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Попытка совершенствования и унифицирования классификации рубок для нужд 
государственного лесного хозяйства в Польше. 

Trial of improvement and rendering uniform of the-classification of cutting forms 

the needs of state forestry in Poland 

owodowany troską o zbieżność wiadomości wykładanych na Wydzia- 
łach Leśnych Akademii Rolniczych z informacjami zawartymi w Za- 

sadach hodowli lasu (15), będących „vademecum ” leśnika terenowca, pra- 
gnę zabrać głos w sprawie klasyfikacji rębni, które we wspomnianych 
Zasadach przedstawiono — moim zdaniem — w niezbyt przejrzystej i zro- 
zumiałej formie. 

A przecież pojęcie rębni jest jednym z ważniejszych pojęć hodowla- 

nych — oznacza bowiem sposób prowadzenia cięć w użytkowaniu rębnym, 
zmierzający do określonej metody odnowienia, a co za tym idzie rów- 
nież pielęgnowania powstającego młodego drzewostanu (3, 9). Innymi sło- 

wy rębnia wiąże ze sobą bardzo ściśle rodzaje i formy cięć rębnych w doj- 

rzewającym lub dojrzałym do użytkowaniu drzewostanie, ze sposobami 

odnowienia, zapewniającymi trwałość lasu, ciągłość produkcji drewna oraz 

spełnianie przez las wielorakich funkcji fizjotaktycznych i społecznych. 

Stosując odpowiednią rębnię, stwarzamy określone warunki ekologicz- 

ne sprzyjające odnowieniu pod okapem drzewostanu macierzystego, lub 

odnowieniu na powierzchni otwartej; wykorzystaniu samosiewu górnego 
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lub bocznego, albo stosowaniu odnowienia sztucznego przez siew lub sa- 
dzenie. | 

Rębnia zmieniać może skład gatunkowy następnego pokolenia drzew 
w kierunku jego wzbogacenia lub zubożenia — może więc służyć przebu- 
dowie gatunkowej; może także zmieniać piętrowość drzewostanu pochod- 
nego lub jego strukturę wiekową. | 

Zupełnie inne warunki ekologiczne dla odnowienia stwarza rębnia 
zupełna na dużych powierzchniach, odpowiadająca jedynie światłożądnym 
i mało wymagającym gatunkom pionierskim, inne kształtuje ta sama rę- 
bnia stosowana na małych powierzchniach (smugi, gniazda), łagodząc ' 
ekstremy klimatyczne i sprzyjając wrażliwym, ciepłolubnym gatunkom 
cienioznośnym. Ciepłolubne gatunki ciężkonasienne wymagają ponadto 
innego podejścia przy zapuście osiąganym w rębni częściowej lub stopnio- 
wej, zapewniającej optymalne potrzeby świetlne potomstwa drzewosta- 
nów macierzystych, a uniemożliwiającej rozwój bujnej roślinności runa, 
stanowiącej poważną konkurencję dla wolno rosnących nalotów i pod- 
rostów. 

Bardzo wnikliwą analizę problematyki rębni dał Puchalski w 
swej doskonałej mongrafii (9). Do niej odsyłam Czytelnika bliżej zainte- 
resowanego tymi zagadnieniami. Jest to synteza obszernej literatury euro- 
pejskiej o rębniach, z uwzględnieniem także wszystkich liczących się po- 
zycji w polskiej literaturze fachowej. Przedstawiona w niej klasyfikacja 
rębni cechuje się jasnością przyjętych kryteriów - (od rębni prostych do 
bardziej złożonych i od powierzchni dużych do małych), a także logika 
„w stosowaniu coraz to trudniejszych form cięć rębnych (od cięć zupeł- 
nych do przerębowych) i coraz dłuższego okresu odnowienia przy prze- 
chodzeniu od ódnowień sztucznych gatunków światłożądnych na po- 
wierzchniach odkrytych do odnowień naturalnych gatunków cienioznoś- 
nych i cieniolubnych pod okapem drzewostanów macierzystych. 

