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Wpływ kolei rębu 

na realizację zasady reprodukcji rozszerzonej 

Влияние возраста рубки на реализацию принципа расширенного 
воспроизводства 

The Influence of the Rotation of Cutting upon the Fulfilment of the 
Principle of Enlarged Reproduction 

Гу асаттет nauki jest nie tylko odkrywanie nowych prawd o przyrodzie i społe- 

czeństwie, ale także myślowe porządkowanie otaczającej nas rzeczywistości i wyjaś- 

nienie nieporozumień w kwestiach, których sens został z biegiem czasu w taki lub 

inny sposób wypaczony. 

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że taki los spotkał m. in. sprawę kolei rębu 

i jej wpływu na realizację zasady reprodukcji rozszerzonej. Zważywszy, że obok stop- 

nia wykorzystania możliwości produkcyjnych lasu, sposobu użytkowania, doboru 

gatunków drzew do hodowli i właściwej pielęgnacji drzewostanów sprawa prawi- 

dłowego ustalania kolei rębu ma najbardziej decydujące znaczenie dla wyników 

gospodarstwa. Wydaje się rzeczą celową poświęcić jej nieco uwagi. 

To o czym chcę mówić świadomie nazwałem koleją rębu, a nie wiekiem rębności, 

które to terminy są używane ostatnio dość często jako synonimy, czasami nawet ze 

skłonnością do dawania pierwszeństwa terminowi „wiek rębności”, jako rzekomo 

bardziej „postępowemu”, choć, jako żywo, synonimami nie są. Wiek rębności oznacza 

bowiem tylko wiek, w którym w normalnych warunkach rozwojowych drzewostan 

osiąga dojrzałość rębną, czyli stan kwalifikujący go z pewnego punktu widzenia do 

zaspokojenia określonej potrzeby społecznej, a dopiero kolej rębu jest czynnikiem 

organizacyjnym, oznaczającym okres czasu, w trakcie którego wszystkie drzewostany 

danego obrębu (gospodarstwa), po sukcesywnym osiągnięciu przez nie dojrzałości 

rębnej (wieku rębności), podlegają jednorazowemu użytkowaniu i odnowieniu. 

Z definicji tych wynika, że o ile pojęcie wieku rębności jest związane tylko z okre- 

ślonym stanem pojedyńczego drzewa lub drzewostanu,w całkowitym oderwaniu od 

reszty lasu, to w znacznie bogatszym pojęciu kolei rębu, opierającym się zresztą, 

jak to wynika z definicji, w pełni na wieku rębności, jest zawarte niesłychanie ważne 

z punktu widzenia społecznego zobowiązanie do prowadzenia gospodarki leśnej zgod- 

nie z zasadą trwałości użytkowania, obejmującą jak wiadomo, całokształt postulatów 

wynikających z warunków przyrodniczych reprodukcji leśnej. 

Pojęcie wieku rębności zobowiązania takiego nie zawiera, jest o tyle uboższe i dla- 

tego rolę samodzielnego czynnika organizacyjnego może spełnić jedynie w odnie- 

ak 

1 Referat wygłoszony na konferencji naukowej PTL w Olsztynie we wrześniu 1960 r. Kom. Red. 
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sieniu do małych lasów, nie posiadających warunków do zagospodarowania ich 
w oparciu o zasadę trwałości użytkowania. 

We wszystkich innych przypadkach rugowanie kolei rębu na rzecz wieku rębności 
było wynikiem określonej postawy, wyrażającej nieuznawanie tej zasady z aspo- 
łecznych motywów, przede wszystkim, kapitalistycznych. 

