
WACŁAW OSTROWSKI 

Uwagi do pracy pt. „Wyjaśnienie wpływu różnych 
okresów żywicowania na wydajność żywicy 

w drzewostanach sosnowych ”* 

Замечания к труду: „Выяснения влияния разных оборотов подсочки на выходы 
живицы в сосновых насаждениях“, выполненному в Научно-Исследовательском 
Лесном Институте, Отделом Добычи и Исследования Живицы — АптегКипоеп 2аг 
Abhandlung: „Aufklarungen iiber den Einfluss verschiedener Harznutzungsumlaufszeiten 
auf den Harzertrag in Kiefernbestanden“, welche im Forstlichen Forschungsinstitut (Ab- 

teilung fir Harzgewinnung und Harzforschung ausgefiihrt wurde) 

UWAGI OGOLNE 

a egzemplarzu nr 3 omawianej pracy, ktory otrzymatem 15.9.1956 r. 
i na podstawie którego dokonałem recenzji, brak jest daty wydania 

pracy, co jest istotnym niedociągnięciem formalnym. Podano natomiast, 
że badania wykonano w czasie od 1947 r. do 1954 r., z czego na prace 
terenowe, przeprowadzone na Stacji Doświadczalnej Zakładu Pozyski- 
wania i Badania Żywicy IBL w nadl. Rytel, przypada okres 1947 — 
1952 r. Stąd wypływa wniosek, że aż dwa lata (1952 — 1954) poświęcono 
na kameralne opracowanie wyników badań, a następny rok upłynął do 

czasu sporządzenia maszynopisu. Tak powolne tempo „wdrażania* wy- 

ników badań nie nadąża za potrzebami i rozwojem praktyki leśnej, która 

na odcinku żywicowania wykazywała w latach ubiegłych szczególnie 
duży postęp. 

Publikacja składa się z części opisowej, obejmującej 8 stron maszyno- 

pisu, z 20 tabel zawierających daty oraz wyniki ważeń żywicy w poszcze- 

gólnych latach okresu 1947—1952 r. na powierzchniach doświadczalnych 

IBL w nadl. Rytel oraz z 3 wykresów ilustrujących przeciętne wydaj- 

ności żywicy na powierzchniach doświadczalnych, oznaczonych literami 

A, B, C. Część opisową podzielono na „Wstęp oraz na część I (dalszych 

części w ogóle nie wyodrębniono), którą zatytułowano: „Badania nad 

ustaleniem najkorzystniejszej liczby lat nieprzerwanego żywicowania 

oraz najlepszego rozmieszczenia przerw spoczynkowych.* 

* Praca wykonana przez Instytut Badawczy Leśnictwa (Zakład Pozyskiwania 

i Badania Zywicy). 

Badania przeprowadził i opracował zespół w składzie: Główny referent: Konstanty 

Szczerbakow, współpracujący: Mieczysław Wisławski, Tadeusz Ptasiński, Regina - 

Michel. Praca oznaczona jest następującymi symbolami. dokumentacji naukowo- 

technicznej: klasyfikacji ogólnej — 634.986,2, klasyfikacji leśnej — 34.26, tematu 

pracy — 161 Żyw. 1. / | 
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Układ ten nie jest szczęśliwy, powoduje bowiem, że praca traci na 
przejrzystości, tym bardziej, że umieszczone w części opisowej tabele 
nie zostały ponumerowane, a ponadto nie objaśniono symboli literowych 
w tabelach na str. 3 i 4. 

Sądzę, że należało w układzie treści wyodrębnić przynajmniej badania 
dotyczące nieprzerywanego (ciągłego) obiegu żywicowania oraz tę część, 
która miała naświetlić najlepsze rozmieszczenie przerw spoczynkowych, 
jak również wyraźnie wyodrębnić końcowe wnioski płynące z przepro- 
wadzonych doświadczeń. | 

W pracy nie powołano się na literaturę fachową, jak również nie opi- 
sano stosowanej metodyki badań. 

