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Problemy optymalizacji nawrotu trzebiezy 

Проблемы оптимализации оборота рубок ухода 

Optimization problems of the thinning cycle 

= 

A naliza przyczynowo-skutkowa zjawiska konkurencji drzew dopro- 

wadziła w wielu krajach do rozwoju ekologicznego kierunku trze- 

bieży. Jednym z celów tego kierunku było i jest nadal opracowanie 

skwantyfikowanych metod kierowania zagęszczeniem drzew w drzewo- 

stanie. Znalazło to wyraz między innymi w zaproponowanej przez P. 

Abetza (1) tzw. krzywej kierującej liczbą drzew. Posługiwanie się ta- 

ką krzywą lub podobnymi technikami dbptymalizującymi gęstość drzewo- 

stanu wymaga według H. Thomasiusa (9) rozstrzygnięcia dwóch 

kwestii, tj. wyboru kryterium sterowania trzebieżami oraz określenia 

wielkości kroku-nawrotu trzebieży. Ta ostatnia wielkość w ujęciu wy- 
mienionego autora informuje o odstępie dzielącym poszczególne cięcia 

oraz ich nasileniu. Jednakże w polskiej literaturze na ogół rozróżnia się 

pojęcia nawrotu i nasilenia trzebieży (10), utożsamiając nawrót z okre- 

sem zawartym między kolejnymi cięciami trzebieżowymi. 

Przeprowadzona przez H. Thomasiusa analiza stosowanych miar od- 

stępu między kolejnymi cięciami pielęgnacyjnymi wskazuje na trzy kry- 

teria sterowania trzebieżami: 

1) nawrót wg przedziału czasu, 

2) nawrót wg przyrostu wysokości (na ogół górnej), 

3) nawrót wg liczby wycinanych lub pozostawianych drzew. 

Dla wymienionych kategorii H. Thomasius przyjmuje i rozpatruje 

zawsze równe odstępy dzielące poszczególne cięcia. Takie stanowisko b- 

znacza zawężenie procesu sterowania nawrotem trzebieży do tzw. stero- 

wania stałowartościowego, w którym wielkość danej kategorii sterującej 

jest zawsze constans (6), niezależnie od zmian zachodzących w drzewo- 

stanie. Wydaje się, że w pewnym stopniu jest ono wynikiem niedosta- 

tecznego jeszcze rozpoznania praw wzrostu i rozwoju drzewostanów, łącz- 

nie z procesami homeostatycznymi, a po części także rezultatem pewnego 

schematyzmu w planowaniu cięć trzebieżowych. Potwierdzają to dotych- 
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czasowe koncepcje- budowy tablic zasobności, przyjmujące stałość wg 
przedziału czasu (na ogół 5-letnie nawroty). Podobne zjawisko ma miej- 
sce przy wyznaczaniu trzebieży za pomocą stosowanej w krajach za- 
chodnich krzywej kierującej liczbą drzew w zależności od wysokości gór- 
nej drzewostanu. lak właśnie przedstawia się sytuacja na ryc. 1, na któ- 
rej oprócz krzywej kierującej zaznaczono przebieg ścieżki trzebieżowej 
dla drzewostanów świerkowych o różnej więźbie początkowej (10 000, 
5000 oraz 3000 sadzonek/ha) przy nawrocie wynoszącym 3 m przyrostu 
wysokości górnej. Nawrotowi temu, jak podaje F. Franz (3), odpowiada 
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Ryc. 1. Krzywa kierująca liczbą drzew w drzewostanach świerkowych bonitacji 32, 
założonych w różnej więźśbie początkowej wg bawarskich tablic zasobności 

interwai czasu 6—7 lat w młodszych drzewostanach i 10—11 lat dla ostat- 
nich cięć trzebieżowych. To wykluczanie się stałości nawrotów określa- 
nych wg różnych kryteriów wskazuje na dominujące wręcz znaczenie tego 
zagadnienia w kształtowaniu polityki trzebieżowej. Dopóki nie zostanie 
ono jednoznacznie rozwiązane, należałoby więc odejść od rygoru rów- 
ności nawrotów, tym bardziej że mogłoby to stanowić poważną przeszko- 
dę w poszukiwaniu optymalnej strategii sterowania trzebieżami, co po- 
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twierdzają badania wielu autorów (4, 5). Zresztą przyszłe zachowanie się 
drzewostanów nigdy nie jest w pełni zdeterminowane; zachodzące w nim 
pod wpływem otoczenia zmiany mają raczej charakter przypadkowy, 
nie znany z góry. Do tej rzeczywistości bardziej adekwatne byłoby ste- 
rowanie nadążne, a nie stałowartościowe. 

