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O trzebieżach w drzewostanach sosnowych. 

(Referat wygłoszony 24. I. 1988 na zebraniu 

Kom. Nauk. Pozn. Oddział Źw. Leśn. R. P.) 

W uwagach niniejszych, pragnałbym przedstawić w krótkim za 

rysie syntetycznym, poglądy na trzebieże w drzewostanach sosnowych 

z wyłączeniem cięć prześwietlających — jakie w dobie obecnej zaryso- 

wują się, w teorii i praktyce. Z góry chciałbym zaznaczyć, że o trze- 

bieżach w sośninach trudno jest coś nowego powiedzieć, gdyż trzebieże 

były i są przedmiotem niezwykle wielu publikacyj oraz różnych prób 

praktycznych. 

Analizując po krótce choćby — na wstępie — poglądy dawniejsze 

na trzebieże w sośninach i obecne, należałoby zauważyć, że pielęgno : 

wanie drzewostanów przy pomocy trzebieży miało na celu przede 

wszystkim przysporzenie przyrostu (dochód m — rębny) 1 pielęgno- 

wanie jakości drzewostanu, przy czym duży nacisk kładziono na 

sprawę przyrostu. Opierając się na schemacie Krafta, a pozosta- 

wiając schemat doświadczalni niemieckich dla celów naukowych, trze- 

biło się dawniej, o ile w ogóle trzebiono, dość silnie w trzebieżach dol- 

nych — nawet przy rzadkiej więźbie za młodu, by w starszych drze- 

wostanach trzebić słabiej, co stwarzało często nierównosłoistość dre- 

wna. Dawniejsze trzebieże dzielone na górne i dolne, wykonywali czę- 

sto sami tylko robotnicy, szanujący duże korony. Przy nastawieniu 

na monokulturę drzewostanów, biorąc ogólnie — w większości — za- 

niedbywano trzebieże, a tam gdzie je stosowano, zbyt często trzebiono 

za silnie, do czego dawały podstawę tabele zasobności Schwappa- 

cha — przypuszczając, że silny przyrost, na mniejszej ilości sztuk 

grubszych, wyrównuje zawsze przyrost większej ilości pni słabiej trze- 

bionych drzewostanów lub też przewyższa go. | 

Dziś krystalizują się poglądy na trzebieże pod hasłem „pierw- 

szeństwo dla najwyższej wartości i jakości” (Witz leben). Nasz cel 

gospodarczy, jak słusznie mówi Schaedelin, nie pokrywa się z ce- 

lem przyrody, która utrzymuje gatunek, a nie dąży do produkcji dre- 

wna o dobrej jakości. Przy selekcji naturalnej decyduje energia wzro- 

stu, podczas gdy przy naszej selekcji chodzi o utrzymanie i podnie- 

sienie jakości. Widać tu niejednokrotnie wyraźną sprzeczność dzia- 

łalności człowieka z działalnością przyrody. Drugim momentem jest 

dążenie w naszych zabiegach do usuwania monokultury — przez 

wprowadzanie domieszek, oraz szczególnie ważne w sośninach, usiło- 

wanie zwiększenia wilgotności gleby ji powietrza (Erdmann,
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Heinrich). W schematach, mając na celu przysporzenie przyrostu 

i jakości strzał — kieruje się raczej bardziej skomplikowanymi zasa - 

dami ujmującymi nie tylko wysokość i budowę korony (Gerhardt) 

lecz również kształt i jakość strzał (schemat doświadczalni niemiec- 

kich lub zmodyfikowany system Krafta). Zdajemy sobie dziś sprawę 

z tego, że trzebieże nie mogą być zaniedbywane, że trzebież dolna wiąże 

się z wiekiem młodocianym i drzewostanem podrzędnym w średnich 

i starszych klasach wieku, a trzebież górna jest zazwyczaj niezbędnym 

zabiegiem w drzewostanie panującym od chwili kulminacji przyrostu 

masy. Korony średniej wielkości uważamy raczej za optimalne, tole- 

rując w pewnych wypadkach korony większe przed mniejszymi od śre- 

dnich (Dengler). Wiemy również, że dążenie do dużych koron 

przez silne trzebienie, nie daje zawsze większych przyrostów od przy- 

rostów większej ilości pni przy trzebieżach umiarkowanych (Woh |- 

farth). Dążymy dziś w ogólności do utrzymania zwarcia w młodo: 