STRESZCZENIE I OMÓWIENIE PRACY 

Autorzy omawiają wyniki badań przeprowadzonych w nadl. Rytel 
w latach 1947 — 1952 na powierzchniach .doświadczalnych IBL, przy 
czym nie podają szczegółowej lokalizacji powierzchni, numerów oddzia- 
łów i poddziałów, opisów drzewostanu i siedliska oraz czynników atmo- 
sierycznych. 

1. Na powierzchni „A badano zagadnienie najkorzystniejszego obiegu 
żywicowania w granicach od 1 — 6 lat, bez przerw spoczynkowych (ży- 
wicowanie ciągłe). Drzewostan podzielono na 6 „równoważnych* grup 
po 194 spały każda. Autorzy nie określili na czym polega — w ich rozu- 
mieniu — pojęcie „równoważności' grup spał, ani nie powołali się na 
odnośną literaturę. Pierwszą grupę spał (grupa A-1) zywicowano przez 
sześć sezonów, nacinając co szósty dzień roboczy (20 par żłobków w se- 
zonie, 120 par — w ciągu całego 6-letniego okresu). Drugą grupę (A-2) — 
przez 5 kolejnych sezonów, nacinając co piąty dzień (24 pary nacięć 
w sezonie, 120 par w ciągu 5-ciu lat) itd. Ostatnią szóstą grupę żywico- 
wano tylko w 1952 r. (nacinano codziennie — wykonano 120 par żłob- 
ków). | 

Jak widać z powyższego ilość par nacięć (żłobków) przypadającą do 

wykonania w ciągu sezonu ustalono dla poszczególnych obiegów dzieląc 

120 przez ilość lat obiegu żywicowania (przez 6, 5 ... itd.). 

Z tabel nr 1 — 6 umieszczonych na stronach 9 — 14 omawianej pracy 
wynika, że daty rozpoczęcia i zakończenia nacinania różniły się w krań- 
cowych przypadkach dość znacznie, a mianowicie: 

  

  

Rok Rozpoczęcie nacinania Zakończenie nacinania 

1947 2 czerwca 17 października 

1948 10 maja 2 ,, 

1949 10 ,, 6 » 

1950 10 ,, 6 ‚ 

1951 10 ,, 2 3 

1952 12 ,, 13. ‚     
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Wynika z tego, że w 1947 r. rozpoczęto sezon żywicowania o 23 dni 

później w porównaniu z latami 1948 — 1951, a 21 dni później niż 

w 1952 r. 
Należy przy tym nadmienić, że podane daty rozpoczęcia i zakończenia 

nacinania w latach 1947 — 1952 na powierzchni sprawdzianowej ,B', 

o której mowa niżej (tabele nr 7 — 12 omawianej pracy), odpowiadają 

na ogół datom z powierzchni „A (różnice nie przekraczają 1 do 2 dni). 

Pomimo to uważam, że rozpoczęcie nacinania w 1947 r. dopiero 2 czerw- 

ca wypaczyło ogólne wyniki badań, a szczególnie obiegu sześcioletniego 

tj. w grupie spał A-1, którą zaczęto żywicować właśnie w 1947 r. Z ta- 

beli nr 1 (na str. 9) wynika, że w 1947 r. na tej powierzchni wykonano 

wprawdzie 20 par nacięć, zgodnie z przyjętym założeniem, lecz ostatnie 

nacięcia wykonane w drugiej dekadzie października przyniosły tylko 

minimalne wycieki żywicy (0,8 dkg). 
2. Dla umożliwienia porównywalności wyników uzyskanych w różnych 

warunkach atmosferycznych panujących w latach 1947 — 1952 r. zało- 
żono powierzchnię sprawdzianową ,„B', którą podzielono również na 

6 „równoważnych grup po 200 spał każda, nacinanych co drugi dzień. 

W każdym roku żywicowano tylko jedną z sześciu grup sprawdziano- 

wych. Wszystkie wyniki otrzymane na powierzchni „A”, a następnie na 

powierzchni „C* skorygowano w oparciu o przeciętną roczną wydajność 

żywicy z jednej spały, uzyskaną w ciągu sześcioletniego okresu żywico- 

wania powierzchni sprawdzianowej „B*. Wydajność ta posłużyła do wyli- 

czenia czynników redukcyjnych dla poszczególnych sezonów Żywicowa- 

nia od 1947 — 1952 r., a przez te czynniki przemnożono odnośne wyniki 

w grupach spał badanych zarówno na powierzchni „A, jaki „C". 