II 

Niezależnie od przyjętego kryterium i metody sterowania trzebieżami 
pozostaje do rozwiązania nie mniej ważny problem, jakim jest intensyw- 
ność trzebieży obejmująca swym zakresem wielkość nawrotu wraz z na- 
sileniem cięć. O newralgicznym znaczeniu tego problemu świadczy jego 
wpływ na biologiczny stan drzewostanów łącznie z ich odpornością na 
klęski żywiołowe, ekonomiczną efektywność użytkowania przedrębnego, 
a nawet użytkowania rębnego. Ta wielorakość oddziaływania nawrotu 
trzebieży powoduje, że racjonalizacja jego wielkości nie jest sprawą łat- 
wą, zwłaszcza z uwagi na podkreślaną przez W. Henkela (4) niewy- 
mierność wielu celów stawianych trzebieżom. Świadczą o tym dobitnie 
argumenty przemawiające za zmniejszaniem lub zwiększaniem nawro- 
tów trzebieży. Na rzecz małych nawrotów trzebieży przemawiają na ogół 
następujące korzyści: 

1) poszczególne cięcia wywołują niewielkie odchylenia zagęszczenia 
drzewostanu od poziomu optymalnego, 

' 2) częsta i mała redukcja liczby drzew nie powoduje szoku i destabi- 
lizacji rozwoju drzewostanów, 

3) błędy cięć nie wywołują większych następstw i mogą być łatwo 
wyrównane, 

4) częste cięcia zapobiegają kumulowaniu się posuszu, co z kolei: 
a) wpływa korzystnie na stan sanitarny lasu, 
b) zapobiega deprecjacji surowca drzewnego. 
Częste trzebieże są również źródłem wielu ujemnych zjawisk, do któ- 

rych należy zaliczyć: 
1) zwiększenie powierzchni drzewostanów objętych corocznymi cię- 

ciami, 

2) zmniejszenie rozmiarów pozyskania z jednostki powierzchni, 

3) wzrost pracochłonności pielęgnacji oraz duże rozproszenie robotni- 

ków wykonujących cięcia, 

4) mała efektywność mechanizacji cięć; zjawisko to pogłębia się w 
raiarę wzrostu mechanizacji prac. 

Z powodu tych negatywnych zjawisk, przekreślających zwłaszcza 

opłacalność wzrostu mechanizacji prac pielęgnacyjnych, w wielu krajach 

zaczęto stosować duże nawroty cięć (9). Równocześnie podjęto wysiłki 
zmierzające do racjonalizacji nawrotu trzebieży. Początkowo koncentro- 

wano uwagę przede wszystkim na ocenie wpływu zwiększania nawrotu 

trzebieży na przyrost miąższości i wartości drzewostanów. Szybko jednak 

okazało się, że problemu tego nie można rozwiązywać w oderwaniu od 

przyjętego celu produkcji leśnej oraz wpływu nawrotu na stan sanitarny 

lasu (4, 6, 8). W tej sytuacji w pełni zasadny stał się postulat Н. T ho- 

masiusa (9), aby przy ustalaniu nawrotu trzebieży rozważyć wszyst- 
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kie plusy i minusy jego zwiększania i na tej podstawie znaleźć rozwią- 
zanie optymalne. z 

Realizacja powyższego postulatu nie jest sprawą łatwą. Świadczą o tym 
chociażby trudności występujące przy wyznaczaniu nawrotu trzebieży za 
pomocą krzywej sterującej liczbą drzew. Dopuszcza ona bowiem różne 
strategie trzebieży różniące się intensywnością, a więc zarówno nawro- 
tem jak i nasileniem cięć. Przekonał się o tym H. Braastad (2), któ- 
ry opracował dla drzewostanów sosnowych w Norwegii krzywe maksy- 
malnej i minimalnej liczby drzew w zależności od wysokości górnej i więż- 
by drzewostanu dla danej jego bonitacji. Ilustruje to ryc. 2, na której 
zaznaczona strefa tolerancji stwarza możliwość planowania trzebieży o róż- 
nym nawrocie. | 
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Ryc. 2. Maksymalna i minimalna liczba drzew w drzewostanach sosnowych Norwe- 