Ści — przy umiarkowanej ilości pni, ze względu na hamowanie przy- 

rostu — (do 0,80 zwarcia), aby później zastosować silniejsze trzebieże, 

dla uzyskania równosłoistości (Olberg). Tak częste dawniej dłuższe 

oczekiwanie, bez ingerencji człowieka na wypowiadanie się drzewo- 

stanu głównego (panującego) i podrzędnego staramy się przeważnie 

skrócić, poczynając od czyszczeń neutralizowanie zbyt gwałtownej 

autoselekcji w drzewostanie, lub wyraźnie od początku zabiegów na- 

szych rozdzielamy drzewostan na dwie odrębne warstwy (piętra) o wy- 

raźnie różnych zadaniach i stosowanych wobec nich zabiegach. W spe- 

kulacjach swych wybiegamy nieraz daleko, starając się istniejącą do 

rozluźnienia zwarcia rywalizację wzrostu na wysokość (wskutek róż- 

nych warunków gospodarstwa, siedliska, środowiska i dziedziczności) 

nagiąć do przewidywanej selekcji, zabiegami swymi skracając etapy 

różnic wzrostu (Graebner) przy uwzględnieniu możliwości doga- 

niania (Umsaetzen) (Kraft). Nowoczesne te zasady, zależne zre- 

sztą od różnorodnych czynników, są nader trudne w wykonaniu i wy- 

magają od leśnika, poza wkraczaniem we właściwym czasie, całkowi- 

tego opanowania problemu, wyraźnej linii przewodniej działania 

i dbania o jakość i przyrost równomierny w granicach możliwości na- 

turalnych. Wymaga to wielu współpracowników, doskonale wyszko- 

lonych, jeśli prace te nie mają pozostawać jedynie w sferze teoretycz- 

nych pobożnych życzeń. 

Uwagi nieniejsze, po tym wstępie, dzielę na trzy zasadnicze czę- 
ści. W pierwszej części omówię trzebieże w gospodarstwie zrębami zu 
pełnymi, w drugiej trzebieże przy zastosowaniu sztucznego poprawia- 
nia jakości (okrzesywania), wreszcie w trzeciej przedstawię trzebieże 
jako system gospodarczy, bo taki charakter dziś już one posiadają
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w gospodarstwie przerębowym właściwym o rębni ciągłej. Ograniczam 

się do uwag ogólnych i do drzewostanów litych sosnowych '). 

Trzebieże w gospodarstwie zrębami zupełnymi. 

Stare zasady nie straciły w dziedzinie tych trzebieży w niczem 

na swej aktualności; pogłębiły je jedynie nowe badania. Pozostawiając 

na uboczu dla celów dydaktycznych abecadło trzebiezowe doświadczalni 

niemieckich i późniejsze modyfikacje tego schematu, wypowiadamy się 

raczej za trzebieżą swobodną, po usunięciu wad systemu Hecka. 

Trzebieże rozpoczynamy przeważnie między 20) a 25 rokiem życia tj. 

wówczas, gdy przyrost bieżący przekroju i wysokości osiąga maksi 

mum. Do tego okresu tj. pędzenia (do 20 lat) stosujemy nadto trzebiez 

bardzo umiarkowaną (B), utrzymując dobre zwarcie dla oczyszczania, 

wyciągnięcia i wyrównania strzały niedopuszezajac rozpieraczy do 

szkodzenia sąsiadom. Przed kulminacją przyrostu masy tj. około 35 do 

40 roku życia należy przeprowadzić silniejszą trzebież, aby później za- 

leżnie od siedliska, pochodzenia drzewostanu itd. słabymi trzebieżami 

górnymi osiągnąć zespół sztuk wyborowych, w którym możnaby prze- 

prowadzić dalsze cięcia — prześwietlające. Oczywiście na gorszych sie- 

dliskach trzebieże powinny być słabsze od trzebieży na lepszych sie- 

dliskach, a w siewach częstsze aniżeli w sadzeniach. Brzegi pozosta- 

wia się na okrajki słabo trzebione, a miejsca narażone na wiatry 

i okiść trzebi się często i umiarkowanie. W młodości trzebieże muszą 

być częstsze, później mogą być rzadsze (Soko łowski). 

Powyższe ogólne zasady możnaby zaopatrzyć w następujące ko- 

mentarze: Racjonalne stosowanie trzebieży nie polega na schemacie 

i traktowaniu wszystkich drzewostanów równą miarą. Każde siedlisko 

oraz stan samego drzewostanu (mamy bowiem wiele drzewostanów, 

w których dopiero obecnie rozpoczyna się racjonalne trzebieże) po- 

winny wskazać (niezależnie od możliwości wykorzystania chwilowych 

koniunktur), wyraźny cel do jakiego zdążać mamy w drzewostanie. 