Postawę taką zapoczątkowali w drugiej połowie XIX wieku twórcy metody drze- 
wostanowej urządzania lasu, będącej, jak wiadomo, środkiem przeniesienia na teren 
urządzania lasu i gospodarstwa leśnego idei teorii renty gruntowej, w formie uza- 
leżnienia rozmiaru użytkowania w przeciwstawieniu do dotychczasowych metod, 
wyłącznie od stanu poszczególnych drzewostanów i stopnia ich dojrzałości rębnej, 
ustalanej dla każdego drzewostanu oddzielnie, w drodze porównywania tzw. odsetka 
wskazującego z panującą lub żądaną stopą procentową. Drzewostany, dla których 
obliczony odsetek wskazujący okazał się niższy od panującej stopy procentowej, 
należało uważać za rębne i przeznaczać do wyrębu niezależnie od zajmowanej po- 
wierzchni i stanu reszty lasu. W przypadku, gdy wszystkie drzewostany wykazywały 
odsetek wskazujący niższy od żądanej stopy procentowej, metoda ta dopuszczała 
wyrąbanie choćby wszystkich drzewostanów jednorazowo. W odróżnieniu od wszyst- 
kich metod zarówno wcześniejszych, jak i późniejszych, metoda drzewostanowa, 
której nie można odmówić także pewnych stron dodatnich (np. zdrowego postulatu 
nie przetrzymywania na pniu drzewostanów o obniżonym przyroście), nie dążyła do 
zachowania lub wytworzenia w urządzanym gospodarstwie warunków do trwałego, 
wciąż rosnącego użytkowania, a więc przede wszystkim określonego zapasu drzew- 

nego i odpowiadającego mu ustosunkowania klas wieku, względnie grubości itp., 

będących warunkiem trwałości użytkowania, uważając takie wymagania za „uciążliwe 

peta”. 
Nie potrzebuję dodawać, że jeśli ograniczenia wynikające ze stosowania kolei rębu, 

dla rozwoju lasu, a tym samym i społeczeństwa tak bardzo korzystne, można było 

nazywać pętami, to były to jedynie pęta krępujące swobodę w osiąganiu z lasu 

maksymalnych zysków. 

Mimo całej bezzasadności takiej postawy przeniosła się ona z czasem częściowo 

także do innych metod, a wyrazem tego, często nieświadomym, było zastąpienie po- 

jęcia kolei rębu pojęciem wieku rębności. 

Należy przypuszczać, że w kraju budującym socjalizm, w którym w interesie naj- 

lepszego trwałego zaspokojenia potrzeb społecznych, obowiązuje zasada reprodukcji 

rozszerzonej, rugowanie pojęcia kolei rębu na rzecz nic nie mówiącego pojęcia wieku 

rębności nie jest wynikiem intencji, które temu rugowaniu przyświecały w warun- 

kach kapitalistycznych, lecz tylko — nieporozumienia. 

Kolej rębu nie ma zastosowania w rębniach sposobu przerębowego (prócz rębni 

dzielnicowej 1), w których dojrzałość rębna drzew jest funkcją nie tyle wieku, ile 

wymiarów usuwanych drzew, ich stanu zdrowotnego, funkcji biologicznej itp. Wpraw- 

dzie kryteria te nie usuwają zupełnie kryterium wieku, który i przy tych rębniach 

jest niezbędny do zorientowania się, ile czasu potrzeba do osiągnięcia przez drzewa 

pożądanych wymiarów, niemniej o wyrębie i rozmiarze użytkowania decyduje nie 

wiek, lecz wysokość i struktura zapasu drzewnego i odbywający się na tym zapasie 

przyrost, w związku z czym kolej rębu i wiek rębności nie odgrywają tu tej roli, jaką 

odgrywają przy rębniach sposobu zrębowego. 

  

1 Posługuję się klasyfikacją Sokołowskiego (Hodowla Lasu, 1930, str. 180) ni2 tylko dlatego, 

że uważam ją za najbardziej ścisłą i zupełnie wystarczającą dla dzisiejszej coraz bardziej ubożejącej 

praktyki, ale także dlatego, że późniejsze coraz nowe klasyfikacje, w moim przekonaniu, są mniej 

przekonywające 1 precyzyjne, | 
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Kolej rębu dopuszcza, i to jest jej wielką zaletą, przeznaczenie poszczególnych 
drzewostanów do wyrębu w określonych warunkach, zarówno przed jak i po osiąg- 
nięciu przez nie wieku rębności, który był przyjęty za podstawę do ustalenia kolei. 
Przetrzymywanie drzewostanów na pniu pomimo przekroczenia przez nie wieku 
rębności zdarza się np. w obrębach mających nadmiar drzewostanów dojrzałych, 
a przeznaczanie do wyrębu drzewostanów przed osiągnięciem przez nie wieku ręb- 
ności, w odniesieniu do drzewostanów tzw. negatywnych, tj. nadmiernie przerzedzo- 
nych, uszkodzonych technicznie, rosnących na wyraźnie niewłaściwym siedlisku itp. 
Zważywszy, że w drzewostanach prawidłowo utrzymanych duży przyrost przeciętny 

utrzymuje się jeszcze przez wiele lat po jego kulminacji. zarówno motywowane 
względami trwałości użytkowania pewne przetrzymywanie drzewostanów poza wiek 

rębności, jak i wyrąbywanie drzewostanów negatywnych, nie koliduje z zasadą re- 

produkcji rozszerzonej. 