Klasyfikacja Puchalskiego (9) jest wzorowana na koncepcji Chodzic- 
„kiego (3) z jego ,„prowadniami hodowlano-leśnymi” i grupą rębni stoso- 
pniowych oraz podziałem na trzy sposoby zagospodarowania lasu (5, 14, 
10). Każda rębnia zdaniem Puchalskiego składa się z trzech podstawo- 
wych elementów, do których zalicza: 

1) elementy techniczne, czyli rodzaje i formy cięć. Wśród tych ostat- 
nich wyróżnia cięcia: zupełne, częściowe, brzegowe i przerębowe. Szersze- 
go wyjaśnienia wymagają jedynie cięcia brzegowe, przy których użytko- 
wanie i odnowienie odbywa się na brzegu drzewostanu i postępuje od 
zewnątrz w głąb drzewostanu. Aczkolwiek Puchalski nie pisze o tym wy- 
raźnie, cięcia te charakteryzują się malejącą intensywnością przy prze- 
chodzeniu od krawędzi w' głąb drzewostanu; 

2) elementy przestrzenne — to głównie wielkość i kształt powierzchni 
zrębowych (największe znaczenie ma tu szerokość zrębu lub średnica 
przy kształcie okrągłym lub eliptycznym) oraz ich położenie względem 
stron świata. Miarą szerokości zrębów jest zawsze pojedyncza lub-wielo- 
krotna wysokość drzewostanu macierzystego (w szeregu malejącym wy- 
różnią: drzewostany, strefy, pasy, smugi i gniazda); o 

3) elementy czasowe, tj. okres. odnowienia ogólny i cząstkowy oraz 
nawrót cięć. Okres odnowienia może być krótki (do 10 lat), średni (10—25, 
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przeciętnie 20 lat), długi (25—40, przeciętnie 30 lat) i bardzo długi (dłuż- 
szy niż 40 lat). 

W wyniku gruntownej analizy poszczególnych rębni z punktu widze- 
nia powyższych elementów, Puchalski przedstawia zwartą i logiczną 
klasyfikację (systematykę) rębni dla wysokopiennego gospodarstwa leś- 
nego (9), wyróżniając: 

A. Rębnię zupełną: wielkopowierzehniową. pasową, smugową i gniaz- 
dową. 

B. Rębnię częściową: wielkopowierzchniową, pasową, smugową i gnia- 
zdową. 

C. Rębnię stopniową: gniazdową bawarską, gniazdowo-pasową, gniaz- 
dowo-smugową, brzegowo-smugową i gniazdową udoskonaloną. 

D. Rębnię ciągłą: pielęgnacyjną jednostkową i pielęgnacyjną grupową. 

Jak z powyższego wynika, rębnie uszeregowane zostały według nastę- 
pujących kryteriów: 

a) sposobu prowadzenia cięć (zupełne, częściowe, stopniowe i prze- 
rębowe), 

b) wielkości i kształtu powierzchni zrębowej (cały drzewostan, strefa, 
pas, smuga, gniazdo), | 

c) okresu odnowienia (rębnia zupełna — okres bardzo krótki i krótki; 
rębnia częściowa — okres krótki do średniego; rębnia stopniowa — okres 
długi do bardzo długiego; rębnia ciągła — odnowienie jako proces ciągły, 
bezterminowy). 

Poszczególne rębnie mają w klasyfikacji te same przymiotniki (zupeł- 
na, częściowa, stopniowa, ciągła) ułatwiające rozumienie i zapamiętanie 
systematyki. Przyjmując 2-stopniowy pódział sposobów zagospodarowania 
lasu (za Gayerem), należy rębnię zupełną i częściową zaliczyć do zrębo- 
wego sposobu zagospodarowania, a rębnię stopniową i ciągłą do sposobu 
przerębowego. Biorąc zaś za podstawę 3-stopniowy podział (5), rębnię 
stopniową wyłącza się w całości ze sposobu przyrębowego i zalicza do | 
pośredniego, tj. zrębowo-przerębowego sposobu zagospodarowania lasu. 