W zaniedbanych sękaczach, celem może być przyrost na masę, w nieco 

lepszych drzewostanach będzie można mówić o przyszłej produkcji 

budulca wreszcie w najlepszych, jakościowo odpowiednich, o tarcicy — 

jako o celu produkcyjnym (Ulrici). I tu zależnie od celu, trzebież 

np. dla produkcji tarcicy musi być do 50 lat ciemniejsza, przy produk- 

cji budulca silniejsza począwszy od 35 lat a jeśli chodzi o przyrost na 

masę i silniejsza od 20—30 lat. Z ogólnych obserwacyj wiemy, że trzy- 

mając drzewostany ciemniej do 50 lat, jaśniej do 90 a wreszcie później 

  

mowa jest wyłącznie o trzebieżach z pominię- 
1) W uwagach niniejszych 

„z pomini 

, i kkolwiek podział taki coraz bardziej staje się 
ciem czyszczeń i prześwietleń, ja 

dziś nieaktualny i praktycznie nieuzasadniony.
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do 0,5 zwarcia uzyskujemy okolo 70% drzew gładkich (Woh- 

lfarth), oczywiście na odpowiednich siedliskach. Za najlepsze drze- 

wostany sosnowe jakościowo uważamy drzewostany II i III bonitacji 

(przeważnie Pinetum hypnosum) przy pochodzeniu z siewu 1 samo- 

siewu z domieszkami liściastych na wystawach północnych i wschod- 

nich, pochodzących z nasion z identycznych drzewostanów. W drzewo- 

stanach tych sękatość, która zależna jest od okresu między chwilą 
obumarcia i opadnięciem gałęzi a przyrostem na grubość pnia, w tym 

okresie czasu bywa na ogół słaba. W drzewostanach takich w mło- 

dości warto zawsze, gdy drzewostan nie jest zniszczony, conajmniej 

400 drzew przyszłości (Mroczkiewicz) nastawić produkcję na ja- 

kość. Dążąc do stanu przyrodniczego tj. przerzedzenia sośnin w wieku 

późniejszym unikamy błędu, jakim jest za gęste trzymanie starszych 

drzewostanów. Ale i za młodu utrzymywanie drzewostanów bardzo 

ciemne, może w pewnych okolicznościach wywołać zatrzymanie 

w przyroście (Schwappach, Erdmann), wskutek braku wil- 

goci tj. usychanie szczytowe, przy którym pędy boczne obejmują rolę 

pędów głównych, co wywołuje krzywiznę w tyczkowinach Wohl- 

farth). Stosując po czyszczeniach zaraz usunięcie posuszu i sztuk 

skłonnych do wydzielenia, a później trzebieże D i © o rozmaltej sile 

zależnie od wieku i siedliska, celu produkcyjnego i stanu drzewostanu, 

osiągamy zazwyczaj wyniki dodatnie. 

Przy tym musimy pamiętać, że pozostawianie drobnego chrustu 

oraz według potrzeby drzewostanu podrzędnego dla ochrony gleby, 

utrzymywania wilgotności i oczyszczania drzewostanu panującego, 

może mieć w wielu wypadkach duże znaczenie, tak jak i kwestia rów- 

nomierności rozstawu w drzewostanach zepsutych, obfitych w luki. 

Takich zepsutych drzewostanów jest na ogół dużo, tak, że chcąc w nich 

prawidłowo trzebić, trzebaby nieomal wszystkie drzewa wyciąć. Oczy- 
wiście takie „naprawianie' za jednym zamachem nie ma sensu. 

(wstrzymanie przyrostu — Weinkauff). Nieraz w drzewostanach 

tych stosuje się trzebież „U', zapominając o tym, że trzebież ta głębie: 

wkracza w drzewostan panujący od trzebieży górnej słabej (Wiede- 
mann). Jest to również błędne. Praktycznym wyrazem swobodnej 
trzebieży, będzie zawsze zasada wyrażona przez Michaelisa, 22 
przy trzebieniu poza usuwaniem sztuk najgorszych i złych, usilnie pie- 
lęgnować trzeba sztuki panujące najlepsze. Trzebaby dalej kilka uwag 
dorzucić o znaczeniu powierzchni próbnych trzebieżowych. Są one bar- 
dzo instruktywne, kiedy są dobrze wybrane; zdarza się to jednak na 
ogół rzadko. Poza tym istnieje tendencja trzymania się schematu pew- 
nej trzebieży na powierzchniach, a życia przy samym trzebieniu. To 
też często wyjmuje się zasadniczo mniej od tego, co wykażą powierz- 
chnie, wychodząc z założenia, że im mniej — tym bezpieczniej.
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Takie nastawienie przy rzadko się powtarzających trzebieżach, 

doprowadza do dużego zaniedbania najistotniejszego celu — selekcji — 

która ma w rezultacie dać jak największą masę o jak najwyższej ja - 

kości i wartości. Jeżeli wyobrazimy sobie, że sośniny na zachodzie 

przeważnie dają zaledwie 20—40m na 1 ha tj. 10% grubizny użytko- 

wej masy bezsęcznej na zrębach, to ten stan opłakany może poprawić 

jedynie pielęgnowanie, zastosowane w porę na właściwych siedliskach. 