gii, w zależności od więźby i wysokości górnej drzewostanu 

III 

Z dostępnej literatury wynika, że jedyną — jak do tej pory — próbę 

opracowania ścisłej metody wyznaczania optymalnego nawrotu trzebieży 

na przykładzie drzewostanów świerkowych w NRD podjęli E. Kohls- 
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dorf iC. Richter (6). Przedstawiona przez nich metoda zmierza 
do ustalenia takiego nawrotu trzebieży mierzonego przyrostem wysokości 
drzewostanu, przy którym dochód czysty z użytkowania przedrębnego 
i przyrostu miąższości osiągnie maksimum. Zamiar ten ma sens tylko 
wtedy, gdy ważniejsze elementy decydujące.o poziomie dochodu zmie- 
niają się nieliniowo wraz ze zwiększaniem nawrotu trzebieży, a w rezul- 
tacie, gdy funkcja dochodu wykazuje punkty ekstremalne. Jednym z nich 
jest wydajność pracy żywej i uprzedmiotowionej zaangażowanej przy po- 
zyskaniu drewna. Otóż według badań R. Richtera wydajność pracy 
ludzi i maszyn stale rośnie w tempie malejącym w miarę wzrostu nawro- 
tu trzebieży w przedziale od 1 do 4 m przyrostu drzewostanów. Na przy- 
kład zwiększenie nawrotu trzebieży z 1 do 2 m przyrostu wysokości po- 
woduje wzrost wydajności pracy średnio o 4% przy ręcznym okrzesywa- 
niu i o 6% przy stosowaniu okrzesywartki EA 35. 

Powyższa prawidłowość sprawia, że w miarę wzrostu nawrotu trze- 
bieży m4 koszty własne produkcji drewna (K) przeliczone na 1 ha po- 
wierzchni leśnej stalę maleją najpierw w tempie rosnącym, a później ma- 
lejącym. 

Zwiększanie nawrotu trzebieży wywołuje jednak również skutki ne- 
gatywne. Należy do nich obniżenie produkcji drewna, które występuje 
po przekroczeniu pewnego krytycznego nawrotu trzebieży. Równocześnie 
w miarę wzrostu nawrotu ulega deprecjacji wartość surowca drzewnego 
przede wszystkim w drzewostanie podrzędnym na skutek przetrzymy- 
wania na pniu posuszu, a także w drzewostanie głównym w wyniku ujem- 
nego oddziaływania tegoż właśnie posuszu. Na tej podstawie Ch. Rich- 
ter określił funkcję dochodu brutto (D) w zależności od nawrotu trze- 
bieży m, . Odejmując następnie od dochodu brutto (D) koszty produkcji 
(K) otrzymał funkcyjny związek między dochodem netto (R) a nawrotem 
trzebieży (mA): 

R (ma) = D (ma ) — K (ma) (1) 

Funkcja ta osiąga maksimum przy nawrocie trzebieży spełniającym po- 
niższy warunek: 

dR 

dmA 

  

=0 (2) 

Ponieważ 

dR dD dK 
= — (3) 
  

  

stad warunek (2) przyjmuje postac: 

  

dD | dK (4) 
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Otrzymany warunek (4) informuje, ze w punkcie ekstremalnym funk- 
cji R pochodne (w przybliżeniu przyrosty bieżące roczne) funkcji dochodu 
brutto oraz kosztów własnych produkcji są sobie równe. Warunek ten 
dia analizowanych przez E. Kohlsdorfa i R. Richtera drzewostanów świer- 

kowych o bonitacji 32 spełnia, jak wynika z ryc. 3, nawrót trzebieży му- 
noszący 1,2 m przyrostu wysokości. 
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Ryc. 3. Zależność dochodu czystego na hektar od nawrotu trzebieży wg przyrostu 

wysokości dla drzewostanów świerkowych o bonitacji 32 

Powyższy wynik należałoby traktować jako przeciętnie optymalny w 

całym okresie życia drzewostanu objętym trzebieżami. Jest bowiem oczy- 

wiste, że istotny wpływ na kształtowanie się elementów dochodu netto 

ma nie tylko nawrót trzebieży, lecz także wiek drzewostanu, w którym 

wykonywane są cięcia pielęgnacyjne. Dlatego równanie (1) należałoby 

traktować jako funkcję dwóch zmiennych: mą — nawrotu trzebieży oraz 

t — wieku drzewostanu, czyli: 

R (m,, t) = D(m,,t) —K(m,;t) (9) 
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Warunkiem koniecznym ekstremum powyzszej funkcji jest to, aby jej 
pochodne cząstkowe względne m, oraz t byiy równe zeru. Stąd rozwia- 

zując układ równań: 

    

można będzie wyznaczyć punkty krytyczne funkcji (5). 

