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Problem nadmiernego obniżania 
zapasu drzewostanów przez niewłaściwie prowadzone trzebieże 

późne 

Проблема чрезмерного уменьшения запаса насаждений из-за неправильного ведения 

поздних рубок ухода 

The problem of undue reduction of the stand volume by improper performance 

of late thinnings 

D ecydujący wpływ na produkcyjność lasu wywiera kompleks zabie- 
gów pielęgnacyjnych, w którym istotną rolę odgrywają trzebieże 

późne. Stwierdzono bowiem, że przez niewłaściwe prowadzenie trzebieży 
późnych, m.in. przez zbyt duże ich nasilenie w długich okresach, można 
obniżyć produkcyjność drzewostanu, co jest równoznaczne z niedosta- 
tecznym wykorzystaniem potencjalnych możliwości gatunku i siedliska 
(1, 4, 14). Z tego względu bardzo ważne jest, by „Zasady hodowli lasu”, 

które mają ukierunkować postępowanie hodowlane, przeciwdziałały takim 
poczynaniom, których wynikiem mogłaby być dewastacja drzewostanów. 

Czy stosowane obecnie „Zasady hodowli lasu” (13) spełniają rolę ta- 
kiego wystarczająco sprawnego zaworu bezpieczeństwa? By odpowiedzieć 
na to pytanie, przytoczę fragment Zasad” dotyczący nasilenia trzebieży 
późnych (s. 135, część druga, rozdz. VII, $ 80 p. 4). Brzmi on następu- 
jąco: „W trzebiężach późnych zadrzewienie nie może być zmniejszone 
więcej niż o 0,2 (przy pobieraniu do 20% zapasu) i nie może spaść poni- 
żej 0,7. Większe nasilenie trzebieży może być stosowane tylko w drzewo- 
stanach o złożonej strukturze piętrowej lub przygotowanych do odno- 
wienia naturalnego”. 

Niezaprzeczalnym walorem cytowanego zalecenia jest fakt, iż posłu- 
żono się czynnikiem zadrzewienia, ponieważ jest to miara syntetyczna, 
zwiększająca obiektywizm ustalenia właściwego nasilenia zabiegu, a jed- 
nocześnie możliwa do dokładnego określenia w praktyce. Czy jednak uza- 
sadnione są: brak podziału na podstawowe lasotwórcze gatunki, przyjęty 
graniczny stopień zadrzewienia, а także dopuszczenie wyższego, bliżej 
nie określonego, nasilenia trzebieży późnych w drzewostanach 0 ,,zlozo- 
nej strukturze piętrowej lub przygotowanych do odnowienia natural- 

 -nego”? Czy tablice zasobności, które są podstawą określenia czynników 
zadrzewień, zapewniają uzyskanie wiarygodnych wyników? 
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Prowadzone w Europie od, wielu lat badania z zakresu ‘produkcyjnos- 
ci lasu, mimo wielu zakłóceń w ich przebiegu, dowiodły, że m.in. w drze- 
wostanach sosnowych, świerkowych, dębowych i bukowych bieżący przy- 
rost miąższości strzał oraz wydajność z jednostki powierzchni są skorelo- 
wane z poziomem pola przekroju pierśnicowego drzewostanów i wynika- 
jącym z tego poziomem zadrzewienia. Charakter tego związku nie jest 
jednak zawsze jednakowy, zależny jest on bowiem od gatunku, wieku 
drzewostanu, siedliska. Szczególnie silny wpływ na przebieg tęj zależności 
wywierają właściwości gatunkowe, a dokładniej mówiąc, stopień światło- 
żądności danego gatunku (1, 4, 14). Uzasadnione jest zatem scharaktery- 
zowanie bieżącego stanu wiedzy dotyczącej związku produkcyjności drze- 
wostanów z poziomem ich zadrzewienia, z zachowaniem podziału na po- 
szczególne gatunki. - | 

