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SYLWAN 
Organ Małopolskiego Tow. Leśnego i Spółdzielni Leśników 

Wychodzi miesięcznie pod redakcją” Prof. Dra Szymona Wierdaka 

  

  

    
  

  

Prenumerata wynosi rocznie 1200 Mp. Cena pojedyńczego zeszytu 100 Mp. Przedpłatę 
na „Sylwana” i należytość za ogłoszenia, które oblicza się każdorazowo stosownie do 
kosztow druku, przyjmuje Sekretarjat Mał, Tow. leśnego we Lwowie, ul. Na Skałce 1. 
Rękopisy, których się nie zwraca, Ah nalezy do Redakcji „Sylwana* we Lwowie, 

ul. Marka 1. 
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Echa 
z praktyki i teorji urządzenia gospodarstwa lasowego. 

(Ciąg dalszy). 

4. Wydzielenie drzewostanów. 

Las, któryby się składał z jednego tylko drzewostanu, na- 

leży do rzadkości, gdyż zwykle złożony jest z mniejszej lub 

większej ilości drzewostanów, różniących się między sobą sie- 

dliskiem, formą, rodzajem, wiekiem, stosunkiem pomieszania, 

czynnikiem zadrzewienia i t. p. 

Wszystkie takie, pomiędzy sobą różniące się drzewostany, 

celem opisania 1 oszacawania, muszą być wyłączone. 
Również należy wydzielić wewnątrz lasu znajdujące się 

grunta pod inną uprawą i nieużytki. 

W zasadzie wydzieła się te drzewostany, które w przyję- 

tej kolei rębowej wymagają pod jakimkolwiekbądź względem 

odmiennego traktowania. 

Do wydzielenia drzewostanów, które jest uzupełnieniem 

pomiarów, nie stosuje się ścisłego pomiaru i nie ustala granice 

drzewostanów. Do tego celu najlepiej nadaje się busola leśna 
z optycznym pomiarem odległości. 

Minimum powierzchni wydzielić się mającego drzewostanu, 

zależne jest od intenzywności gospodarstwa, mniej więcej od 

- 0:25 ha w gore. 

Mniejsze powierzchnie, różniące się między sobą, należy 

w opisaniu wymienić tylko jako kępy. 

5. Opisanie i oszacowanie drzewostanów. 

Opisanie drzewostanów należy do bardzo ważnych czyn- 
ności systemizatora, powinien je wykonywać tylko dobrze teo- 
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retycznie i praktycznie wyszkolony leśnik, gdyż na tej ważnej 

czynności polega przeważnie całe urządzenie gospodarstwa la- 

sowego. 

Przy opisaniu drzewostanów uwzględnia się glebę, pod- 

glebie, wierzchnią warstwę gleby, pokrycie gleby t.j. roślinność, 

podszycie, formę drzewostanu, sposób powstania, stosunek po- 

mieszania, wyrażony w cyfrach biorąc za całość 1, czynnik 

zadrzewienia wyrażony w dziesiętnych, biorąc za podstawę peł- 

nego zadrzewienia 1, masę i przyrosty. 

Masę drzewostanów starszych oznacza się przy pomocy 

powierzchni próbnych, zaś w cennych rębnych drzewostanach, 

czasem przez przeliczenie. W drzewostanach młodszych oblicza 

się masę przy pomocy przystosowanych tablic doświadczalnych. 

6. Oznaczenie kolei rębowej. 

W zaraniu tworzenia się form uregulowanego gospodar- 

stwa lasowego, pod koleją rębową rozumiano ten okres czasu, 

w którym wszystkie drzewostany danego obrębu zostaną pla- 

nowo wyrębane i na nowo zalesione. 

Definicja ta przy pierwotnych systemach urządzenia lasów, 

jak n. p. przy podziale na roczne zręby, była zupełnie odpo- 

wiednia i trwała w całej pełni tak długo, jak długo w leśni- 

ctwie nie wyrobiono sobie właściwego pojęcia o finansowej 

dojrzałości drzewostanów. 
Od tej chwili, prócz kolei rębowej odnoszącej się do ca- 

łego obrębu, powstało nowe pojęcie zwane wiekiem rębności, 

odnoszące się do poszczególnych drzewostanów i juz rzadko 

kiedy, okres planowego wycięcia drzewostanów całego obrębu, 

równał się wysokości przyjętej kolei rębowej finansowej. 