Stosując stopniowe usuwanie przedrostów, ogławianie ich lub przy- 

cinanie w zależności od potrzeby przed okresem kulminacji przyrostu 

masy, przygotowujemy drzewostan, zachowując go w zwarciu. Nastę- 

pnie zależnie od siedliska decydujemy się na jedno lub dwuwarstwowa 

trzebież, przy czym do warstwy dolnej zaliczamy sztuki sięgające 

wierzchołkiem poniżej nasady korony najbliższego otoczenia (Je: 

dliński). Najkorzystniejszą będzie zazwyczaj trzebleż dwu lub wie- 

cej warstwowa szczególnie jeśli chodzi o przekształcanie drzewostanów 

dla gospodarstwa bezzrębowego. Nie przesądza to jednak w niczym. 

szczególnie na lepszych siedliskach takiego postępowania z modylika- 

cjami w gospodarstwie zrębami zupełnymi. Zastanówmy się dalej na 

jaki stopień trzebieży trzeba się będzie zdecydować i co każdy z odpo- 

wiednich stopni dać nam może. Najwnikliwiej operować będziemy mo- 

gli trzebieżami „C" i „D*. Wyniki badań wskazują, że przy trzebiezy 

„C* uzyskujemy strzały najpełniejsze i mały przyrost pierśnicy, przy 

trzebieżach „D* uzyskujemy większy przyrost orubości i przerwę 

zwarcia na okres zazwyczaj (przy 10 letnim obiegu trzebiezy) 3—5 lat 

(Bujnowski, Wiedemann). Szydłowski otrzymał w trze- 

bieży górnej słabej najlepsze oprocentowanie wartości zapasu 1 inten- 

sywny przyrost na wysokość lecz pod warunkiem umiarkowanego zwię 

kszania bocznego koron (stosunek szerokości do wysokości jak =1:2) 

(Jezierski). Poza tą granicą zwiększanie boczne hamuje przyros. 

na wysokość i tworzy strzały zbieżyste. W każdym razie im korona 

dłuższa, tym przyrost na wysokość większy (Jezierski). 

Gdy po trzebieżach „OG* pozostają sztuki klasy ) 1, 2b, 2a, ew. 

9 c oraz nieliczne 3 i 4, to po trzebiezy ,,D" pozostaje klasa 1, 3, 4, poza 

tym 2b, ew. 2c i malo 2a. GdybySmy w trzebiezy „D” upatrywal 

powszechnej recepty przy zastosowaniu różnego natężenia, nie odbie- 

glibyśmy bardzo naprzód od Reven flory czy też Broillarda 

iBoppego tj. od trzebieży górnej z pozostawieniem drzewostanu 

podrzędnego (Eclaircie - par - le haut w oospodarstwach nasiennych). 

Przyszłość leży raczej w trzebieży dwuwarstwowej średniej, po 

której pozostają sztuki klasy 1, ża, część 2b ew. 20, 3 1 część 4. Pod 

  

2) Mowa o klasach Doświadczalni niemieckich.
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tym względem możnaby zgodzić się z poglądami Bujnowskiego. 

Po zastosowaniu trzebieży średniej w okresie kulminacji powinniśmy 

posiadać conajmniej około 600 do 800 drzew na hektarze, które mo- 

żemy uważać za drzewa przyszłości (dorodne) tj. takie, które bezpo- 

średnio lub jako „doganiacze' rokują nadzieję utrzymania się (w za- 

leżności od siedliska i zabiegów trzebieżowych (przestrzeń rozwojowa) 

aż do okresu użytkowania) — przy zachowaniu najwyższych cech ja- 

kości i wartości — tak pod względem użytkowania jak i pod względem 

zadań hodowlanych. Stosując w drzewostanach — tak pielęgnowa- 

nych — zależnie od potrzeby i warunków różnie natężone trzebieże śre- 

dnie dwuwarstwowe, zależnie od potrzeby — z naciskiem na warstwę 

dolną lub górną — osiągnąć możemy cele wytknięte dla nich w założe- 

niu. Со do wieku, w którym trzebieże w sośninach ma się wykonywać 

oraz okresów ich powtarzania się — to można powiedzieć, że należy 

je rozpoczynać zaraz po czyszczeniach w 20—25 r. życia drzewostanu 

(Sokołowski), do 5O r. życia powtarzać co 5—10 lat, do 80 r. życia 

co 3—5 lat, a po tym wieku co 5—10 lat (Voss). 

Trzebieże przy zastosowaniu sztucznego poprawiania jakości. 