”"ałożenie autorów omawianej pracy, że powierzchnie sprawdzianowe, 

spełniające rolę wspólnego układu odniesienia dla powierzchni żywico- 

wanej różnymi obiegami, umożliwią porównywalność wyników, byłoby 

słuszniejsze, gdyby — mimo związanych z tym trudności technicznych — 

spełniono następujące warunki: 

A. Grupę spał żywicowaną w obiegu sześcioletnim (A-1) i nacinaną 

co 6 dni roboczych należałoby podzielić na 6 równych części (podgrupy: 

A-la, A-1b, A-lc, A-1d, A-le, A-1f) nacinanych kolejno co 6 dzien (np. 

w poniedziatki Al-a, we wtorki — A-lb, w Srody A-lc itd.). | 

Analogicznie należałoby postąpić z grupą spał w obiegu 5-letnim (A-2) 

dzieląc je na 5 podgrup (A-2a, A-2b, A-2c ... A-2e) nacinanych kolejno 

co piaty dzien oraz w pozostałych grupach spał żywicowanych w obie- 

gach cZtero-, trzy i dwuletnim, z wyjatkiem obiegu jednorocznego, po- 

nieważ w tej ostatniej grupie spał — zgodnie z założeniem — nacinanie 

odbywa się codziennie. | 

Zdajemy sobie bowiem sprawę, że nacinając całą grupę badanych spał, 

np. w tygodniowych odstępach czasu, uzależniamy się całkowicie od 

przypadkowych w danym dniu warunków atmosferycznych, które w na- 

szym kraju są bardzo zmienne i są przyczyną dużego zróżnicowania 

intensywności dziennych wycieków żywicy. Częste są wypadki, że wy- 

ciek w pewnym dniu jest np. dwukrotnie większy niż w poprzednim, 

albo odwrotnie. Taki podział badanej grupy spał na podgrupy odpowiada 

zresztą w praktyce terenowej podziałowi na tzw. działki żywiczarskie, 
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stosowane przy żywicowaniu na skalę gospodarczą w obiegach wielo- 
letnich. Przeprowadzenie podziału na podgrupy, o których mowa wyżej, 
byłoby niezwykle uciążliwe w przypadku stosowania przyjętej ogólnie 
przez IBL metodyki opracowanej przed wojną przez zespół pracowników 
pod kierunkiem dr Jezierskiego (patrz praca mgr inz. Wiesła- 
wa Grochowskiego pt. „Charakterystyka wycieku Zywicy sosno- 
wej  — rozdział I). 

W danym wypadku o wiele prostszy w zastosowaniu i — w moim 
pojęciu — wystarczająco dokładny byłby tzw. dwuspałowy sposób badań, 
polegający na tym, że na powierzchni doświadczalnej zakłada się na 
wszystkich sosnach podlegających żywicowaniu po dwie spały. Szerokość 
obydwu spał na tym samym drzewie powinna być możliwie jednakowa — 
a usytuowanie spał względem siebie — naprzeciwległe, natomiast w sto- 
sunku do stron świata — różnokierunkowe. Szerokość spał na różnych 
drzewach może być oczywiście różna. Również po dwie wąskie spały 
zakłada się na drzewach jednospałowych (o pierśnicy 16—29 cm). Pasy 
życiowe zakłada się następująco: na drzewach o pierśnicy 16 — 29 cm 
2 pasy po 10 cm szerokości, od 30 — 45 cm pierśnicy — dwa pasy po 
15 cm, powyżej 46 cm pierśnicy — 2 pasy po 20 cm. Jedną z dwóch spał 
na każdym drzewie oznacza się np. literą „a', drugą literą „b'*. Przy 
oznaczaniu spał w obydwóch grupach należy uważać, aby spały „a* i „b* 
były na poszczególnych drzewach różnorodnie usytuowane w stosunku 
do stron świata. Grupę „a' traktuje się jako „porównawczą'. Stanowi ona 
układ odniesienia dla bliźniaczej grupy spał „b'. Utworzone w ten sposób 
dwie grupy spał są w wysokim stopniu równoważne, a więc porówny- 
walne, w czym utwierdzają mnie m. in. również badania dr W. Gro- 
chowskiego opublikowane w: 1951 r. w wyżej wymienionej pracy 
(str. 49—53). 