Przechodząc do omówienia klasyfikacji rębni zamieszczonych w Za- 
sadach hodowli lasu (5) stwierdzić trzeba, że podają one również we wstę- 
pie kryteria klasyfikacyjne, będące w pewnej mierze analogią do „ele- 
mentów” rębni Puchalskiego( 9) Nie są one jednak konsekwentnie reali- 
zowane, co zaciera przejrzystość stosowanej systematyki. W Zasadach 
wyróżnia się mianowicie: 

1) rodzaje cięć rębnych: a) cięcia zupełne, b) cięcia częściowe, c) cięcia 
gniażdowe (przy których drzewostan jest usuwany gniazdami różnej wiel- 
kości, a odnowienie wzrasta pod osłoną boczną drzewostanu), d) cięcia - 
przerębowe. 

Niezrozumiałą dla autora jest stworzona forma cięć gniazdowych, gdyz 
przy wycinaniu gniazd stosować można cięcia zupełne i częściowe (przy 
gniazdach nieposzerzanych), cięcia brzegowe (przy gniazdach poszerza- 
nych koncentrycznie lub ekscentrycznie) oraz przerębowe (przy długich 
lub bardzo długich okresach odnowienia). Odnowienie natomiast wzrastać 
może na gnieździe zarówno przy osłonie bocznej jak i górnej drzwo- 
stanu; i 
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2) rodzaje powierzchni odnowieniowych: a) luki o pow. do 2a, b) małe - 
gniazda (grupy) o pow. 2—5 a, c) średnie gniazda o pów. 6—9 a, d) duże. 
gniazda o pow. 10—20 a, e) smugi o szerokości do-1 wysokości starodrze- 
wu, ciągnące się wzdłuż ściany drzewostanu, f) pasy o szerokości 1—2 
wysokości starodrzewu; | 

3) okresy odnówienia: krótki do 10 lat, średni 11—20 lat, długi 21—40 
lat i bardzo długi powyżej 40 lat. | 

Kryteria ad 2) i 3) w zasadzie nie odbiegają od przestrzennych i cza- 
sowych elementów rębni Puchalskiego (9). W dalszej kolejności w Zasa- 
dach hodowli lasu (15) scharakteryzowane są 4 grupy rębni, tj.: I — ręb- 
nia zupełna; II — rębnia częściowa; III — rębnia gniazdowa; IV — rębnia 
przerębowa. | 

Rębnie I, II i IV nie budzą zastrzeżeń, które jednak nasuwają się przy 
rębni III (gniazdowej), opisanej w Zasadach następująco: „Charakteryzuje 
je stopniowe użytkowanie drzewostanu, inicjowane w postaci gniazd róż- 
nej wielkości. Powstające — pod osłoną boczną lub górną — odnowienia 
naturalne lub sztuczne, osiągane przez wykorzystanie kilku lat nasien- 
nych, tworzą młodniki znacznie zróżnicowane pod względem wieku i wy- 
sokosci’’. Połączenie w jednej grupie rębni o gniazach tworzonych w róż- 
ny sposób (poszerzanych) i nieposzerzanych, z osłoną boczną i górną, 
z ciennikami albo nasiennikami lub bez nich) przy jednocześnie różnych 
celach poszczególnych form rębni gniazdowych, nie dają w żadnym przy- 
padku pożądanej jasności wymaganej przy tak skomplikowanych czyn- 
nościach gospodarczych, do których zaliczamy rębnie. Do bliższego uza- 
sadnienia tej tezy wrócę jeszcze przy omawianiu poszczególnych form 
rębni. | 

W Zasadach hodowli lasu (15) wyodrębnia się następujące formy rębni: 