Sosna jest gatunkiem posiadającym własność trudnego oczysz- 

czania się 1 to na skutek różnych okoliczności. Na ogół na glebach 

mniej odpowiednich bądź to za dobrych, bądź też na siedliskach su- 

chych, względnie przy zwarciu słabszym — wywołanym przez rzadką 

więżbę lub niewłaściwe pielęgnowanie, tendencja słabego oczyszczania 

się jest wyraźna. Również słabo oczyszcza się sosna tam, gdzie przez 

przerzedzenie powstaje powolny wzrost wilgotności, a co za tym idzie 

lepszy wzrost, ale zato negatywny rozwój pod względem jakości (W i t- 

tich). Brzegi luk, drzewostany przerzedzone przez żery itp., nie czy- 

szczone uprawy pełne ropieraczy i przedrostów, są typowym przykła- 

dem tej własności sosny. Ale nie tylko na gorszych siedliskach dla 

sosny pozostają długo nieoczyszczone strzały; dziedziczne cechy złego 
nasienia ujawniają się tu również dotkliwie. W wielu wypadkach 
wiele niedomagań wykazują również sadzenia w porównaniu z sie- 
wami (dolne „ostrogi'). A przecie za wyjątkiem glin i margli można 
zdaniem Olberga na I—III bonitacji wyhodować materiał sto- 
larski, jeśli rozpocznie się okrzesywanie gałęzi w nadających się do 
tego drzewostanach. Przy równomiernej na przekrojach szerokości 
słoi 3 mm i grubości pni 10—12 cm są wszelkie dane po temu, że mo- 
żna ze skutkiem zaryzykować okrzesywanie. Na IV bonitacji istnieje ta . 
możliwość tylko przy siewnym lub samosiewnym pochodzeniu i wyż- 
szej kolei rębności. Jeśli zabieg okrzesywania zastosujemy we właści- 
wym czasie, dostatecznie wcześnie, w drzewostanach do tego nadają-
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cych się i przy stosowaniu trzebieży według zasad poprzednio wspom- 

nianych — w odniesieniu — ze względu na oszczędność — tylko do 

pni przyszłości (elita, pnie dorodne), możemy osiągnąć wybitne popra- 

wienie jakości drzewostanów. Jak dalece wpływa stosowanie podkrze- 

sywania na sposób trzebieży nie trudno odyadnąć. Ponieważ pnie 

przyszłości, w które wkładamy sporo grosza, powinny przynajmniej 

w 30—50% dotrwać użytkowania w etapie ostatecznym. dużo zależy na 

równomiernym względnie — siedliskiem uzasadnionym, mniej więcej 

równomiernym rozstawie pni na powierzchni. Pomijając zatem sprawe 

szczególnej opieki nad sztukami wyborowymi (grupy dolnej warstwy 

1 „wypełniacze ') wchodzi tu w grę stopniowe powiększanie liczby od- 

stepu 1 przestrzeni rozwojowej w możliwie rownomiernym odstępie. 

Obok podtrzymywania nieraz drzew niższych klas schematów trzebie- 

żowych (Haug) ale jakościowo dobrych, kryterium ilościowe (zbli- 

żone do zasady Kożeśnika czy Kokurewicza), które oprzeć 

można na tabelach zasobności (np. Płońskieego) odgrywa tu poza 

wszelkimi innymi wskazaniami racjonalnej trzebieży, poważne zna- 

czenie. Będzie tu chodziło nadto zawsze o to, aby mieć sporo drzew 

w rezerwie dla zastąpienia odpadających drzew przyszłości i utrzyma- 

nie zasady wyrażonej przez Wegelina, który radzi więcej drzew 

zdatnych okrzesywać do wysokości 6—8 m jak mniejszą ilość na wyz- 

szą wysokość (np. do 12 m). 

Zabieg okrzesywania nie może być stosowany powszechnie ze 

względu na opłacalność i znajduje zastosowanie raczej w tych najlep- 

szych drzewostanach, które go wymagają. Trzebieże stanowiące tło dla 

podkrzesywania mogą zasadniczo mieć charakter słabych górnych lub 

silnych górnych i grawitują stale koło utrzymania pewnej ilości wy- 

brańców (drzew przyszłości) stosownie do siedliska i wieku. Zależnie 

od tego, czy chodzi o trzebieże słabe górne, czy też o silne, okres okrze- 

sywania będzie wcześniejszy lub późniejszy. Wychodząc z założenia 

Olberga, już w wieku około 25 lat (wg. Biehlera od 30—s9 lat) 

obiera się od 800—1600 sztuk na ha (w tym około 400—600 wiasci- 

wych wybrańców i 400—1000 zastępców (kandydatów), które podkrze- 

sywane są aż do zielonej korony. Przy tym sposobie zdania są podzie- 

lone, czy trzebież ma poprzedzać wybór czy też następować dopiero po 

wyborze. Zwolennicy trzebieży po wyborze idą po linii raczej ilości 

i równomiernego rozmieszczenia, nawet przy podtrzymywaniu jako 

wybrańców drzew niższych klas schematu trzebieżowego ale jako- 

Sciowo dobrych. Poglądy przeciwne wychodzą z założenia, że drze- 

wostan jest bardziej wykrystalizowany w swej formie 1 wyznaczenie 

ma więksże cechy pewności, co zaoszczędza na ryzyku kosztów okrze- 

sywania. Oczywiście na jednym podkrzesywaniu się nie kończy, trzeba 

19 
„SYLWAN* 1938. — Nr 9—10 (Seria B). |
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je kontynuować znów po pewnym czasie dochodząc do około 8m czy- 

stej strzały. 