Obserwacje i doświadczenia, które przeprowadziłem w latach 1946— 
1951 w lasach doświadczalnych SGGW w Rogowie, jak również na skalę 
półgospodarczą w nadl. Kudypy (Olsztyński Okręg LP), przy zastoso- 
waniu dwuspałowego sposobu obserwacji — skłaniają mnie do zalecenia 
powyższego sposobu i wyrażam przy tym gotowość do przeprowadzenia 
dyskusji na ten temat. 

B. Grupy spał sprawdzianowych (powierzchnia ,B') lepiej byłoby 
nacinać codziennie zamiast co drugi dzień, w celu ściślejszego powiązania 
wydajności żywicy z czynnikami pogody w danym sezonie żywicowania, 
a tym samym stworzenia lepszych warunków porównywalności dla grup 
wymienionych w punkcie A. 

Warunki wymienione,w punktach A i B nie zostały spełnione, co — 
jak sądzę — w poważnym stopniu mogło wypaczyć wyniki badań, 
a częściowo również wpłynąć ujemnie na wyciągnięte z nich wnioski 
(wyniki badań ilustruje załączona do niniejszej recenzji tabela 1, str. 15). 

Przede wszystkim powstaje wątpliwość, czy zachowując równoważność 
wszystkich (z wyjątkiem badanego) czynników, można osiągnąć większą 
przeciętną wydajność żywicy z jednego spałonacięcia przy nacinaniu co 

czwarty dzień, aniżeli przy nacinaniu co piąty lub co szósty dzień, tak 
jak to stwierdzono na powierzchniach doświadczalnych w Rytlu. Przeczy 

temu literatura fachowa oraz obserwacje terenowców. Np. inż. Zajdler 
. 
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w pracy pt. „Zagadnienia związane z polepszeniem jakości żywicy sosny 
zwyczajnej ' (Sylwan, 1954 r., zeszyt 4) stwierdza, że ilość i intensywność 
wycieku żywicy z nacięcia wykonywanego raz na tydzień jest o około 
20%/0 wyższa, niż przy nacinaniu 2 razy na tydzień. 

Panuje dość powszechna opinia, że przy częstości nacinania co czwarty 
dzień lub rzadziej wydajność z jednego spałonacięcia wzrasta jeszcze 
nadal, aczkolwiek w stosunkowo mniejszym stopniu. Opinię tę repre- 
zentuje dr F. Jezierski jak również dr W. Grochowski, 
w wymienionej poprzednio pracy oraz badacze zagraniczni np. Lebie- 
diew, Kutuzow. Sądzę, że dla celów naukowych wskazane byłoby 
dodatkowe zbadanie i wyjaśnienie tej sprawy. 

3. Następnym zagadnieniem badanym równolegle w nadl. Rytel było 
stosowanie przerw spoczynkowych w ramach wieloletniego obiegu żywi- 
cowania. Badania te przeprowadzono na powierzchni „С“. 
Drzewostan podzielono na 10 „równoważnych grup po 202 spały każda. 

Wszystkie grupy były czterokrotnie, tzn. każda z nich przez 4 sezony, 
żywicowane. Grupę 1 żywicowano w obiegu 4-letnim (w latach 1949— 
1952) bez przerw spoczynkowych. Grupę 2, 3 i 4 żywicowano w „obiegu 
d-letnim“ (1948 — 1952 r.) z jednorocznymi przerwami spoczynkowymi 
(grupa II — przerwa w 1949 r., grupa 3 — przerwa w 1950 r. a grupa 
4 — w 1951 r.). Pozostałe 6 grup żywicowano w „obiegu sześcioletnim' 
(1947 — 1952 r.), stosując w każdej z nich dwuletnie przerwy spoczynko- 
we w różnych kombinacjach przedstawionych w tabeli umieszczonej na 
str. 4 omawianej pracy. 