DRZEWOSTANY SOSNOWE 

W drzewostanach sosnowych powyżej II klasy wieku naturalny opty- 
malny poziom zadrzewienia (przy tym zadrzewieniu drzewostan osiąga. 
najwyższą całkowitą produkcję) jest bliski 1,0, czyli maksymalnemu mo- 
żliwemu do osiągnięcia w danych warunkach poziomowi pola przekroju 
pierśnicowego drzewostanu. Po zmniejszeniu naturalnego czynnika za- 
drzewienia do 0,8 następuje już wyraźny spadek produkcji (nie rekom- 
pensowany polepszeniem jakości produkowanego surowca), bowiem wsku- 
tek niskiej zdolności rozrostu koron w średnim i starszym wieku sosna 
nie wykorzystuje w pełni przestrzeni po usuniętych drzewach. Wynika 
stąd, iż w drzewostanach sosnowych średnich i starszych klas wieku 
trzebieże o nasileniu wyższym niż słaba trzebież dolna prowadzą do 
zmniejszenia ilości i wartości produkcji. \ 

W praktyce gospodarczej nasilenie trzebieży późnych, uwarunkowane 
głównie potrzebami drzew dorodnych, w celu wyeliminowania subiek- 
tywizmu powinno być ustalone przy zastosowaniu czynnika zadrzewienia 
określonego: na podstawie tablic zasobności. Określenie właściwego na- 
silenia cięć jest uwarunkowane zgodnością czynników zadrzewień — na- 
turalnego oraz tablicowego, a zatem możliwe jest wówczas gdy dysponuje 
się tablicami zasobności dostosowanymi do konkretnych warunków, na- 
tomiast określenie czynnika zadrzewienia drzewostanów na podstawie 
danych z tablic, w których przyjęto zbyt niskie wielkości produkcji i po- 
ziomu pola przekroju pierśnicowego, może spowodować systematycziM 
zawyżanie tego czynnika (w porównaniu z zaturalnym czynnikiem za- 
drzewienia — np. tablicowy 0,8, a naturalny 0,6). W konsekwencji pro- 
wadzi to do wykonania zbyt silnych cięć obniżających całkowitą pro- 
dukcję miąższości strzał z jednostki powierzchni. Niebezpieczeństwo takie | 
istnieje zwłaszcza przy oceńie czynnika zadrzewienia drzewostanów so- 
sqowych na podstawie tablic zasobności Szymkiewizca (11),-ponieważ ta- 
blice te podają zbyt niskie wartości produkcji i pola przekroju pierśni- 
cowego na 1 ha dla bogatych ,sosnowych” siedlisk. O tym, jak dużych 
wartości maksymalnego poziomu pola przekroju pierśnicowego drzewo- 
stanów sosnowych można się spodziewać na zasobnych siedliskach, świad- 
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czą dane z powierzchni badawczych założonych w latach 1920—1930 
w celu opracowania polskich tablic. zasobności (7). Dane te wskazują, że 
pole przekroju pierśnicowego drzewostanów średnich i starszych klas 
wieku przekracza tablicowe wartości (tablica B — słabsze zabiegi pielę- 
gnacyjne) o ok. 20% i osiąga w rębnych drzewostanach ponad 50 m2/ha. 
Możliwość osiągania takich wielkości pola przekroju potwierdzają tablice 
zasobności opracowane w NRD w 1975 r. (8). Ponadto Assmann po- 
daje, żę w szwajcarskim kantonie Graubiinden, w bardzo korzystnych 
warunkach siedliskowych, drzewostan sosnowy IV klasy wieku osiągnął 
pole przekroju 63 m?/ha (1). | 

‚ Ргобе wyjaśnienia przyczyn rozbieżności pomiędzy możliwymi do 
osiągnięcia wartościami pola przekroju a danymi tablicowymi podjęto 
w 1978 r. (12). Stwierdzono, że na słabszych siedliskach, w zakresie bo- 
nitacji V—III, naturalny czynnik zadrzewienia drzewostanów sosnowych 
nie odbiega istotnie od zadrzewienia określonego przy użyciu tablic. 
W przedziale bonitacji II—I wartości naturalnego i tablicowego czynnika 
zadrzewienia są zgodne tylko na siedliskach silnego boru świeżego lub 
wilgotnego, natomiast na bogatych siedliskach maksymalne pole pnze- 
kroju drzewostanu odpowiadające naturalnemu maksymalnemu czynni- 