Wychodząc z założenia silnych trzebieży górnych — niemieckich 

stacji doświadczalnych — stosowanych w starszym wieku, w czasie 

których ustala się wybrańców ostatecznie, podkrzesywanie stosowane 

w drzewostanach między +40 a £50 rokiem życia, ma odmienny cha- 

rakter od sposobu poprzedniego. Sposób ten wydaje się spóźniony, jeśli 

chodzi o skuteczność podkrzesywania, gdyż pozostawia pień o grubo- 

ści conajmniej £25 cm z sękami i tylko przy wyższych kolejach ręb- 

ności oraz prawdziwie wyborowych drzewostanach (z natury mało 

sękatych), może mieć szanse powodzenia, natomiast jest oszczędny, 

gdyż ilość pni okrzesywanych nie przekracza zazwyczaj 400 na ha. WYy- 

pada nadmienić, że Dengler (w prywatnym liście) wypowiada się 

raczej przeciwko zbyt wczesnemu obieraniu drzew przyszłości, mając 

prawdopodobnie na oku sprawę ryzyka kosztów takiego podkrzesywa- 

nia. Szczupły rozmiar niniejszej pracy nie pozwala na wniknięcie 

w szczegóły, to też sprawę szczegółów okrzesywania pominę, jako bar- 

dziej znaną. Pragnąłbym jedynie zaznaczyć, że w pewnych wypadkach 

nie należy panicznie obawiać się obcinania zielonych gałązek sosny 
przy pierwszych okrzesywaniach, sosna znosi takie okrzesywanie 
w młodym wieku (nawet do 40 lat), zalewą je szybko, byle gałązki nie 
były grubsze od 2cm. Chodzi oczywiście tylko o pojedyncze gałązki. 
Mam tu na myśli kwestię pozostawiania zielonych gałązek na strzale 
w pewnym oddaleniu poniżej rozpoczynania się podstawy korony; po- 
zostawianie takich gałęzi nie ma większego celu i bywa nieraz szko- 
dliwe dla całości zabiegu. 

Trzebieże jako system gospodarczy. 

Na usprawiedliwienie tego zatytułowania należałoby podnieść, że 
trzebież urosła dziś do miana systemu gospodarczego nie tylko dla 
tego, że dawne cięcia przygotowawcze i obsiewne oraz odsłaniające 
w gospodarstwach przerębowych rozłożyły się w przestrzeni czasu na 
cały okres życia drzewostanu ale przede wszystkim dlatego, że naj- 
istotniejszym zabiegiem zmierzającym do osiągnięcia celów gospodar- 
czych są częste i bardzo wnikliwe trzebieże nowoczesnej szkoły (np. 
trzebieże Schaedelina, bramwaldzka i i.). Dwie formy przybie- 
rają trzebieże jako system gospodarczy. Jedna to tak zwane gospodar- 
stwo bezzrębowe (bezzrębowe kontrolne), właściwe przerębowe z ręb- 
nią ciągłą wzgl. tzw. las ciągły (trwały) lub gospodarstwo jednostkowe 
(Einzelstammwirtschaft) (Ortegel), druga to „gospodarstwo* trze- 
bieżowe Schaedelinaii. zbliżone formy trzebienia selekcyjnego. 
Przy pierwszej formie chodzi o gospodarstwo przerebowe. wielopie-
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trowe, samosiewne z nader szczegółowym pielęgnowaniem pojedyn- 

czych drzew wyborowych, przy którym pielęgnowanie, użytkowanie 

i odnawianie odbywa się właściwie stale równocześnie, przy drugiej 
chodzi o starą zasadę ubraną w nową formę słowną, że całe gospodar- 

stwo winno od założenia drzewostanu aż do chwili powstania nowego 

drzewostanu w jego miejsce, przez selekcję drzew dążyć do takiego 

uszlachetnienia produkcji, aby trwała wydajność drzewostanu była ja- 

kościowo i wartościowo najwyższa (Schaedelin). Różnice między 

cięciami przerębowymi wybierającymi najlepsze sztuki a trzebieżą wy- 

bierającą najgorsze (Gotta) zacierają się właściwie dziś coraz bar- 

dziej. Przyjrzyjmy się bliżej przynajmniej w zarysie obu przytoczo- 

nym formom, które właściwie się zlewają — a ew. różnice polegać 

mogą na sposobach odnowienia. 