Wprawdzie w teorji można sobie taki idealny stan lasu 

przedstawić, w którymby okres wyrębania wszystkich drzewo- 

stanów danego obrębu odpowiadał przyjętej kolel rębowej. 

W rzeczywistości jednak, takiego idealnego stanu drzewosta- 

nów, nie tylko w pierwszej, lecz nawet w drugiej kolei niema, 

gdyż zawsze znajdzie się drzewostan, który z powodów finan- 

sowych wcześniej usunięty być musi. 
Gdybyśmy nawet przyjęli, że przez całą kolej rębową, 

będzie można trzymać się ściśle tak planu cięć, jak i planu 

kultur, to zawsze jednak z różnych, nieprzewidzianych powo- 

dów, niektóre drzewostany będą musiały być w innym wieku
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wycięte, jak finansowa kolej danego obrębu, tem bardziej, że 
sama kolej finansowa na dłuższy przeciąg czasu nie jest war- 
tością stałą, gdyż czynniki, które decydują o wysokości kolei 
rębowej, są zmienne. 

Przeto wyż wymieniona definicja, że okres czasu, w któ- 
rym wszystkie drzewostany danego obrębu planowo zostaną 
wycięte i na nowo zalesione, nazywamy koleją rębową w myśl 
dzisiejszej, na finansowych podstawach opartej nauki leśnictwa. 
nie jest ścisłą, lecz powinna być zmieniona na definicję, że 
ten okres czasu, w którym dany las, przy z góry przyjętej sto- 
pie procentowej, daje najwyższą rentę gruntową, nazywamy fi- 
nansową koleją rębową, t. j. jedyną naukowo uzasadnioną ko- 
leją rębową. 

Obszerniejsze omówienie kolei finansowej nastąpi przy 
opisaniu innych kolei rębowych w takiem następstwie, jak to 
z rozwoju gospodarstwa lasowego przypuszczać można, koleje 
rębowe po sobie następowały. 

W miarę rozwoju wiedzy leśnej, kolej finansową poprze- 
dziło wiele innych kolei rębowych. A przedtem jeszcze, wiele 
lasów padło ofiąrą ognia i toporu, zanim wogóle pojęcie o ko- 
lei rębowej ujrzało światło dzienne. 

W dalekiej przeszłości, kiedy lasów było nadmiar, kiedy 
niektórzy uważali je raczej za szkodliwe niż użyteczne, a nawet 
już o wiele później, nikt nad gospodarstwem lasowem się nie 
zastanawiał. I dopiero wtedy, kiedy zaczęto się obawiać, że 
w niektórych okolicach, dla niektórych celów, może braknąć 
lasów, zaczęto myśleć o gospodarstwie lasowem. I wtedy to 
powstało pojęcie leśnej kolei rębowej. 

Kiedy to pojęcie powstało, ścisłych dat nie posiadamy. 
Jak jednak z rozwoju nauki urządzenia gospodarstwa sądzić 
można, powstało ono równocześnie z tak zwanym podziałem 
na roczne zręby, które dzieli eałą powierzchnię lasu na tyle 
rocznych zrębów, ile przyjęta kolej rebowa mieści w sobie lat. 

Najstarszy znany podział lasu na roczne zręby, jak dr. Ju- 
deich w swojem wydaniu „Forsteinrichtung* wspomina, zostało 

wykonane w połowie czternastego wieku w lasach miasta Er- 

furt; przeto i pojęcie kolei rębowej w leśnictwie w tych cza- 

sach powstało. | 

A ponieważ. w pierwszych początkach uregulowanego go- 
spodarstwa lasowego, odnowienie lasu zasadzało się na samo-
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siewie lub odroślach, przeto przy ustanowieniu kolei rębowej, 

starano się poznać wiek, w którym drzewo może jeszcze wy- 

dać zdrowe do obsiewu nasienie, zaś przy gospodarstwie odro- 

ślowem wydać zdrowe odrośla, czyli badano fizyczną zdolność 

odradzania się drzewa, a kolej, na tle tych badań opartą, na- 

zwano fizyczną koleją rębową. 

Kolej ta daje się oznaczyć tylko w dość szerokich grani- 

cach, które mogą być innymi gospodarczymi czynnikami regu- 

lowane. 

Kolej fizyczna ma znaczenie tylko dla takich drzewosta- 

nów, które z jakichkolwiekbądż powodów muszą być samosie- 

wem odnawiane. | (С. 4. п.). 
   