Przystępując do rozpatrzenia sprawy, która z możliwych kolei rębu najbardziej 

odpowiada zasadzie reprodukcji rozszerzonej, przypomnimy, że po wyeliminowaniu 

z naszej praktyki urządzeniowej nieaktualnych w warunkach socjalistycznych kolei: 

najwyższej renty leśnej i najwyższej renty gruntowej (finansowej), pozostały do dys- 

pozycji tylko trzy koleje rębu, a to: 

a) kolej maksymalnej produkcji masy, przewidująca wyrąb i odnowienie drzewo- 

stanów obrębu dopiero po przebyciu przez nie kulminacji przyrostu przeciętnego; 

b) kolej techniczna, określana na podstawie wieku, w którym drzewa lub drze- 

wostany są w stanie dostarczyć największej ilości drewna o cechach kwalifikujących 

je do wyrobu pożądanych sortymentów, będąca w stosunku do tych sortymentów do 

pewnego stopnia koleją maksymalnej produkcji masy; 

c) kolej fizyczna, przewidująca sukcesywny wyrąb i odnowienie drzewostanów 

obrębu dopiero wtedy, kiedy wejdą w stadium starzenia się i zamierania. 

Jasną jest rzeczą, że zasadzie reprodukcji rozszerzonej odpowiada najbardziej kolej 

najwyższej produkcji masy, z czego zdawali sobie sprawę już leśnicy burżuazyjni, 

nazywając tę kolej koleją „leśną”, odrzucając ją jednak zgodnie z podstawowym 

prawem kapitalizmu na rzecz kolei maksymalnej renty leśnej lub gruntowej. W wa- 

runkach socjalistycznych można przewidywać, że w lasach grupy II w miarę rozwoju 

przemysłu fizyko-chemicznego, kolej ta będzie odgrywać coraz większą rolę, ustę- 

pując jedynie wyjątkowo miejsca kolei technicznej. Przy ustalaniu tej ostatniej na 

podstawie wieku dojrzałości technicznej będziemy się spotykali z następującymi 

możliwościami: 

1) wiek dojrzałości technicznej wypada poniżej kulminacji przyrostu przeciętnego, 

jak np. przy produkcji choinek, tyczek, żerdzi i kopalniaków itp.; 

2) wiek dojrzałości technicznej schodzi się z kulminacją przyrostu przeciętnego, 

jak np. przy produkcji drewna do przerobu chemicznego, fizyko-chemicznego, drewna 

opałowego, niektórych kategorii drewna tartacznego 1tp.; 

3) wiek dojrzałości technicznej wypada powyżej wieku kulminacji, jak np. przy 

produkcji grubszych sortymentów drewna budowlanego, fornirowego itp. 

W przypadku pierwszym, o ile pokrycie zapotrzebowania na sortymenty cienkie 

nie jest możliwe z cięć pielęgnacyjnych, jesteśmy zmuszeni kolej rębu ustalić poniżej 

wieku kulminacji przyrostu przeciętnego, mimo świadomości, że w ten sposób nie 

wykorzystujemy możliwości przyrostowych siedliska i wchodzimy w kolizję z zasadą 

reprodukcji rozszerzonej. 

W przypadku drugim „wiek dojrzałości technicznej schodzi się z kulminacją przy- 

rostu przeciętnego, przyjęcie więc tego wieku jako podstawy do ustalenia kolei 

rębu jest dla realizacji reprodukcji rozszerzonej najbardziej korzystne. 
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W trzecim wreszcie przypadku wchodzimy w tym większą kolizję z zasadą герго- 

dukcji rozszerzonej, im większa zachodzi rozbieżność między wiekiem dojrzałości 

technicznej i wiekiem kulminacji przyrostu przeciętnego, to też w takich przypad- 

kach dążność obniżenia kolei o ile da się to pogodzić z należytym zaspokojeniem 

potrzeb społecznych (a więc przede wszystkim po uprzednim dostosowaniu się 

przemysłu do wykorzystania sortymentów cieńszych) z punktu widzenia ekonomicz- 

nego jest całkowicie uzasadniona. 