Gospodarstwo bezzrębowe w swej zasadzie (Moeller) polega 

na corocznym przetrzebianiu lasu z rozdziałem użytkowania na całą 

powierzchnię, przy czym wymaga się, aby trzebieże te były wykony- 

wane wszędzie i we wszystkich piętrach drzewostanu (Wierzbi- 

cki). Nawrót cięć następuje. gdy wpływ poprzednich ustał, a zatem 

odpowiada zasadom kardynalnym trzebieży — 0 chwilowym przer- 

waniu zwarcia. Usuwa sie wszystko, co nie rokuje przyszłości, trwa- 

lego przyrostu miazszosci lub przeszkadza okazom wyborowym. Sto- 

sunkowo Śpiesznie usuwa się klasę V, IV i LIL, stopniowo usuwa się 

całkowicie klasę II i pojedyncze sztuki klasy I, pozostawiając pnie wy- 

borowe klasy I*). Dba się o wąsko i równosłoistość tych pni oraz o uzy- 

skiwanie nalotu, rozwój odnowienia i ochronę eleby. Sztuki wyborowe 

о koronach nie krótszych od */s3 wysokości drzewa przy osiągnięciu 

pierśnicy docelowej usuwa się stopniowo odsłaniając na czas samo- 

siewy (0,5 do 0,3 zwarcia) (Ortegel) dbając, ażeby nie zabrakło 

drzew we właściwym czasie w poszczególnych piętrach (2—4) i aby 

nie uszkadzać nalotu. Ponieważ cięcia zasadniczo odbywać się mają 

we wszystkich piętrach (warstwach) drzewostanu, 0 trzebieży górnej 

może być mowa tylko w warstwie najwyższej. Oczywiście w okresie 

przemiany drzewostanów a raczej sospodarstwa — ze zrębowego na 

przerębowe, ilość pięter narazie nie przekracza zazwyczaj 2 tak, że 

różnice w sposobach zacierają się, ale właściwie pięter tych powinno 

być cztery i we wszystkich tych piętrach trzebieże muszą być wykony- 

wane. W tym tkwi zapewne różnica istotna pomiędzy ściśle pojętym 

gospodarstwem jednostkowym z jego górnymi trzebieżemi a gospodar - 

stwem bezzrębowym lasu ciągłego (Schaedelin i Biolle у cia 

Borggreve). Las ciagly w swej istotnej formie inusi operować we 

wszystkich warstwach, gospodarstwo jednostkowe jakkolwiek bardzo 

  

3) Mowa o klasach Kratta.
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doń zbliżone, jest raczej nie wyrobioną formą lasu ciągłego i operuje 

w chwili obecnej cięciami głównie w piętrze najwyższym. 

Szkoła trzebieży Schaedelina pogłębia zasady coraz częściej 

dziś stosowane w trzebieżach sosnowych — jakkolwiek nie tylko dla 

samej sosny powstała. W realizacji kierunków tych — nie nowych 

zresztą — leży prawdopodobnie przyszłość racjonalnej gospodarki so- 

snowej. Trzebież Schaedelina musi być poprzedzona racjonalnym 

pielegnowaniem upraw oraz czyszczeniem tyczkowin, które ma na celu 

bez rozluźnienia zwarcia, z pozostawieniem dla oczyszczania sztuk 

współpanujących i opanowanych, usuwanie sztuk negatywnych — 

chorych i przedrostów, (rozpieraczy). Tak wypielęgnowany drzewostan 

dobrze zwarty, różniący się tylko strukturalnie od uprawy pozostawio- 

nej sobie samej, można poddać trzebieży. Schaedelin dzieli taki 

drzewostan na trzy warstwy — górne piętro, z dobrze uformowanych 

zdrowych, panujących sztuk (kandydaci) 2000—3000 sztuk na ha 

a w siewach na dobrych glebach (4000—5000 sztuk), średnie piętro 

złożone ze zdrowych, ale nie kwalifikujących się sztuk (2000—5000 

sztuk na 1 ha) oraz dolne piętro (spód) służące do pielęgnowania strzał 

i gleby oraz utrzymania zwarcia. Trzebież ma w porównaniu z Czysz- 

czeniami cel pozytywny 1. dąży do protegowania w danej chwili 800— 

1500 sztuk najlepszych kandydatów przez wyrąb rywali według zasad 

identycznych jak przy trzebieży bramwaldzkiej (Michaelisa). — 

Wyrębuje się zatem jedno, a wyjątkowo dwa najsilniej uszkadzające 

wzgl. ujemnie wpływające na kandydata drzewa. Wybrane z kandyda- 

tów pnie selekcyjne czyli wybrańcy (klasa A.) są członkami małej 

grupy kandydatów i specjalnie wyróżniają się cechami optymalnymi. 