RĘBNIE ZUPEŁNE (o symbolu I) przyjmują następujące formy: 

a) rębnia zupełna zrębami znormalizowanymi (Ia) — o szerokości zrębu 
60—80 m, przy maksymalnej jego powierzchni do 6 ha; 

b) rębnia zupełna zrębami zwężonymi (Ib), o szerokości zrębu 40—60 
m, przy maksymalnej jego powierzchni do 4 ha; 

c) rębnia zupełna smugowa (Ic) — o szerokości zrębu 15—30 m, przy 
maksymalnej jego powierzchni do 2 ha. 

Wszystkie trzy formy rębni, przytoczone powyżej, mieszczą się w sche- 
macie klasyfikacyjnym Puchalskiego (9), gdyż: rębnia Ia — to rębnia 
zupełna wielkopowierzchniowa, 

rębnia Ib — to nic innego jak rębnia zupełna pasowa, 
rębnia Ic — to analogiczna rębnia zupełna smugowa. 

Brak jedynie wycofanej do odrębnej grupy rębni zupełnej gniazdowej. 

RĘBNIE CZĘŚCIOWE (symbol II) dzielą się na: 
' а) rębnię częściową smugową (Ila) — o powierzchni pasa manipula- 

cyjnego nie przekraczającej 3 ha i jego szerokości zależnej od postępu 
odnowień, realizowanych przy prowadzeniu cięć na działkach (smugach) 
o szerokości do 30 m; s 
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b) rębnię częściową typową (IIb) — o szerokości pasa manipulacyjnego 
do 150 m i powierzchni nie przekraczającej w zasadzie 10 ha. W wypad- 
kach uzasadnionych stanem drzewostanu, a przede wszystkim w drzewo- 
stanach zaliczonych do klasy odnowienia, szerokość pasa manipulacyj- 
nego przy silniej zaawansowanych odnowieniach może być przekroczona, 
z dopuszczeniem przeznaczenia do użytkowania całych pododdziałów. 

Dlaczego jest tutaj odwrócona kolejność rębni — nie jest zrozumiałe 
i wytłumaczone, skoro w rębni zupełnej zaczyna się od największych 
i najszerszych zrębów i przechodzi stopniowo do coraz mniejszych i węż- 
szych? I tu istnieje (poza wspomnianą kolejnością) pełna zgodność rębni 
ze schematem Puchalskiego, gdyż rębnia IIb odpowiada rębni częścio- 
wej wielkopowierzchniowej (oczywiście na strefach), a rębnia Ila formie 
rębni częściowej smugowej. Opuszczono rębnię częściową pasową oraz 
podobnie jak w rębni zupełnej wycofano do odrębnej grupy rębnię częś- 
ciową gniazdową. | 

RĘBNIE GNIAZDOWE (symbol III) dzielą się na: 
a) rębnię gniazdową zupełną (IIla) — z jednorazowym zakładaniem 

gniazd oraz jednorazowym uprzątnięciem drzewostanu z powierzchni mię- 
dzygniazdowej; szerokość pasa manipulacyjnego do 100 m, maksymalna 
powierzchnia do 6 ha, okres odnowienia na ogół krótki; 

_ b) rębnię gniazdową częściową (IIIb) — z jednorazowym lub dwukrot- 
nym zakładaniem gniazd z osłoną lub bez niej, na ogół bez poszerzania 
gniazd, z częściowym przerzedzeniem i uprzątnięciem drzew na po- 
wierzchni międzygniazdowej; szerokość pasa manipulacyjnego do 150 m: 
w gospodarczo uzasadnionych wypadkach użytkowaniem mogą być objęte 
całe pododdziały; okres odnowienia najczęściej średni; 

= 

c) rębnię gniazdową przerębową, inaczej rębnię stopniową (III c) — 
z zakładaniem gniazd różnej wielkości (z osłoną lub bez osłony), posze- 
rzanych i stopniowo łączących się w miarę postępowania odnowienia; 
powierzchnię manipulacyjną stanowi drzewostan; okres odowienia długi 
lub bardzo długi. 