. kowi zadrzewienia jest wyższe od tablicowego. W związku z tym nale- 
żałoby przyjąć, że na „sosnowych” siedliskach zasobniejszych niż bór 
świeży lub bór wilgotny, w trakcie prowadzenia trzebieży późnych można 
obniżać czynnik zadrzewienia określany przy pomocy tablic Szymkie- 
wicza najwyżej do 0,9, co odpowiada w przybliżeniu naturalnemu czyn- 
nikowi zadrzewienia 0,8. Na słabszych siedliskach — bór suchy, bór świe- 
ży, bór wilgotny — z uwagi na mniejsze różnice między danymi tabli- 
cowymi a wartościami pola przekroju rzeczywiście możliwymi do osiąg- 
nięcia w tych warunkach, dolną granicą powinno być „tablicowe” zadrze- 
wienie 0,8. 

` DRZEWOSTANY ŚWIERKOWE 

Naturalny optymalny poziom zadrzewienia drzewostanów świerko- 
wych w średnim i starszym wieku zależny jest w dużym stopniu od wa- 
runków wilgotnościowych siedliska. Przy niedostatecznym uwilgotnieniu 
wynosi on ok. 0,9, natomiast przy wystarczających zasobach wody zbliża 

„się do 1,0. Wyraźny spadek produkcji zaznacza się już przy obniżeniu na- 
turalnego poziomu zadrzewienia poniżej 0,8. Trzebieże późne w świerczy- 
nach powinny być zatem słabe i mieć charakter trzebieży dolnych. Tylko 
wyjątkowo i bardzo ostrożnie można wkraczać w warstwę drzew panu- 
jących, których przyrost decyduje o wielkości produkcji drzewostanu. 

Podobnie jak w wypadku sosny, są przesłanki by twierdzić, iż tablice 
zasobności drzewostanów świerkowych (11) często nie są zgodne z rzeczy- 
wistymi możliwościami wydajności drzewostanów. Można sądzić, że od- 
powiadają one średniemu poziomowi wydajności w warunkach nizinnych, 
a więc w warunkach stosunkowo ograniczonych opadów. Stąd też ma- 
ksymalne wartości pola przekroju pierśnicowego, jak również zawarte 
w tablicach dane dotyczące zasobności i całkowitej produkcji, są dużo 
niższe od możliwych do osiągnięcia w korzystnych warunkach glebowo- 
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-klimatycznych. Świadczy o tym m.in. informacja (1), iż w serii powierz- 
chni doświadczalnych w Bawarii (roczna suma opadów ok. 1000 mm) 
średnie wartości maksymalnego poziomu pola przekroju pierśnicowego 
drzewostanów świerkowych w okresie obejmującym wiek 40—100 lat 
wynosiły od 52 do 76 m2/ha, a w wieku 100 lat osiągały nawet 80 m2/ha. 
Średni (z wieku 40—100 lat) maksymalny poziom pola przekroju w ta- 
blicach Szymkiewicza wynosi dla I bonitacji tylko 43 m2/ha. W tablicach 
zasobności drzewostanów świerkowych opracowanych dla terenów Ba- 
warii (2) maksymalne wielkości pola przekroju drzewostanów w wieku 
100 lat osiągają 73 m?*/ha, zaś zapas grubizny — 1200 m3/ha. Potwierdze- 
niem wysokich możliwości produkcyjnych świerka pospolitego i w na- 
szych warunkach jest miąższość grubizny drzewostanów świerkowych 
w Beskidzie Śląskim czy Żywieckim nierzadko przekraczająca 1000 m3/ha, 
podczas gdy tablice przewidują maksymalnie tylko 750 m3/ha. Ocena 
czynnika zadrzewienia przy użyciu tablic Szymkiewicza w tak wysoko- 
produkcyjnych drzewostanach prowadzi do żawyżenia tablicowego czyn- 
nika zadrzewienia w stosunku do naturalnego (tablicowe zadrzewienie 
może osiągać wartość nawet 1,5) i może pozwalać na zbyt silne obniżenie 
zadrzewienia powodujące straty produkcji. W świetle powyższych rozwa- 
żań można sądzić, iż w najkorzystniejszych warunkach wzrostu świerka 
nie należy w trakcie prowadzenia trzebieży późnych obniżać tablicowego 
zadrzewienia poniżej 1,0, natomiast w przeciętnych warunkach nie ma 
podstaw do obniżania czynnika zadrzewienia obliczonego przy zostosowa- 
niu tablic Szymkiewicza ponizej 0,8. 