(Grupa drzew dookoła wybrańca jest tzw. komórką trzebieżową i od- 

różnia się od innych tym, że bezpośrednio lub wyraźnie pośrednio 

wpływa sąsiedzko i towarzysko na wybrańca. (o nie wchodzi do grupy 

jednej lub sąsiedniej jest „wypełniaczem*. Warstwy opanowane (pod- 

rzędne) mają za zadanie wypełniać przerwy po wyrębie, a trzebi się je 

wtedy, gdy ucierpią przy trzebieży górnej tak silnie, że nie mogą speł- 

niać swych zadań (Weinkauff). Zasadniczo więc z drzewostanu 

podrzędnego wyjmuje się tylko to, co dla utrzymania jego funkcyj 
musi być ofiarowane. Trzebież Schaedelina jest trzebieżą górną 
1 nie ma stopni w odniesieniu do trzebieży dolnej. Ilość wybrańców, 
oraz zawartych w komórkach trzebieżowych konkurentów i „wypeł- 
niaczy , decyduje o sile trzebieży. W ilości pni lub powierzchni prze- 
krojów nie ma ograniczenia. Przerzedzanie nie ma być równomierne 
lecz ma dostosowywać się do zmiennych zadrzewień, zależnie od sie- 
dliska. Powtarzanie trzebieży nie jest określone, chodzi jedynie, by na 
czas usuwać napieranie na wybrańców. Począwszy od ukończenia 
czyszczeń po 6 do 10 trzebieżach powtarzanych przeciętnie co 4 do 5
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łat ilość wybrańców spada na 200 do 300 sztuk, najwyżej 500 pni wy- 

borowych, a wskutek wzrostu wieku spada też i przyrost i rywalizacja. 

„Doganianie' (Umsaetzen) ustaje, sztuki panujące stabilizują się. 

drzewostan jest w pełni dojrzałości, a na dobrych siedliskach oczysz- 

cza się na 10 do 12 m. Wtedy może rozpocząć się trzebiez przeswietla- 

jąca, która przerywa zwarcie koron gorujacych na zawsze. Trzebież tą 

prowadzi się aż do docelowej pierśnicy, przy której przechodzi drze- 

wostan w stadium odnowienia. Na marginesie trzebieży Schaede- 

lina, słusznie podkreśla Dengler, że warunki szwajcarskie są od- 

mienne od niemieckich czy naszych. Szczególnie rola drzewostanu pod- 

rzędnego nie zawsze jest dodatnia (tworzenie się surowej próchnicy, 

zmniejszenie wilgotności na glebach suchych i piasczystych przy ma- 

łej ilości opadów — Hesselmann, Wiedemann. Hart 

mann,Kmonitzek, Ganssen). 

Kończąc niniejsze uwagi nie można pominąć milczeniem. że 

drzewa przyszłości i sztuczność nowoczesnych trzebieży nie rozwia- 

zują ostatecznie problemu pielęgnowania drzewostanów. Tylko drze- 

wostany biologicznie zrównoważone z domieszkami naturalnymi, mogą 

stanowić podstawę, na tle której pomoc nasza wyda dobre owoce. Lóż 

bowiem pomoże wyznaczanie drzew przyszłości skoro może zniszczą je 

orzyby i owady, cóż pomoże nasze trzebienie i okrzesywanie, kiedy bę- 

dzie za kosztowne i nie wytrzyma kalkulacji, jeśli rywalizujące gatunki 

domieszki nie pomogą naszym zabiegom? Mamy tu tez pole dla scepty- 

ków. Przecie dawniej nie trzebiono lub mało trzebiono o pozostały nie- 

raz przepiękne drzewostany. Ale nie możemy zapominać, że było ich 

nie wiele, że dużo z nich było podszytych lub z domieszką, że wyrastały 

w bardziej naturalnych warunkach i na siedliskach mniej zdegenero- 

wanych, że wreszcie pojedyncze — bardzo nieliczne okazy tylko na 1 ha 

były w nich prawdziwie dorodne z naszego punktu widzenia. | 

W uwagach powyższych pragnąłem przedstawić w skróceniu te 

kierunki, które zaprzątają umysły naukowców i gospodarzy leśnych 

pracujących w gospodarstwach sosnowych obecnie z myślą o przy- 

szłości naszych sośnin — w sposób możliwie systematyczny. Zdaję so- 

bie jednak sprawę z tego, że pominąłem szereg zagadnień, które tru- 

dno mi było pomieścić w ramach pracy tej ze względu na jej szczu- 

płość, oraz, że sprawa podziału systematycznego zagadnień jest nie- 

zwykle trudna. Nie ma bowiem właściwie wyraźnych granic pomię- 

dzy niektórymi urealnieniami poglądów na trzebieże w gospodar- 

stwach zrębami zupełnymi, czy też w eospodarstwach przerębowych 

itd. W każdym razie z naciskiem muszę podkreślić, że wykonywanie 

trzebieży tak jak je chcemy przeprowadzać 1 winniśmy przeprowa- 

dzić, wymaga ogromnego zastępu współpracowników, których mu-
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simy szkolić. Mogą to być nie tylko leśnicy, ale także robotnicy inteli- 

gentni, których musimy mieć, aby sprostać tym zamierzeniom, jakich 

koniecznie od nas wymaga racjonalna gospodarka w lasach sosnowych. 
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