Ogólnie rzecz biorąc, wskazania dotyczące tej grupy rębni są tak sfor- 
mułowane, że nie wiadomo, czy gniazda we wszystkich formach rębni 
gniazdowej odnawia się sztucznie czy naturalnie. Przy omówieniu rębni 
gniazdowej zupełnej (IIIa) w $ 26 Zasad nigdzie nie wspomniano podsta- 
wowego jej celu — przebudowy litych drzewostanów, głównie sosno- 
wych, ale także brzozowych, osikowych czy grabowych na mieszane. Nie 
wspomina się także o niebezpieczeństwie wiatrołomów i wywrotów w ku- 
lisach międzygniazdowych, gdy gniazda tworzą szeregi zgodne z kierun- 
kiem panujących wiatrów burzowych oraz że całe gniazda obsadza się 
tylko jednym gatunkiem domieszkowym. 

| Również przy rębni gniaźdowej częściowej w $ 27 Zasad nie mówi się 
nigdzie o tym, że rębnia ta może służyć — podobnie jak rębnia gniazdo- 
wa zupełna — przebudowie litych drzewostanów gatunków cienioznoś- 
nych lub cieniolubnych, np. dębowych lub bukowych na mieszane, przy 
czym na gniazdach wprowadza się domieszki sztucznie, a na powierzchni 
międzygniazdowej wykorzystuje się odnowienie naturalne samosiewem 
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górnym (cięciami częściowymi), albo też — jak to opisuje Puchalski (9) 
—- służy utrzymaniu istniejącego składu mieszanego z grupową lub kę- 
pową formą zmieszania gatunków ciężkonasiennych. Wówczas na gniaz- 
dach stosuje się cięcia częściowe zmierzające do odnowienia naturalnego 
tych gatunków, a powierzchnię międzygniazdową po uprzątnięciu cięciem 
zupełnym np. sosny odnawia się sosną w sposób sztuczny. Dotyczy to . 
drzewostanów dębowo- -sosnowych lub bukowo-sosnowych, ale także dębo- 
wo-bukowych i na odwrót. Widzimy stąd, że rębnia ta może być stoso- 
wana w dwóch wariantach. 

Wreszcie rębnia gniazdowa przerębowa (IIIc) w Zasadach, sugerujaca 
gospodarstwo bezzrebowe, to nic innego jak nieco zmodyfikowana rębnia 
gniazdowa bawarska Karola Gayera, z udoskonaleniem Hansa Leibundgu- 
ta w zakresie organizacji i ładu przestrzennego. Zauważa się tu ponadto 
brak konsekwencji w systematyce, gdyż przy widocznej negacji rębni 
stopniowych, tej właśnie rębni przypisuje się synonim „Stopniowa” — 
со jest sprzeczne z ogólną ideą Chodzickiego (3). Rębnia ta, jak wiemy, 
wypiera często ze składu świerka, nadając się głównie dla drzewostanów 
jodłowych lub bukowo-jodłowych. Z natury rzeczy wykształca drzewo- 
stany o wielopiętrowej budowie pionowej. 
RĘBNIA PRZERĘBOWA (symb. IV) — w naszych warunkach bez prak- 
tycznego znaczenia. 