Ogólnie można powiedzieć, że ze względu na długi, zazwyczaj 10—30-letni okres 

trwania kulminacji, możność przedłużenia go w drodze prawidłowo prowadzonych -° 

cięć pielęgnacyjnych i powolne opadanie przyrostu przeciętnego po jego kulminacji, 

koleje techniczne wyższe od kolei maksymalnej produkcji masy są połączone z mniej- 

szymi stratami na przyroście, nie mówiąc już o zachodzącej niekiedy ich koniecz- | 

ności gospodarczej. Trudniejsze do uzasadnienia są zazwyczaj koleje niższe od kolei 

maksymalnej produkcji masy. 

Konieczność stosowania fizycznej kolei rębu stawia nas zawsze w kolizji z zasadą 

reprodukcji rozszerzonej, toteż kolej tę stosujemy tylko w rzadkich przypadkach 

w odniesieniu do rezerwatów i niektórych lasów ochronnych, a mianowicie takich, 

których głównym zadaniem jest nie produkcja drewna, lecz przynoszenie korzyści 

pośredniogospodarczych i pozagospodarczych oraz kiedy produkcja drewna z przy- 

noszeniem tych korzyści nie da się pogodzić. 

Kolej maksymalnej produkcji ustalona prawidłowo, tj. w oparciu o górną granicę 

okresu kulminacji przyrostu przeciętnego, przypada w naszych warunkach wg tablic 

Schwappacha (w wydaniu polskim bez daty) przy uwzględnieniu przyrostu 

całkowitej produkcji grubizny: dla sosny na I bonitacji siedliska na 80 lat, na II 

i III bonitacji na 90 lat, na IV bonitacji na 110 lat oraz na V bonitacji na 120 lat. 

Z innych gatunków drzew, wiek maksymalnej produkcji masy, zależnie od boni- 

tacji siedliska, waha się: dla drzewostanów dębowych w granicach 100—155 lat, bu- 

kowych (tab. B) — 90—140 lat, olchowych — 75 lat, jesionowych 60—80 lat, świerko- 

wych 100—110 lat, jodłowych 90—120 lat itd., z tym, że prawidłowo prowadzone trze- 

bieże wiek ten podnoszą o kilka do kilkunastu lat. 

Obowiązująca instrukcja urządzeniowa przewiduje na str. 80 dla lasów grupy II 

następujące wieki rębności: dla sosny — w zasadzie 100 lat, wyjątkowo 120 lub 80 lat, 

dla świerka 80—100 lat, z dopuszczeniem dla drzewostanów źle produkujących (na 

niewłaściwych siedliskach) — niższych wieków oraz dla kompleksów leśnych z drze- 

wostanami zdrowymi, dobrze rozwijającymi się (na właściwych siedliskach) — wyż- 

szych wieków rębności; dla jodły w zasadzie 100—120 lat; dla dębu i jesionu — w za- 

sadzie 120 lat; w lesie łęgowym na siedliskach zapewniających produkcję typu okle- 

inowego — 140 lat; dla buka na niżu — w zasadzie 100 lat, w górach 100—120 lat; 

dla grabu, klonu, jawora, lipy, brzozy i olchy nasiennej — w zasadzie 80 lat, dla 

olszy odroślowej 60—80 lat; dla osiki w zasadzie 50—60 lat oraz dla topoli w zasadzie 

30—40 lat. 

Dla lasów grupy I, w zależności od ich przeznaczenia, instrukcja zobowiązuje 

przyjmować odpowiednio wyższy wiek rębności. 

Jak widać z powyższego, koleje rębu stosowane w naszym urządzeniu, mimo, że 

ustalane raczej z motywów technicznych, w zasadzie nie kolidują z koleją rębu naj- 

wyższej produkcji masy. Za pewien mankament można by uważać jedynie ich zbyt 

słabe powiązanie z bonitacją siedliska. 

