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Zrębowo-przerębowy sposób zagospodarowania lasu 

Ведение хозяйства выборочно-лесосечными рубками 

Combined Clear Felling Shelterwood Silvicultural System 

Z rębowo-przerębowy sposób zagospodarowania lasu nie jest znany 
w polskiej literaturze hodowlanej. Stanisław Sokołowski 

w podręczniku hodowli lasu (3) wyróżnia dwa sposoby zagospodarowania 
lasu: zrębowy i przerębowy. W ramach tych sposobów autor wyróżnia 
rębnie, a mianowicie: w sposobie zrębowym — rębnię zupełną, częścio- wą i smugową, w sposobie przerębowym — rębnię ciągłą, dzielnicową 
i gniazdową. 

Podobnie T. Włoczewski i E. Ilmurzyński (4) wyróżniają 
dwa sposoby zagospodarowania lasu: zrębowy i przerębowy. W ramach 
sposobu zrębowego autorzy ci wyróżniają: rębnię zupełną, skoncentro- waną, zupełną z przestojami, kulisową i gniazdowo-zupełną, w ramach sposobu przerębowego — rębnię przebiorowa, rebnie jednostkowo-prze- 
rebowa, grupowo-przerębową i gniazdową. 
Nasuwa się pytanie, czy jest potrzebne obok tych tradycyjnych spo- 

sobów zagospodarowania lasu wydzielanie nowego, pośredniego między sposobem zrębowym i przerębowym, oraz czy można ten nowy system 
zagospodarowania lasu odgraniczyć wyraźnie od dotychczas znanych. 

Odpowiedź na te pytania wymaga uprzedniego sprecyzowania pojęcia sposobu zagospodarowania lasu i rębni. Pod sposobem zagospodarowania lasu należy rozumieć cały zespół czynności gospodarczych, trwale zwią- zanych ze sobą w toku produkcji leśnej i charakteryzujący się sposobem użytkowania, odnowienia i pielęgnowania lasu. Sposób zagospodarowania lasu decyduje o strukturze poszczególnych drzewostanów i budowie ca- 
łego obrębu. Rębnia jest to pojęcie, które określą całokształt postępowa- nia związanego z użytkowaniem, a mającego na celu odnowienie lasu. 

Powyżej podane pojęcia sposobu zagospodarowania lasu i rębni odpo- 
wiadają tymże pojęciom sprecyzowanym przez T. Włoczewskiego 
i E. Ilmurz ynskiego (4) oraz pojeciom sposobu zagospodarowania 
lasu (der waldbauliche Betrieb) i rębni (die Betriebsart) w ujęciu Lei- 
bundguta (2). | 

Z, powyższych definicji wynika, że rębnia precyzuje postępowanie 
związane z użytkowaniem i odnowieniem lasu, natomiast sposób zagospo- 
darowania obejmuje obok rębni również całkoształt czynności, związa- 
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nych z pielegnowaniem lasu. W ramach jednego sposobu zagospodarowa- 
nia lasu można wyróżnić większą ilość rębni. 

W sposobie zrębowym — bez względu na rodzaj rębni — otrzymuje 
się równowiekowe drzewostany, podlegające czyszczeniom i trzebieżom. 
W tym sposobie zagospodarowania lasu wszystkie czynności gospodarcze: 
odnowienie, czyszczenie, trzebież, użytkowanie są wyraźnie od siebie od- 
dzielone. 

W sposobie przerębowym zagospodarowania lasu — bez względu na 
rodzaj rębni — wszystkie czynności gospodarcze: użytkowanie, odnowie- 
nie i pielęgnowanie drzewostanu, są tak ściśle z sobą związane, że trudno 
je od siebie oddzielić. Użytkowanie bowiem ma na celu nie tylko po- 
bieranie użytków z lasu, ale równocześnie pielęgnowanie zapasu drzew 
pozostających na pniu i odnowienie. 
Odmienny sposób postępowania gospodarczego przy zrębowym i prze- 

rębowym sposobie zagospodarowania lasu jest podyktowany przede 
wszystkim strukturą drzewostanu. W pierwszym sposobie gospodaruje 
się w drzewostanach równowiekowych o strukturze jednopiętrowej, 
o zwarciu poziomym. W drugim natomiast sposobie gospodaruje się 
w drzewostanach różnowiekowych, które mają stale strukturę wielo- 
piętrową o zwarciu pionowym lub schodkowym. W obu sposobach zago- 
spodarowania lasu zabiegami gospodarczymi dąży się do utrzymania tej 
samej struktury drzewostanów. 