Utworzenie odrębnej grupy rębni gniazdowych z wyrwanych z po- 
szczególnych rodzajów rębni form rębni gniazdowej, wprowadza do kla- 
syfikacji niepotrzebny zamęt, nie przyczyniając się równocześnie do traf- 
nego ich stosowania w praktyce leśnej. Rębnie tej grupy, poza przyjętą 
jedną jedyną wspólną cechą, jaką jest mała powierzchnia w postaci gniaz- 
da, różnią się przecież między sobą: 

1) celem stosowania, 

2) techniką zakładania gniazd i prowadzenia cięć, 
3)) sposobem odnowienia, | 

4) długością okresu odnowienia. 
Nie twórzmy nowych pojęć tam, gdzie stare są doskonałe, a także nie 

wstydźmy się używania nazw rębni nadanych im przez ich twórców — 
albowiem niektóre formy rębni powstały w zamierzchłych czasach i do- 
skonaliły się w ciągu historycznego okresu hodowli lasu. O tym, że 
wszystkie rębnie przedstawione w Zasadach hodowli lasu (15) mieszczą 
się w doskonałym schemacie klasyfikacyjnym Chodzickiego-Puchalskie- 
go (9) świadczy poniższe porównanie: 
  

dpowiad | dzaj rębni Zasad 
Formie rębni wg Puchalskiego (9) ° PO odowli lasu (15) > 
  

Rębnia zupełna wielkopowierzchnio- Ia — Rębnia zupełna zrębami znor- 
wa malizowanymi 

Rębnia zupełna pasowa Ib — Rębnia zupełna zrębami zwę- 
żonymi 

Rębnia zupełna smugowa Ic — Rębnia zupełna smugowa 

Rębnia zupełna gniazdowa Ша — Rębnia gniazdowa zupełna 
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c.d. 

  

Rębnia częściowa wielkopowierzch- 
niowa | IIb — Rębnia częściowa typowa 

Rębnia częściowa pasowa — 

Rębnia częściowa smugowa Ila — Rębnia częściowa smugowa 

Rębnia częściowa gniazdowa IIIb — Rębnia gniazdowa częściowa 

Rębnia stopniowa gniazdowa 
bawarska — 

Rębnia stopniowa gniazdowo-pasowa — 

Rębnia stopniowa gniazdowo-smu- 
gowa — 

_Rębnia stopniowa brzegowo-smu- 
gowa | _ 

Rębnia stopniowa gniazdowa IIIc — Rebnia gniazdowa przerbo- 
udoskonalona wa 

Rębnia ciągła pielęgnacyjna jedno- 
stkowa i grupowa IV — Rębnia przerębowa 

Przeprowadzona wyżej analiza porównawcza dwóch systemów klasy- 
fikacyjnych, Puchalskiego (9) i wg Zasad hodowli lasu (15), doprowadziła 

w wyniku głębokich przemyśleń i studiów do zapowiedzianej próby udo- 

skonalenia klasyfikacji rębni, które mogą i powinny mieć zastosowanie 

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym w Polsce. U podstaw przedsta- 

wionego w tabeli ujednoliconego systemu klasyfikacyjnego rębni leży 

fakt, że kierownicza kadra terenowego personelu administracji leśnej oraz 

jednostek urządzania lasu w wystarczającym stopniu nasycona jest abso- 

wentami wyższych uczelni leśnych. Poziom fachowy tej kadry powinien 

gwarantować prawidłowe stosowanie w lesie nawet najtrudniejszych 

i skomplikowanych czynności gospodarczych, do których niewątpliwie 

zaliczamy właśnie rębnie. 

Z Katedry Hodowli Lasu 
Akademii Rolniczej w Poznaniu
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Projekt ujednolicenia klasyfikacji rębni (kompromisowy) dla potrzeb 

państwowego gospodarstwa leśnego w Polsce 

          
  

Symbol . Zastosowanie Cel zastosowania 
Lp. rębni Nazwa formy rębni w drzewostanie rębni 