DRZEWOSTANY DEBOWE . 

Doświadczenia trzebieżowe w drzewostanach dębowych dotyczyły nie- 
mal wyłącznie dębu bezszypułkowego, ponieważ głównie ten gatunek 
tworzy lite drzewostany. Z badań RFN-owskich (1) wynika, że drzewo- 
stany dębowe, podobnie jak inne liściaste, muszą być pielęgnowane za po- 
mocą trzebieży górnych. Aby uzyskać maksimum produkcji i wyhodować 
wysokiej jakości strzały drzew docelowych, nie można jednak zmniejszać 
naturalnego poziomu zadrzewienia poniżej 0,8. Nasilenie poszczególnych 
cięć nie powinńo przekraczać 10% wyjściowego pola przekroju drzewo- 
stanu. Silniejsze cięcia powodują powstawanie „wilków” i czynią mało 
prawdopodobnym wyprodukowanie wysokojakościowego drewna okleino- 
wego. Jak wskazują dane z doświadczeń europejskich, maksymalne tabli- 
cowe wartości pola przekroju drzewostanów dębowych (tablice Szymkie- 
wicza) odpowiadają rzeczywistym możliwościom tego gatunku. Dolna gra- 
nica zadrzewienia obliczonego przy użyciu tablic odpowiada zatem _po- 
ziomowi naturalnemu i wynosi 0,8. 

DRZEWOSTANY BUKOWE 

Inaczej niż dąb reaguje na trzebieże późne buk. Z uwagi na silną do- 
datnią reakcję przyrostu grubości drzew uwolnionych od nacisku konku- 
rentów korzystne jest stosowanie silniejszych trzebieży, które koncen- 
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trują przyrost miąższości na drzewach najlepszych oraz skracają czas osią- 
gania dojrzałości technicznej. Dzięki temu ogranicza się straty powodo- 
wane coraz intensywniejszym z wiekiem zwiększeniem udziału fałszywej 
twardzieli. Z, doświadczeń wynika, że obniżenie naturalnego poziomu 
w tablicach Szymkiewicza wynosi tylko ok..33 m2/ha. Uwzględniając ko- 
ku produkcji. Wyniki badań (1) wskazują, że w zachodniej Europie ma- 
'ksymalny poziom pola przekroju pierśnicowego 100-letnich drzewosta- 
nów bukowych osiąga 45—50 m2/ha. Maksymalny poziom pola przekroju 
w tablicach Szymkiewicza wnyosi tylko ok. 338 m?/ha. Uwzględniając ko- 
rzystniejsze dla buka warunki klimatyczne na zachodzie Europy w po- 
równaniu z Polską, można stwierdzić, że dane tablic odpowiadają w za- 
sadzie naszym warunkom. Są jednak przesłanki (pole przekroju przekra- 
czające 40 m2/ha w drzewostanach na terenie NRD położonych w odleg- 
łości ok. 80 km na południowy zachód od Szczecina), by sądzić, iż na te- 
renie północno-zachodniej Polski maksymalny poziom pola przekroju 
i produkcji drzewostanów bukowych na najżyźniejszych siedliskach jest 
wyższy niż tablicowy. Można zatem przyjąć, że na tych siedliskach w pół-- 
nocno-zachodniej części kraju nie powinno się obniżać tablicowego po- 
ziomu zadrzewienia poniżej 0,8. Na pozostałych terenach dolną. granicą, 
do jakiej można obniżyć tablicowe zadrzewienie w trakcie prowadzenia 
trzebieży późnych, jest wartość 0,7. 