Struktura drzewostanu jest uzależniona od zróżnicowania wieku drzew. 
Drzewostany równowiekowe zachowują od chwili zwarcia uprawy stale 
strukturę jednopiętrową o zwarciu poziomym. W naszych warunkach 
przyrodniczych również w drzewostanach różnowiekowych 1 wieloga- 
tunkowych naturalny proces ich odnowienia po pewnym dłuższym okre- 
Sie czasu zostaje zakończony i korony drzew wytwarzają wyrażne piętro 
o zwarciu poziomym, jakkolwiek w pewnych przypadkach korony drzew 
różnych gatunków układać się mogą w dwóch poziomach. Stałe utrzy-| 
mywanie procesu odnowienia się drzewostanu i związanej z tym struk- 
tury wielopiętrowej o zwatciu pionowym lub schodkowym jest możliwe 
tylko na drodze sztucznej, przy stałym wkraczaniu z cięciami. | 

Dotychczas zatem wyróżniane sposoby zagospodarowania lasu zwią- 

zane są z dwoma skrajnymi systemami postępowania gospodarczego: 

zrębowym — z zakładaniem równowiekowych upraw i przerębowym — 
ze sztucznym utrzymaniem struktury wielopiętrowej drzewostanów. | 

W naszych warunkach gospodarczych utrzymał się na niektórych sie- 

dliskach jeszcze inny, pośredni sposób zagospodarowania lasu, najbar- 

dziej odpowiadający naturalnemu wzrostowi drzewostanów. Sposób. ten 

rozwinął się z rębni częściowej. Pierwotnie zakładano, że do samosiew- 

nego odnowienia w rębni częściowej ma być wykorzystany jeden tylko 

rok nasienny, prowadzący do powstania drzewostanu równowiekowego 

i zasadniczo jednogatunkowego. Jednakże często wykorzystanie jednego 

roku nasiennego nie wystarczało do uzyskania zadowalającego odnowie 

nia, tak że powstające podrosty mogły być bardzo zróżnicowane ро 

względem: wieku. Odnowienia takie w młodości przez dłuższy okres 

czasu mają budowę nierównomierną o zwarciu piętrowym lub соо 

kowym. Drzewostany jodłowe, a nawet sosnowe II i III klasy wie ki 

o takiej strukturze spotyka się często tam, gdzie istnieją dobre warun’ 

odnowienia samosiewnego. Pielęgnowania w ten sposób powstałych pod- 
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rostów, znajdujących się pod osłoną starodrzewu, lub bezpośrednio po 
ich odsłonięciu nie można prowadzić sposobami przyjętymi dla młodni- 
ków powstałych z uprawy. Trudno mówić o przeprowadzaniu w takich 
podrostach czyszczeń wczesnych czy późnych, tym bardziej że częściowo 
usuwa się jeszcze drzewa ze starodrzewu. Z cięciami selekcyjnymi do 
drzewostanów takich można wkroczyć, gdy uzyskają one wyraźne zwar- 
cie poziome, które pozostaje aż do chwili użytkowania lasu. 

Sposób odnowienia, w którego wyniku uzyskuje się drzewostany róż- 
nowiekowe nazwał Wł. Jedliński (1) sposobem zrębowo-przerębo- 
wym. Drzewostany powstałe w wyniku takiego odnowienia wymagają 
również odmiennego traktowania w ich pielęgnacji. Jest to zatem nie 
jeden z rodzajów rębni, ale oddzielny sposób zagospodarowania lasu. 
Sposób ten wyraźnie różni się od sposobu zrębowego tym, że w okresie 
odnawiania jednocześnie użytkuje się drzewostan, tak że tych dwóch 
czynności nie można od siebie oddzielić, oraz tym, że drzewostany pow- 
stałe w wyniku tego sposobu zagospodarowania lasu, już po ich odsło- 
nięciu, przez pewien okres czasu mają budowę nierównomierną o zwar- 
ciu pionowym lub schodkowym. 

Powyżej przedstawiony sposób zagospodarowania lasu St. Soko- 
łowski (3) traktuje jako jeden z rodzajów rębni i nazywa ją rębnią 
dzielnicową, umieszczając ją w sposobie przerębowym zagospodarowania 
lasu. Nasuwa się pytanie, czy takie traktowanie sposobu zrębowo-prze- 
rębowego jest słuszne. 

Sprawę tę wyjaśnia wypowiedź znanego hodowcy szwajcarskiego 
Leibundguta (2), w której stwierdza, że jakkolwiek K. Gayer 
ujął w 1880 roku sposób zrębowo-przerębowy (Femelschlagform) i prze- 
rębowy (Plenterform) łącznie, to jednakże przeciwieństwa między tymi 
sposobami są dzisiaj większe, a przede wszystkim wyraźniejsze niż przed- 
tem, tak że o syntezie nie można mówić. Autor w ten sposób precyzuje 
różnice między tymi sposobami zagospodarowania lasu. 

1. Przy sposobie przerębowym wszystkie czynności hodowlane, z wy- 
jątkiem pielęgnowania podrostów i czyszczeń, łączą się w jeden za- 
bieg, podczas gdy w sposobie zrębowo-przerębowym voszczegélne czyn- 
ności: pielęgnowanie młodników, czyszczenia, trzebieże, prześwietlenia 
i odnowienie, następują kolejno po sobie. 