IV 

Obliczone na podstawie równań (4) lub (5) nawroty trzebieży nie zaw- 

sze jednak będą mogły być stosowane w praktyce gospodarczej. Przy ich 
ustalaniu pominięto bowiem niektóre okoliczności szczególnie istotne w 
planowaniu trzebieży. Należą do nich chociażby ograniczenia wynikające 
ze stosowania skoncentrowanych form organizacji prac pielęgnacyjnych 
i pozyskaniowych. Decydujące jednak znaczenie przy określaniu nawrotu 
trzebieży ma stan sanitarny lasu, który w wielu wypadkach wymusza 
przyspieszenie wykonania cięć, a w związku z tym i zmianę przyjętego 
nawrotu. Wyłaniająca się wtedy konieczność korekty nawrotu zależy 
głównie od rozmiaru szkody w drzewostanie oraz od czasu, jaki dzieli 
wystąpienie szkody od następnego cięcia pielęgnacyjnego. Biorąc pod 
uwagę te dwa elementy E. Kohlsdorf i Ch. Richter opracowali 
diagram umożliwiający określenie sytuacji, w której cięcia sanitarne 

można połączyć z trzebieżowymi, a w jakiej należy je wykonać oddziel- 

nie (ryc. 4). Zdaniem wymienionych autorów połączenie tych cięć po- 

winno mieć miejsce w dwóch zasadniczych przypadkach, tj. gdy: a) 

niezależnie od rozmiaru szkody, mierzonego udziałem drewna uszkodzo- 

nego, czas oczekiwania na cięcia trzebieżowe jest krótki oraz b) nieza- 

leżnie od czasu oczekiwania na kolejną trzebież występuje duży udział 

drewna uszkodzonego. Pierwszemu z tych przypadków odpowiadają na 

ryc. 4 warianty od V/1 do V/4, natomiast drugiemu — warianty od 1/5 

do IV/5. Wariant V/5 łączy obydwa przypadki. 

Dopuszczalne wydaje się połączenie cięć trzebieżowych i sanitarnych 

również w przypadku wariantów IIl/4 oraz IV/3. Spowoduje ono jednak 

znaczne skrócenie nawrotu trzebieży, które dla wariantu III/4 wyniesie 

2 lata, a dla wariantu IV/3 aż 3 lata. W rezultacie nastąpi wzrost całko- 

witego rozmiaru pozyskania w użytkowaniu przedrębnym, w tym także 

drewna uszkodzonego. Stąd też ostateczna decyzja powinna uwzględniać 

nie tylko stan sanitarny lasu, ale i możliwości wykorzystania zwiększo- 

nych ilości pozyskanego drewna (6). Jednocześnie należy pamiętać, że 

dłuższe przetrzymywanie na pniu drzew uszkodzonych pogłębia ich de- 

precjację, co z kolei może pogorszyć stan sanitarny lasu. 
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łu drewna uszkodzonego i czasu oczekiwania na kolejne cięcia pielęgnacyjne 

przy 5-letnim nawrocie trzebieży 
г 

Z podobnymi okolicznościami należy się liczyć również przy rozpa- 

trywaniu konieczności rozdzielenia cięć sanitarnych i trzebieżowych w 

sytuacjach reprezentowanych przez warianty 1/4, 11/3, III/2 i IV/1. Pod- 

stawę jednoznacznych rozstrzygnięć może tu stanowić jedynie znajomość 

wyników pogłębionych badań w zakresie wpływu drzew uszkodzonych 

na stan sanitarny lasu i deprecjację surowca drzewnego. 
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Краткое содержание 

Одним из существенных элементов в процессе планирования рубок ухода 

является определение оборота, или интервала времени разделяющего очередные 

рубки ухода. Проведенный в статье анализ указывает на возможность принятия 

разных критериев определения оборота рубоз ухода, например, согласно интер- 

валу времени, прироста верхней части высоты насаждения, количества удаляе- 

мых или оставляемых деревьев. Оптимализация рассматриваемого оборота, 

независимо от принятых критериев, должна учитывать не только экономичес- 

кие факторы, но также его влияние на биологическое состояние насаждений 

включая их устойчивость против стихийных бедствий. В связи с этим до сих 

пор результаты оптимализации оборота рубок ухода представлены очень скром- 

но и эта проблема требует дальнейших комплексных исследований. 

Summary 

Determination of the thinning cycle, i.e. of the period between succeeding ten- 

ding cuttings, is one of essential elements of the process of planning. Analysis made 

in the paper shows the possibility cf using various criteria at determining the 

thinning cycle, e.g. after the time interval, after the increment of the upper height 

of stand, after the number of removed or left trees. The optimization of discussed 

cycle, independently of adopted criteria, should take into account not only econo- 

mic factors, but also its influence on the biological state of stanas, inclusive of 

their resistance to elemental calamities. Thus, for these reasons results of optimi- 

zation of the thinning cycle obtained so far are very modest and the problem 
requires further complex studies. 
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