza 0795

wiek dojrzałości rębnej => wiek
rębności 0805
wiek gospodarczy 0806
wiek obradzania => okres dojrzałości
drzewa 0166
wiek rębności 0805
wielkość => wymiar 0732
wierzchołek 0088
wierzchołek drzewa => wierzchołek
0088
wieża obserwacyjna 0652
wieża przeciwpożarowa =>
dostrzegalnia pożarowa 0712
więźba 0396
wilgotność drewna 0916
wilk (pęd) => odrost 0151
włok drogowy => równiarka drogowa
0644
włókno drzewne 0895
włókno łykowe 0909
woda filtracyjna => woda grawitacyjna
0012
woda grawitacyjna 0012
woda gruntowa spływająca ze zbocza
0013
woda przesiąkająca => woda
grawitacyjna 0012
woda wolna => woda grawitacyjna
0012
wodne 0037
wodny 0036
wodny basen do przechowywania
drewna 0966
wprowadzanie => podgonu 0400
wprowadzanie zadrzewień 1008
wprowadzenie domieszki 0407
wprowadzić domieszkę =>
wprowadzenie domieszki 0407
wschody nasion drzew
ciężkonasiennych 0307
wschodzić 0128
wskaźnik pH 0017
współczynnik zbieżystości 0757
współpanujący 0281
wybierać żywicę 0459
wybijający się we wzroście 0143
wycena lasu 0852
wychwytywanie => opadów,
intercepcja 0038
wyciąć => wyrąbać 0494
wyciąć drogę => wyciąć drogę 0645
wyciąć drogę 0645
wycinać => ścinać 0481
wycinać wszystkie drzewa =>
wyrąbywać wszystkie drzewa 0216
wycinek drewna okleinowego na
strzale 0941
wycinka => ścinka 0480
wyczubować => odciąć wierzchołek
0504
wyczubowanie => oczubowanie 0502
wyczubowany 0503
wydajność drewna 0855
wydajność siewu 0334
wydanie drewna 0878
wydzielanie drzewostanów 0812
wydzielenie 0827
wykarczowywać => karczować 0561
wykaz odbiorczy drewna => brulion
odbiórki drewna 0554
wykluwać się 0056
wykonywać => poprawki 0412
wykonywać trzebież =>
przeprowadzać trzebież 0418
wylesić 1007
wylęgać się 0054
wyładowywacz 0624
wyładowywacz zrzutowe =>
wyładowywacz 0624

wyłączenie => wydzielenie 0827
wyłuszczanie termiczne 0323
wyłuszczarnia nasion leśnych 0325
wymagania jakościowe 0969
wymanipulować => wyrobić 0468
wymiar 0732
wyodrębnianie drzewostanów (np. do
celów hodowli) => wydzielanie
drzewostanów 0812
wypad 0410
wypalacz węgla drzewnego =>
węglarz 0985
wypalać 0719
wypalanie 0718
wypasanie bydła w lesie 0445
wypukłość drzewa 0756
wypukłość pnia => wypukłość drzewa
0756
wyrastać => wschodzić 0128
wyrąb drzew 0465
wyrąb drzew dorodnych 0222
wyrąb drzew wadliwych 0428
wyrąb lasu => zrąb zupełny 0214
wyrąbać 0494
wyrąbać drogę 0645
wyrąbany 0215
wyrąbywać wszystkie drzewa 0216
wyrobić 0468
wyroby z drewna => produkty obróbki
drewna 0926
wyrostek 0370
wyrzynek 0526
wysiewać => siać 0344
wysokościomierz 0772
wysokość drzewa 0750
wysokość górna 0752
wysokość pierśnicowa => wysokość
pierśnicy 0741
wysokość pierśnicy 0741
wysokość produkcji leśnej =>
produkcja leśna 0858
wystawiony na mróz => narażony na
mróz 0010
występowanie masowe 0724
wysypywanie się nasion 0135
wytrzymałość na suszę 0046
wytrzymały na mróz => wytrzymały na
mróz zimowy 0117
wytrzymały na mróz zimowy 0117
wytrzymały na warunki zimowe =>
wytrzymały na mróz zimowy 0117
wytyczanie drogi 0641
wywalić 0692
wywiercina przyrostowa => wywiert
przyrostowy 0785
wywiert przyrostowy 0785
wywiertka przyrostowa => wywiert
przyrostowy 0785
wywozić 0604
wywóz 0603
wywóz drewna 0610
wyznaczać => znakować 0469
wzrastać => rosnąć 0041
wzrastać w zwarciu 0162
wzrost => karłowatość 0044
wzrostu, zahamowanie => przyrostu,
zaburzenie 0071
wzruszyć glebę => motyczyć 0414
z dobrze wykształconą koroną 0145
z krzywą strzałą => o krzywej strzale
0154
zaaklimatyzować się 0048
zabagniać się 0020
zabarwianie drewna 0915
zabieg hodowlany 0204
zabitka => kalus 0683
zacechować => ocechować 0551
zachwaścić się 0722
zacieniać 0409

