
  
R. CXXX | SYLWAN 1986 Nr 4 
  

FELIKS KOBYLINSKI 

Ustalanie etatu cięć 
w lasach zagospodarowanych przerębowo 

Определение размеров лесопользования в лесах с выборочным 
способом ведения хозяйства 

Estimate of yearly yield in the selection forests 

O d czasu, gdy lasy zaczęto eksploatować na skalę przemysłową, z wy- 
jątkiem nielicznych krajów (np. Szwajcarii), gdzie ochrona lasu stoi 

na wysokim poziomie, powszechne zastosowanie ma gospodarka zrębowa. 
Przyczyną stosowania gospodarki przerębowej jest stale powiększający 
się areał parków narodowych, których Polska już obecnie posiada 14 

„o łącznej powierzchni 125 684 ha. Prawie drugie tyle stanowią różne lasy 
miejskie i podmiejskie i inne lasy ochronne oraz doświadczalne zagospo- 

-" darowane przerębowo. s. 
W gospodarstwach leśnych mających normalne ustosunkowanie klas 

wieku i normalną strukturę wewnętrzną drzewostanów roczny czy okre- 
sowy etat cięć powinien równać się rocznemu lub okresowemu przyrosto- 
wi masy drzewnej. Przestrzeganie tej zasady gwarantuje równowagę bud- 
żetową przez zapewnienie stałego i z góry przewidzianego dochodu. 

Przy zrębowym systemie gospodarstwa przeznaczamy pewne powierz- 
chnie do wyrębu na dany okres, przy czym powierzchnie te, albo masy 
z nich uzyskane, są w stosunku prostym do wielkości okresu gospodar- 
czego. Innymi słowy uzyskana masa w danym okresie gospodarczym jest 
taką częścią produkcji drzewostanów w ciągu całej kolei, jaką część przy- 
jętej w danym gospodarstwie kolei stanowi omawiany okres gospodarczy. 

W rzeczywistości mamy jednak często do czynienia z obrębami wy- 
kazującymi nadmiar albo niedobór różnych klas wieku. Wówczas, w gos- 
podarstwach zrębowych, do osiągnięcia pożądanej równowagi dochodzimy 
drogą ogólnie znanych powierzchniowych, bądź masowych, bądź też przy- 
rostowych metod regulacji dochodów -(metody Heyera, Hundeshagena, 
Breymanna, Hufnagla i inne). 

W gospodarstwach przerębowych, bez względu na sposób rębni, pod- 
stawą do oznaczania okresowego lub rocznego etatu cięć jest również przy- 
rost drzewostanów. Najdokładniejszym sposobem oznaczania przyrostu 
drzewostańów jest periodyczny pomiar całych drzewostanów albo odpo- 
wiednio wybranych powierzchni próbnych. Różnica wyników następu- 
jących po sobie po pewnym okresie pomiarów, wraz z uzyskanymi w tym 
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czasie użytkami, stanowi przyrost, który powinien odpowiadać wielkości 
cięć, o ile mamy do czynienia z drzewostanami normalnymi, z rownomier- 
nym ustosunkowaniem wszystkich klas wieku i grubosci. A 

Oznaczanie przyrostu za pomocą okresowych pomiarów ma niewątpli- 
wie duże znaczenie jako metoda kontrolna (Gurnauda Biolleya), jednak 
ze względu na długi okres, co najmniej pięcioletni, jaki musi dzielić na- . 
stępujące po sobie pomiary, etat cięć, przynajmniej na najbliższy okres 
gospodarczy, może być obliczony innym, znacznie prostszym, poniżej omó- 
wionym sposobem. | 

Ze sklupowania całych, należących do jednej bonitacji drzewostanów, 
albo ich powierzchni próbnych, otrzymujemy krzywe frekwencji drzew 
dla poszczególnych drzewostanów w przeliczeniu na 1 ha. Średnie arytme- 
tyczne liczby drzew w każdej klasie grubości ze wszystkich drzewosta- 
nów dają nam przeciętną krzywą frekwencji dla całego obrębu i danej 
bonitacji. Przy obliczaniu przeciętnej liczebności należy jako dzielnik brać 
nie liczbę drzewostanów, w których dane klasy występują, lecz zawsze tę 
samą ogólną liczbę drzewostanów. 
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PIERŚNICR DRZEW 

Ryc. 1. Krzywa frekwencji przeciętna dla całego obrębu 

W drzewostanach przerębowych, o normalnej strukturze wewnętrznej, 
liczebność klas grubości jest zawsze malejąca, to znaczy grubsze klasy 
mają coraz mniejszą liczebność. Przebieg krzywej jest charakterystyczny: 
nachylenie i odległość od osi x-ów są zależne od bonitacji siedliska (ryc. 1). 