1 2 3 4 5 

1 Ia Rębnia zupełna Lite drzewostany Szybka reproduk- 

wielkopowierzchniowa sosnowe i Sosno- cja drewna o 

znormalizowana wo-brzozowe określonych 

| sortymentach 

2 Ib Rębnia zupełna Lite drzewostany jak wyżej 

pasowa gatunków światło- 

żądnych 

3 Ic Rębnia zupełna Lite drzewostany jak wyżej 

smugowa świerkowe 

4 Id Rębnia zupełna Lite drzewostany Przebudowa na 

gniazdowa sosnowe, brzozo- drzewostany mie- 

we, osikowe, lub szane o grupowej 

grabowe lub kępowej 

formie zmieszania 

5 Па Rębnia częściowa Lite drzewostany Wykorzystanie 

wielkopowierzchniowa gatunków ciężko- dużej zdolności 

nasiennych jak do odnowienia 

buk, dąb, jodła naturalnego i 

(nieraz świerk przekazania ko- 

j sosna) rzystnych cech 
potomstwu 

6 IIb Rębnia częściowa Drzewóstany świer- jak wyżej 

pasowa .kowe i świerkowo- 

sosnowe (głównie 

na Pomorzu i w 

północno-wschod- 

niej części kraju) 

7 IIc Rębnia częściowa Lite drzewostany Wykorzystanie 

smugowa świerkowe korzystnych wa- 
runków ekolo- 

gicznych i zabez- 

pieczenia przed 

wiatrem 

 



  

          
  

Szerokość | Maksymal- 
zrębu lub na pow. Okres Pozostawienie 
pow. ma- | manipula- Rodzaj odnowienia odnowienia nasienników 

nipulacyjnej cyjna lub ciennikéw 
(strefy) (zrebu) 

6 7 8 9 10 

60—80 m 6 ha Sztuczne Bardzo krótki Przy gospodar- 

1—5 lat stwie przesto- 

jowym 

40—60 m 4 ha Sztuczne lub Krótki do Czasami jako 

samosiew boczny 10 lat nasienniki 

(krótko) 

15—30 m 2 ha Samosiew bocz- Krótki do — 

ny lub odno- średniego 

wienie sztuczne 5—20 lat 

Strefy 6 ha Sztuczne zarówno Średni 

100 m na gniazdach jak 10—20 lat 

` i na powierzchni | 
międzygniazdowej 

Strefy 6 ha Naturalne z uzu- Krótki lub Wchodzi przej- 

100—150 m (z dopusz- pełnieniem sztucz- średni Ściowo w sy- 

czeniem nym gatunków 10—20 lat stem cięć 
użytkowania światłożądnych po rębnych 

całych cięciu uprzątnia- 

pododzia- jącym 

łów) 

ok.50 m 3— ha Naturalne z uzu- Krótki do jak wyżej 

pełnieniem średniego 

sztucznym 5—20 lat 

do 30 m 3 ha Naturalne z uzupeł- Krótki (5) do jak wyżej 

(strefy nieniem sztucznym średniego 

80—150 m) 10—20 lat 

 



  

10 

11 

12 

13 

14 

Пе 

ПТа 

III b 

IIIc 

ша 

IV 

3 

Rębnia częściowa 

gniazdowa 

Rębnia gniazdowo- 

"częściowa 

Rębnia stopniowa 

gniazdowa bawarska — 

(K. Gayera) 

Rębnia stopniowa 

gniazdowo-smugowa 

(kombinowana 

bawarska) 

Rębnia stopniowa 

brzegowo-smugowa 

(Ch. Wagnera) 

Rębnia gniazdowa 

udoskenalona 

(H. Leibundguta) 

Rębnia ciągła 

(jednostkowa i 

grupowo-przerębowa) 

4 

Drzewostany mie- 

szane debowo-sos- 

nowe, bukowo-sos- 
nowe i dębowo- 

„bukowe o Керо- 

wej formie zmie- 

злата | 

Lite drzewostany 
dębowe, bukowe 

i jodłowe 

Lite drzewostany 
jodłowe lub mie- 

szane bukowo-jo- 

dłowe 

4 eo 

Drzewostany mie- 

szane bukowo- 

jodłowo-świerkowe 

Lite i mieszane 

drzewostany świer- 

kowe 

Drzewostany 

wielogatunkowe 

Drzewostany jod- 

łowe i jodłowo- 

mieszane | 

5 

Utrzymanie mie- 
szanego składu . 