W tym miejscu chciałbym sprostować stwierdzenie podane w opisie 
przez autorów, jakoby wszystkie 10 grup żywicowano „w ramach 6-let- 
niego obiegu', gdyż w wymienionej wyżej tabeli jest widoczne, że 
w grupach 1, 2, 3 i 4 żywicowanie trwało tylko od czterech do pięciu 
lat. Jak wynika z dalszej części opisu, spały we wszystkich grupach na- 
cinano co czwarty dzień z takim wyliczeniem, by w każdym roku wy- 
konać w grupie po 30 par nacięć i w ciągu całego 4-letniego żywicowa- 
nia osiągnąć we wszystkich grupach po 120 par żłobków na każdej spale. 
Wyniki uzyskane na powierzchni „C* sprowadzono następnie do wspól- 
nego układu odniesienia, jaki stanowiła powierzchnia „B* — podobnie 
zresztą jąk to miało przy analizowaniu badań, dotyczących ciągłego 
(nieprzerywanego) żywicowania, przeprowadzonych na powierzchni do- 
świadczalnej „A%. Przypomnieć należy, że na powierzchni sprawdziano- 
wej ,,B“ nacinano spały co drugi dzień, natomiast na powierzchni do- 
świadczalnej „C' — co czwarty dzień. Skłania to do wysunięcia analo- 
gicznych jak poprzednio zastrzeżeń dotyczących porównywalności wy- 
ników ze względu na niedostateczne uchwycenie wpływu pogody na wy- 
dajność żywicy z poszczególnych wycieków, a tym samym na suma- 
ryczne wyniki z jednej spały. 

Z. analizy osiągniętej wydajności w poszczególnych grupach spat 
na powierzchni „C' wyciągnięto wnioski, że stosowanie przerw spoczyn- 
kowych nie tylko nie zwiększa, lecz przeciwnie — obniża łączną wydaj- 
ność żywicy z całego obiegu wieloletniego, a mianowicie: zakładając za . 
100%/0 wydajność z pierwszej grupy spał żywicowanych przez 4 lata od 
1949 — 1952 r. bez stosowania przerwy spoczynkowej wyliczono, że gru- 
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pa slodma zywicowana w obiegu 6-letnim z przerwa spoczynkową 1950 
1 1951 r. uzyskala najnizsza wartoS¢ wynoszaca 84°/o. Pozostate grupy 
miały wartości pośrednie, tzn. że wydajność pierwszej (bez przerwy 
spoczynkowej) była w ogóle najwyższa. Najbardziej zbliżoną wydajność 
do grupy pierwszej zanotowano w grupie szóstej (97%), żywicowanej 
w obiegu 6-letnim z przerwą spoczynkową w 1949 i 1950 r. (tab. 2, str. 15). 

UWAGI KOŃCOWE 
e 

Przerwy spoczynkowe zalecane były przez niektórych autorów, np. 
w podręczniku dr F. Jezierskiego z 1938 r. pt. „Pozyskiwanie 
żywicy sosnowej z drzew żywych', jednak przytoczone wyżej wyniki 
badań — mimo pewnych zastrzeżeń co do metodyki — umacniają 
w przekonaniu, że stosowanie zbyt długich obiegów z rocznymi lub wie- 
loletnimi przerwami spoczynkowymi jest niecelowe i gospodarczo nie- 
uzasadnione. Gdyby nawet wydajność żywicy w tym przypadku okazała 
się nieco wyższa niż przy żywicowaniu ciągłym, to pozostanie nadal 

aktualna trudność wyznaczania do żywicowania drzewostanów na sześć 

lat naprzód, ze względu na często dotychczas stosowane zmiany i prze- 
sunięcia w planach cięć. 

Analizując wyniki zawarte w omawianej pracy, wydaje mi się, że nie 
byłoby wskazane w najbliższej przyszłości (z uwagi na trudności przy 
lokalizacji cięć, o czym wyżej mowa) stosowanie 6-letniego obiegu żywi- 
cowania, a w szczególności w tej formie, jaka została przedstawiona 
w pracy. Wykonując bowiem tylko 20 par nacięć w ciągu sezonu wyko- 
rzystywałoby się w zbyt wolnym tempie możliwości produkcyjne (ży- 
w.icotwórcze) drzew. . 