= ad 

DRZEWOSTANY O ZŁOŻONEJ STRUKTURZE PIĘTROWEJ 

LUB PRZYGOTOWANE DO ODNOWIENIA NATURALNEGO 

Wyniki badań wskazują, że nie jest uzasadnione w takich drzewosta- 
nach prowadzenie trzebieży późnych o nasileniu przekraczającym 20% 
zapasu, a także obniżenie tablicowego poziomu zadrzewienia tych drze- 
wostanów poniżej 0,7. Na przykład w drzewostanach o strukturze piętro- 
wej z dominującym udziałem jodły, nasilenie cięć wyższe niż 20% powo- 
duje zwiększenie niebezpieczeństwa szkodliwego działania wiatru i śnie- 
gu. Zmniejszenie poziomu zadrzewienia tąkich drzewostanów w wieku 
blisko-rębnym poniżej 0,7 przyczynia się do gwałtownego rozwoju chwa- 
stów utrudniających uzyskanie naturalnego odnowienia jodły (6). Rów- 
nież dla uzyskania naturalnego odnowienia w drzewostanach bukowych, 
a nawet i w sosnowych, nie zachodzi potrzeba obniżenia ich poziomu 
zadrzewienia poniżej 0,7 (9, 10). Dane daświadczalne wskazują także na 
możliwość wyhodowania dwupiętrowych drzewostanów bez nadmiernego 
obniżania zadrzewienia gatunku tworzącego okap. W dwupietrowych 
drzewostanach bukowo-sosnowych na Mazurach stwierdzono bardzo wy- 
soką łączną produkcję grubego wysokowartościowego drewna sosny oraz 
drewna buka (np. siedlisko LM, So 120 1, Bk 80 1, zapas grubizny na 1 ha 
So — 510 m3, Bk — 170 m3, tablicowy czynnik zadrzewienia So 1,1) па- 
wet przy utrzymaniu pełnego zadrzewienia piętra sosnowego (3). Podobne 
wyniki doświadczeń uzyskano także w NRD i RFN. Silne obniżenie za- 

drzewienia (do ok. 0,7) w takich drzewostanach spowodowało znaczne 
straty (10—25%) produkcji cennego drewna sosnowego, których nie zre- 
kompensował wzmożony przyrost buka w dolnym piętrze (1). 
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Jak wynika z powyższego omówienia, dyskusyjna jest trafność reguł 
„postępowania zalecanych przez „Zasady” przy prowadzeniu trzebieży 
późnych. Brak zróżnicowania na główne gatunki i dopuszczenie nadmier- 
nego obniżania dolnej granicy zadrzewienia nie przeciwdziałają narusza- 
niu pożądanego zapasu drzewostanów. W moim przekonaniu fakt, iż okre- 
ślony na podstawie tablic Szymkiewicza średni czynnik zadrzewienia 
drzewostanów sosnowych i świerkowych IV klasy wieku wynosi w La- 
sach Państwowych nie więcej. niż 0,7 (bardzo prawdopodobne, że natu- 
ralny czynnik zadrzewienia tych drzewostanów jest jeszcze niższy !), wy- 
nika w dużej mierze z przewidzianej w poprzednich wydaniach „Zasad” 
możliwości obniżenia zadrzewienia w trakcie prowadzenia trzebieży póź- 
nych aż do 0,6. Podwyższenie tej granicy w obecnej edycji „Zasad” do 
0,7 nie jest jeszcze stanem zadowalającym. 

Ze względu na znaczenie tablic zasobności dla zapewnienia właściwej 
organizacji planowania i wykonawstwa cięć trzebieżowych konieczne jest 
możliwie szybkie opracowanie tablic zasobności naszych najważniejszych 
lasotwórczych gatunków, zwłaszcza sosny i świerka, w ujęciach regional- 
nym i siedliskowym. Bezkrytyczne opieranie się na obecnie używanych 
tablicach Szymkiewicza może spowodować wcześniej wspomniane ujemne 
konsekwencje. ` 

Poza opracowaniem tablic, wydaje się celowe stworzyć w Lasach Pań- 
stwowych system tzw. „drzewostanów wzorcowych” podstawowych ga- 
tunków. Drzewostany takie, pielęgnowane według ściśle sprecyzowanych 
reguł, byłyby wzorcami możliwości produkcyjnych określonych siedlisk 
i gatunków. Poznanie tych możliwości pozwoliłoby na udoskonalenie pro- 
gramów pielęgnowania lasu. 