„drzewostanu o 

korzystnej kępo- 
wej lub gniaz- 

dowej formie 

zmieszania 

Przebudowa z 

grupową i kępo- 

wą formą zmie- © 

szania 

Wykorzystanie 

łatwości odno- 

wienia natural- 

nego 

Zwiększenie. 

udziału świerka 

jako gatunku 

głównego 

Wykorzystanie 

łatwości odno- 

wienia świerka 

na północnym 
brzegu drzewo- , 

stanu 

Stworzenie zło- 

żonej budowy 

pionowej i po- 

ziomej 

Utrzymanie wy- 

sokieg) poten- 

cjału produkcyj- 

nego i złożonej 

budowy pionowej 
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6 Я 8 9 10 

Strefy 6 ha | Naturalne na Średni Wchodzi w sy- 

150 m lub całe gniazdach, sztucz- 10—20 lat stem cięć na 

podod- ne na powierzch- gniazdach — 

dzialy niach miedzygniaz- czasami na 

dowych powierzchni 

miedzygniaz- 

dowej 

Strefy 6 ha Sztuczne na gniaz- Średni Czasami na 
150 m lub całe dach, naturalne na 10—20 lat gniazdach 

podod- powierzchni mię- jako cienniki 

działy dzygniazdowej z reguły na 

pow. między- 

р gniazdowej 

Strefy Całe pod- Naturalne Długi i bar- Zazwyczaj 
100—200 m oddziały | dzo długi przy poszerza- 

z pozosta- 30—50 lat niu gniazd 

wieniem (przejściowo) 
od strony 

dowietrznej 

` pasa ochr. 

60—80 m 

Strefy Całe Naturalne Długi Wchodzi w 

150—200 m pododdziały . 30—40 lat system na 

- smugach 

Strefy Całe Naturalne uzupeł- Długi Czasami na 

100—150 m  pododziały nione sztucznie 30—40 lat smugach zew- 

| nętrznych 

Dopuszczal- Całe Naturalne i sztucz- Średni do Na powierzch- 

ne wszyst- pododdziały ne z pełnym ła- długiego niach z cię- 

kie ro- | | dem przestrzennym 20—40 lat ciami częścio- 

dzaje cięć, wymi 

także zrę- 

by zupełne 

jednak wy- 

łącznie na 

małych po- 

wierzch- 

niach 

Powierzch- Całe Naturalne Długi i bardzo Tkwi w na- 
nie mani- pododdziały długi — w turze cięć 

pulacyjne zasadzie pro- przerębowych 
| ces ciągły z 
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Краткое содержание 

В работе проведено сравнение двух разных классификаций рубок, научной по 

Пухальскому (9) и практической согласно „Принципам лесоразведения” (15), пока- 

зывая одновременно все совпадения и разницы рассматриваемых классификаций. Автор 

ставит под знаком вопроса обоснование выделения в „Принципах лесоразведеняй” (15) 

группы гнездовых рубок, считая что более целесообразным является учет совершенных 

рубок зачисляемых Хозицким (3) к группе постепенных рубок. В результате автор 

представляет проект унификации классификации рубок для нужд государственного 

лесного хозяйства в Польше. 

/ Summary 

In the paper, the author compares two different classifications of cutting forms, 

ie. the scientific one by Puchalski (9) and the practical one according to the „Prin- 

ciples of silviculture” (15), showing at the same time all convergences and divergen- 

ces of discussed classifications. He calles in question the justness of separation in 

the „Prniciples of silviculture” (15) of the strip 'and group cutting forms, consi- 

dering that it would be more proper, to take into account the perfect cutting 

forms included by Chodzicki (3) in the group of gradual cutting forms. Finally, the 

author presents a proposal of rendering uniform the classification of cutting forms 

for the needs of state forestry in Poland. 
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