Przejście drzew z jednej klasy grubości do drugiej nastąpi po pewnym 
czasie, którego wielkość jest zależna od układu rozpiętości i ilości klas. 
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Małym klasom (o mniejszej rozpiętości) odpowiadają krótkie okresy i od- 
wrotnie. Jeśli rozpiętość wszystkich klas jest jednakowa, a najgrubsza 
klasa odpowiada wiekowi rębu, to okres ten można wyrazić wzorem: 

a 10:w 
—- albo "Tm 

n 

gdzie: | 
|. a — oznacza wiek rębu (przeciętny wiek drzew w najgrubszej klasie), 
п — liczba klas grubości, w — liczba dziesięcioleci. 

Liczba drzew przypadających do wyrębu w ciągu najbliższego, w po- 
wyższy sposób siormułowanego okresu, równa się sumie różnic liczeb- 
ności następujących po sobie klas grubości, czyli: 

pi р. тр: + ..... + pn 

Liczba drzew przeznaczona do wyrębu w ciągu najbliższego dziesię- 
ciolecia będzie wyrażona wzorem: 

z czego dziesiątą część stanowi roczny etat cięć. 
Przykład. Jeśli przyjmiemy dziesięciocentymetrowe klasy gruboś- 

ci, to w drzewostanie mającym 6 takich klas, przy 120-letnim wieku rębu, 

każde drzewo przejdzie do następnej klasy w ciągu 20 lat, a liczba drzew 
przeznaczonych do wyrębu w ciągu najbliższego dziesięciolecia będzie wy- 

ME Pi t po t+ Ps + Ps TPs F Po 
razona wzorem: o 

n . 

Współczynnik w jest wielkością stałą dla obrębu, w którym będzie- 

my stosowali zawsze jednakową liczbę klas grubości i niezmienny wiek 

rębu. | 
Okliczona w ten sposób liczba drzew do wyrębu z każdej klasy gru- 

bości dla całego obrębu będzie rozłożona na poszczególne drzewostany 

według ich indywidualnych krzywych frekwencji w porównaniu z krzy- 

wą dla całego obrębu (ryc. 2). Praktycznie najlepiej drzewostanowe krzy- 

- we wykreślić na przezroczystej kalce i przykładając na wzorcową krzywą 

dla całego obrębu, sporządzoną w tej samej skali, odczytać liczby drzew 

mogące przypaść do wyrębu w ciągu najbliższego okresu z każdej klasy 

grubości. Będą wtedy uwidocznione, jak na ryc. 2, klasy grubości w po- 

szczególnych drzewostanach, w których należy przeprowadzić cięcia w 

granicach ściśle określonych. Tam, gdzie istnieje nadmiar lub niedobór 

drzew w pewnych klasach, zmierzamy do pożądanego stanu równowagi 

przez odpowiednią regulację ilości i miejsca cięć. W konkretnym przy- 

padku, zilustrowanym na ryc. 2, w drzewostanie a będą usuwane drzewa 

najcieńsze, w b — średnie, a w c — najgrubsze. 

Usuwanie drzew z niższych klas powinno odbywać się na zasadach 

trzebieży, to znaczy pielęgnowania tych drzew, które pozostaną do wieku 

4 — Sylwan nr 4/86 
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PIERŚNICA DRZEW 
Ryc. 2. Krzywe frekwencji trzech drzewostanów na tlę przeciętnej dla całego obrębu 

rębności. Cięcia od najmłodszych do najstarszych drzew regulują skład 
gatunkowy, jakość oraz przyrost drzewostanu. Cięcia te idą w parze z od- 
nowieniem, które w gospodarstwach przerębowych powinno być zasadni- 
czo naturalne. Odnowienie sztuczne może tu być stosowane jedynie jako 
pomocnicze, regulujące odpowiedni skład gatunkowy i stopień zmieszania 
w drzewostanach. 

Metoda ta może mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie musi być za- 
chowany las ciągły, a więc przede wszystkim w parkach narodowych i w 
lasach ochronnych oraz tam, gdzie ze względu na większy przyrost uzys- 
kiwany w gospodarstwie przerębowym zalecą się jego wprowadzenie. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 3 kwietnia 1985 r. 

Краткое содержание © 
z 

Периодический прирост насаждений в выборочных хозяйствах вычислен на 

основании средней кривой участия для каждого класса бонитета из всего хозяй- 

ства, равняется размеру рубок и выражается как сумма разниц численности 

последующих один за другим классов толщины, умноженная на количество 

классов и разделенная` на количество периодов. 

Summary 

Yearly yield of stand in selection forests may be defined ‘by a curve showing 

the frequency of trees in each separate grade of fertility of the ground. It may be 

estimated as the summary of the balances between various figures of frequency of 
the trees in the stand multiplied by number of classes of frequency and divided 

by the number of years. 
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