Raz ustalona kolej rębu nie powinna być zmieniana zbyt często i bez powodu, bo 

kazda taka zmiana dezorganizuje gospodarkę leśną. 
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Na zakończenie pragnę poświęcić parę słów motywom stawiającym nas przed 

koniecznością organizowania gospodarki leśnej w oparciu o zasadę reprodukcji roz-- 

szerzonej. Zasada ta obowiązuje powszechnie w gospodarce socjalistycznej, szcze- 

gólne są jednak racje bezwzględnego przestrzegania jej w gospodarce leśnej. Racje 

te zawierają się w stale wzrastającym zapotrzebowaniu gospodarki narodowej na 

drewno, pozostającym w związku ze stałym wzrostem zaludnienia, szybkim rozwojem 

przemysłu i wzrostem stopy życiowej ludności oraz długim okresem czasu potrzeb- 

nym na rekonstrukcję zapasu drzewnego, stanowiącego warunek reprodukcji. 

Zważywszy że: 

a) w tej chwili tylko niewiele gospodarczo rozwiniętych krajów jest w stanie 

pokryć swe zapotrzebowanie na drewno z produkcji we własnych lasach, 

b) większość tych krajów pokrywa to zapotrzebowanie bądź drewnem z importu, 

bądź drogą nadmiernych wyrębów, 

c) jedyną rezerwę drewna na świecie stanowią daleko od nas położone tzw. lasy 

nieotwarte, których wciągnięcie w orbitę gospodarki połączone będzie z ogromnymi 

nierozwiązanymi dotąd trudnościami (niekorzystne warunki klimatyczne, słaba zna- 

jomość wartości użytkowych rosnących tam drzew, ich przeważnie duży ciężar ga- 

tunkowy, brak siły roboczej itp.), 

dochodzimy do wniosku, że zarówno w najbliższej jak i w dalszej przyszłości 

przez wiele jeszcze lat pod względem zaopatrzenia naszej gospodarki narodowej 

w drewno, będziemy skazani wyłącznie na własne siły, na co wpływa również nie- 

możność nabycia tego surowca za granicą. 

„Siły własne”, to nie tylko pełniejsze wykorzystanie pozyskanego drewna (na razie 

w znacznym stopniu marnowanego w czasie ścinki i przerobu), przedłużanie jego 

użyteczności drogą impregnowania, oszczędzanie drewna i zastępowanie go wszędzie, 

gdzie to jest możliwe, innymi surowcami itp., lecz przede wszystkim intensyfikacja 

produkcji leśnej drogą właściwej pielęgnacji, regulacji stosunków wodnych, nawo- 

żenia, wprowadzania podszytów itp., a także organizowanie jej wszędzie, gdzie to jest 

możliwe, w oparciu o kolej najwyższej produkcji masy lub nie kolidującą z nią zbyt- 

nia kolej techniczną. 

Głoszone czasami poglądy o zmierzchu drewna lub o niepodważaniu przez jego 

brak „podstaw materialnej egzystencji człowieka”, jak to czytamy w jednym z re- 

feratów, podpisanym nawet przez leśników, w świetle dzisiejszego stanu wiedzy, nie 

są uzasadnione. Wiadomo bowiem, że drewno wyparte przez materiały zastępcze 

z jednego działu gospodarki narodowej znajduje od razu zastosowanie w kilku in- 

nych działach (np. ostatnio w rozbudowującym się szybko przemyśle celulozowo- 

papierniczym z jego pochodnymi, budownictwie hydrotechnicznym, stoczniowym, ma- 

szynowym itp.), oraz że głównym składnikiem wielu materiałów zastępczych (np. 

płyt pilśniowych, wiórowych itp.), jest również drewno, tylko że gorszych gatunków. 

Zważywszy dalej, że drewno ma wiele zalet niełatwych do odtworzenia w mate- 

riałach zastępczych np. kolor, zapach, stosunkowo trudna palność itp.) i że w przeciw- 

stawieniu do znajdujących się na wyczerpaniu surowców mineralnych, ma zdolność 

do odtwarzania się na drodze biologicznej, dochodzi się do wniosku, że nie tylko ze 

względu na właściwości pośrednio gospodarcze 1 pozagospodarcze lasu, ale także ze 

względu na najważniejszy z jego produktów — drewno, sformułowany swego czasu 

przez K. Marksa obowiązek pozostawienia ziemi, a wraz z nią i lasów „w udos- 

konalonym stanie następnym pokoleniom” (Kapitał t. III, część druga, Warszawa 

1959, str. 352), ma pełne zastosowanie także do czasów dzisiejszych. 

Z Zakładu Ekonomiki Leśnej 1BL 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 14 marca 1961 r.