46
zacios 0471
zaciosać 0470
zaciosywać 0472
zadarnić się 0172
zadrzewienie => stopień zadrzewienia
0775
zadrzewienie 0175
zadrzewiony 0177
zadrzewiony nierównomiernie 0272
zagajnik => gaj 0179
zagęszczenie drzewostanu 0259
zagłuszać 0122
zagon => grządka 0348
zagon wschodów => parcela
wschodów 0343
zagrożenie pożarowe lasu 0703
zakleszczyć piłę 0475
zakład przemysłu drzewnego 0928
zakładanie drzewostanu 0301
zakorzenić się 0165
zakup drewna => kupno drewna 0880
zakwaszenie 0016
zalesić 0399
zamgławiać => rozpylać 0664
zamierać => obumierać 0677
zamieranie => obumieranie 0675
zapas docelowy 0840
zapas drzewostanu 0996
zapora regulująca poziom wody
potrzebny do spławu drewna 0648
zapotrzebowanie na wodę 0119
zapuścić korzenie => zakorzenić się
0165
zarastanie sęka 0434
zarosnąć ranę => zasklepić ranę 0684
zarosnąć trawą => zadarnić się 0172
zasada ciągłości => zasada trwałości
0802
zasada trwałości 0802
zasady klasyfikacji 0519
zasięg występowania drzew 0114
zasięg występowania lasów 0113
zasinione 0956
zasklepić ranę 0684
zawiasa => niedopił 0488
zawiesić 0490
zbierać owady 0655
zbieżystość drzewa 0758
zbieżystość pnia => zbieżystość
drzewa 0758
zbiornik doniczkowy 0458
zbiorowisko roślinne => asocjacja
roślin 0174
zbiór nasion 0321
zbyt 0875
zbyt produktów leśnych => zbyt 0875
zdatność do wyrębu => dojrzałość
rębna 0804
zdejmować darninę 0313
zdolność kiełkowania nasion 0130
zdrewnienie 0074
zdzierać korę garbarską => łuszczyć
korę garbarską 0448
ze spłaszczoną koroną 0147
ze ścieśnioną koroną => o
ścienśnionej koronie 0146
zelesianie 0398
zeskorupienie => gleby 0029
zeskrobywać żywicę 0457
zezwolenie na wywóz 0885
zgnilizna brunatna 0686
zgnilizna drewna 0958
zgnilizna gąbczasta 0961
zgnilizna mokra 0960
zgnilizna ranna 0685
zgnilizna sucha 0959
zgorzel kory 0697
zgorzelina => oparzelina 0696

zgorzelina słoneczna kory => zgorzel
kory 0697
zgryzać => obgryzać 0069
ziarnówka 0364
ziele => roślina zielna 0110
zioło => roślina zielna 0110
Zl => przyrost roczny, bieżący 0790
zlewnia wód 0040
złamanie wierzchołka 0689
zmiana składu gatunkowego 0248
zmieszanie grupowe 0257
zmieszanie jednostkowe 0258
zmrozowisko 0009
znacznik => ryszpak 0596
znaczyć => znakować 0469
znaczyć > => zaciosać 0470
znaczyć> => zaciosywać 0472
znakować 0469
zniesienie uprawnień serwitutowych
1017
zraz do szczepienia 0358
zrąb dokończeniowy 0221
zrąb zupełny 0214
zrąbywać => obalać 0478
zrębki 0976
zrębowy sposób zagospodarowania
lasu 0228
zrywać 0607
zrywka drewna 0606
zrywka konna 0617
zrywka linowa 0618
zrzaz 0374
zrzucający okresowo => liście 0104
zrzut 0678
zwalczanie biologiczne szkodników
0653
zwalczanie chemiczne szkodników
0656
zwarcie koron drzewostanu 0260
zwarty luźno 0268
zwarty nadmiernie 0269
zwarty nierównomiernie =>
zadrzewiony nierównomiernie 0272
zwarty pełnie (drzewostan) 0266
zwęglanie drewna 0981
zwierzyny łownej, populacja 0061
zwierzyny łownej, stan => zwierzyny
łownej, populacja 0061
żer całkowity => żer zupełny 0670
żer zupełny 0670
żerdzie budowlane 0932
żerdziowina 0288
żerować 0058
żerowisko => obraz żerowania 0665
żłobek żywiczarski 0455
żłobik żywiczarski 0453
żołądź 0095
żywica 0992
żywiciel pośredni 0043
żywicować 0454
żywicowanie z pomocą stymulatorów
chemicznych 0456
żywokół 0397
żywotność nasion => zdolność
kiełkowania nasion 0130