Przedstawione w niniejszej pracy argumenty uzasadniają sformułowa- 
nie następujących wniosków mających istotne znaczenie dla praktyki: 

1. Dolne granice, określone przy użyciu tablic Szymkiewicza, do ja- 
kich można obniżać zadrzewienie drzewostanów w trakcie prowadzenia 
trzebieży późnych należy sprecyzować w „Zasadach” w rozbiciu na głów- 
ne gatunki lasotwórcze | 

— drzewostany sosnowe: na słabszych siedliskach, do borów świeżego 
i wilgotnego włącznie — 0,8; na żyźniejszych „sosnowych” siedliskach 
— 0,9 

— drzewostany świerkowe: na nizinach — 0,8; w najlepszych warun- 
kach siedliskowych (np. lasowe siedliska w Beskidzie Śląskim i Żywiec- 
kim) — 1,0 

— drzewostany dębowe: 0,8; w drzewostanach najlepszej jakości tylko 
wyjątkowo nasilenie trzebieży późnych może przekraczać 10% 

— drzewostany bukowe: 0,7; na lasowych siedliskach północno-za- 
chodniej Polski — 0,8. 

2. W drzewostanach o strukturze piętrowej lub przygotowanych do 
odnowienia naturalnego nie należy obniżać czynnika zadrzewienia poniżej 
0,7, przy czym nasilenie zabiegów nie powinno przekraczać 20%. 

3. Niezwykle pilne i ważne dla prawidłowego ustalenia nasilenia trze- 
bieży późnych jest opracowanie tablic zasobności, szczególnie dla sosny 
i świerka, w ujęciach regionalnym i siedliskowym. 
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4. Należy zbudować w kraju system porównawczych powierzchni drze- 
wostanowych, tzw. „drzewostanów: wzorcowych”, które byłyby modelami 
możliwości produkcyjnych danego gatunku w określonych warunkach 
siedliskowych. 
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Краткое содержание 

На основании результатов исследований в стране и заграницей автор критически 

оценивает правильность указаний рекомендуемых в „Принципах лесоводства” при 

ведении поздних рубок ухода. Констатировано, что из-за отсутствия дифференциации 

на главные лесообразующие породы и допущения до слишком большого снижения 

нижней границы полноты (до 0,7) „Принципы” не противодействуют нарушению тре- 

буемого запаса насаждений. Показано также, что таблицы запаса насаждений Шимке- 

вича не приспособлены к условиям местопроизрастания насаждений в Польши. При- 

менение этих таблиц может вызвать, особенно на богатых условиях местопроизраста- 

ния, систематическое превышение показателя полноты, а в консеквенции обуславливать 

проведение слишком сильных рубок снижающих общую продукцию < единицы пло- 

.Щади. 
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Автор предплагает разработать таблицы запаса региональных условий местопроиз- 
растания насаждений, а также создание системы сравнительных опытных площадей 
насаждения, которые были бы моделями производственных возможностей данной дре- 
весной породы в определенных условиях местопроизрастания. : 

Summary 

On the base of results of Polish and foreign research, the author critically 

evaluated the rules of procedure at performance of late thinnings, recommended 

by the ,,Principles of silviculture’. It was stated that because of lack of differen- 

tiation into main forest species and admission of undue lowering the bott'om limit 

of the degree of crop density (to 0.7) the ,,Principles” do not counteract the cutting 

of desired stand volume. It was proved that yield tables of stands by Szymkiewicz 

are not suitable for site and stand conditions of Poland. The use of these tables 

can cause, especially on rich sites, a regular overestimation of the degree of crop 

density, and in consequence justify too intensive cuttings, reducing the total pro- 

duction per area unit. 

The author postulates the elaboration of yield tables for regions and sites and 

the creation of a system of comparative stand areas, which could be models of 

the production possibilities of given species in determined site conditions.