2. Przy sposobie przerębowym jakikolwiek ład przestrzenny nie jest 
przestrzegany. Wszędzie jednocześnie odnawia się, czyści, trzebi i użyt- 
kuje drzewostany, podczas gdy w lesie zagospodarowanym sposobem 
zrębowo-przerębowym można wyróżnić część drzewostanów niedawno 
odnowionych, nie odnowionych i znajdujących się w stadium odnowienia. 

3. Przy sposobie przerębowym w obrębie stosunkowo małej powierz- 
chni (3—4 ha) można dążyć do stanu „równowagi', tj. do stanu nor- 
malnego, podczas gdy przy sposobie zrębowo-przerębowym w zależności 
od gatunku drzewa, okresu odnowienia i warunków siedliskowych zapas 
i budowa drzewostanu jest mniej lub bardziej różnorodna. 

Powyżej nakreślone różnice wyraźnie oddzielają zrębowo-przerębowy 
sposób zagospodarowania lasu od przerębowego. W oparciu o powyższe 
wywody wyraźnie zarysowuje się charakterystyka poszczególnych spo- 
sobów zagospodarowania lasu. 

Sposób zrębowy charakteryzuje się użytkowaniem skoncentrowanym 
na przestrzennie uporządkowanych powierzchniach zrębowych, na któ- 
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rych w wyniku odnowienia powstaja w ciagu kilku lub nawet kilku- 
nastu lat drzewostany równowiekowe, jednopiętrowe, różniące się pod 
względem wieku i powierzchniowo odgraniczone. Poszczególne czynności 
gospodarcze: odnowienie, czyszczenie, trzebieże i użytkowanie, są wy- 
rażnie od siebie oddzielone. 

Sposób zrębowo-przerębowy charakteryzuje się użytkowaniem rozpro- 
szonym na powierzchniach manipulacyjnych, przestrzennie uporządko- 
wanych, na których w ciągu 20 do 40 lat pod osłoną starodrzewu pow- 
stają dające się wyłączyć drzewostany różnowiekowe, okresowo wielo- 
piętrowe i powierzchniowo zróżnicowane. Użytkowanie i odnowienie 
splatają się w jedną czynność gospodarczą, podczas gdy trzebieże wy- 
raznie sie od nich oddzielają. 

Sposób przerębowy charakteryzuje się użytkowaniem obejmującym 
całą powierzchnię lasu, w wyniku czego las na całej swej powierzchni 
stale utrzymuje strukturę wielopiętrową, tak że poszczególnych drzewo- 
stanów nie da się powierzchniowo wyłączyć. Czynności gospodarcze: 
użytkowanie, odnowienie i pielęgnowanie łączą się w jeden zabieg ho- 
dowlany. 

Posługując się grupami rębni, utworzonymi przez T. Włoczew- 
skiego i E. Ilmurzyńskiego (4), możemy powiedzieć, że grupa 
rebni zupełnych jest właściwa dla sposobu zrębowego, grupa rębni 
częściowych dla sposobu zrębowo-przerębowego, grupa rębni przerębo- 
wych dla sposobu przerębowego. Wyjątkiem od tego są rębnie częściowa 
l smugowo-przerębowa, które mogą być wykorzystane zarówno w spo- 
sobie zrębowo-przerębowym, jak i w sposobie zrębowym, w zależności 
od długości okresu odnowienia, o którym decyduje sposób zagospodaro- 
wania lasu. Następnym wyjątkiem będzie również rębnia gniazdowa, 
która może być zaliczana zarówno do sposobu zrębowo-przerębowego, jak 
l do sposobu przerębowego, w zależności od długości okresu odnowienia 
(powyżej 40 lat) i od tego, czy gniazda są rozmieszczone na odgraniczo- 
nej powierzchni manipulacyjnej, czy też zakładane są na całym lesie. 

Wyróżnienie nowego sposobu zagospodarowania lasu ma znaczenie 
praktyczne i teoretyczne. Wyróżnienie sposobu zrębowo-przerębowego 
umożliwi lepsze sprecyzowanie sposobów zagospodarowania lasu i ich 
usystematyzowanie; jednocześnie ułatwi wnikliwsze badanie przydatności 
różnych sposobów zagospodarowania lasów w różnych warunkach sie- 
dliskowych i ekonomicznych. 

Brak rozróżnienia sposobów zrębowo-przerębowego i przerębowego 
w praktyce prowadziło — jak stwierdza to Leibund gut (2) — do 
nieuzasadnionego, bezładnego prowadzenia wyrębów. Wyróżnienie spo- 

sobu zrębowo-przerębowego jest o tyle ważne, że zgodnie z powszech- 

nym mniemaniem, jest to sposób zagospodarowania bardzo elastyczny, 
który może być zastosowany w różnych warunkach siedliskowych i może 

przyczynić się do podniesienia wydajności naszych drzewostanów, szcze- 

gólnie na najżyźniejszych siedliskach. Sposób zrębowo-przerębowy ma 

Szczególne znaczenie dla przestrzennie uporządkowane] przebudowy 
struktury naszych lasów i pod tym względem wyraźnie odróżnia się od 

sposobu przerębowego, dla którego stosowania potrzebna jest struktura 
wielopiętrowa lasu. | 
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