Natomiast uważam za możliwe i ekonomicznie uzasadnione wprowa- 
dzenie już obecnie obiegu 4-letniego, z tym jednak, że nacinać należy 
w zależności od warunków atmosferycznych zasadniczo co trzeci lub co 
czwarty dzień, tzn. że ilość wykonanych żłobków wynosiłaby około 

45 par w ciągu jednego sezonu i około 180 par w ciągu całego 4-lethiego 

obiegu żywicowania (a więc o 50/0 więcej niż na powierzchni doświad- 
czalnej w Rytlu). Konieczne jest przy tym stosowanie w czwartym 

roku żywicowania spał do wysokości ok. 2,3 m, tj. o 20 cm wyższych niż 

przewiduje obecnie obowiązująca instrukcja żywicowania. 

W tej sytuacji na kalkulację kosztów pozyskania surowca wpłynie 

korzystnie fakt, że dotychczas przy obiegu 3-letnim płacono już w drugiej 

połowie trzeciego roku żywicowania stawki wyższe o 20% (za spały wy” 

sokie), natomiast przy tak zmodyfikowanym obiegu czteroletnim stawki 

za spały wysokie (powyżej 1,8 m) płacone będą dopiero w czwartym roku 

żywicowania. Uprości to i ułatwi kwalifikowanie spał do kategorii „wy- 

sokich', gdyż nastąpi powiązanie tej czynności z całym rokiem, a nie — 

jak dotychczas — z połową sezonu. 

W ostatnim, tj. w czwartym roku żywicowanie odbywać się może przy 

użyciu bardzo lekkich (ok. 2,5 kg) i wyjątkowo statycznych i portatyw- 

nych stojaków Zyglera. | 

W ten sposób pojęty obieg 4-letni rozszerzy żywiczarską bazę surow- 

cową o około 30/0 i umożliwi pokrycie wzrastającego zapotrzebowania 
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Tabela I 

Zredukowana wydajność żywicy z jednej spały na powierzchniach doświad- 

czalnych „A” — żywicowanych bez przerw spoczynkowypych różnymi obiegami 

w nadl. Rytel (1947 — 1952 r.) 
  

  

  

  
    
          

Rok OD} 8 

6—letni | 5 — letni | 4 — letni | 3 — letni 2 — letni | 1 — roczny 

1947 0,79 
1948 0,73 0,88 
1949 0,78 0,89 1,14 
1950 0,80 0,97 1,16 1,42 
1951 0,89 1,10 1,42 1.75 2,04 
1952 0,77 0,90 1,13 1.43 1,87 2,56 

Razem 4,76 4,74 | 4,85 4,60 3,91 2,56 

5 ,|103,5 103,0 | 105,4 = | 100,0 | 85,0 55,6 

Tabela 2 

Procentowy układ zredukowanej wydajnośći żywicy z I spały na powierz- 

chniach doświadczalnych „C” — żywicowanych przez 4 sezony (lata) z zastoso- 

waniem przerw spoczynkowych w różnych kombinacjach 

  

  

  

, rzerwy spoczynkowe Procentowy wskaźnik 

spał Żywicowano w latach "rze W latach wydajności 

] 1949 — 1952 bez przerwy 100% 

2 1948, 1950, 1951, 1951 1949 96% 

3 1948, 1949, 1951, 1952 1950 91% 

4 1948, 1949, 1950, 1952 1951 94% 

5 1947, 1950, 1951, 1952 1948, 1949 95% 

66 1947, 1948, 1951, 1952 1949, 1950 97% 

7 1947, 1948, 1949, 1952 1950, 1951 84% 

8 1947, 1949, 1951, 1952 1948, 1950 92% 

9 1947, 1949, 1950, 1952 1948, 1951 95% 

10 1947, 1948, 1950, 1952 1949, 1951 879     
atach, przy czym planowanie żywicowania na żywicę w najbliższych l żywicowa! 

bowiązującą obecnie lokalizację cięć. 
będzie mogło znaleźć oparcie o 0 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego dnia 1 października 1956 r. 
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