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Z doświadczeń nad przebudową Średniowiekowych 
drzewostanów sosnowych 

Из опыта по перестройке сосновых средневозрастных насаждений 

From experiments on transformation of medium-aged pine stands 

1. WPROWADZENIE 

rzebudowa drzewostanów nie jest w leśnictwie nowością. Mówi się 
o niej od czasu, kiedy wprowadzone na szeroką skalę monokultury 

iglaste okazały się mało odporne biologicznie i zaczęły być podatne na 
różnego rodzaju zagrożenia ze strony czynników biotycznych i abiotycz- 
nych. W obecnej katastrofalnej sytuacji naszych lasów przebudowę drze- 
wostanów należy zaliczyć do zadań o pierwszoplanowym znaczeniu. Jest 
to niezbędne i z tego względu, że mimo istnienia ukierunkowanych wy- 
tycznych regulujących sprawę składów gatunkowych : drzewostanów na 
podstawie możliwości produkcyjnych siedlisk nie zawsze są one wyko- 
rzystywane w codziennej praktyce. Sadzi się w dalszym ciągu w zdecy- 

 dowanej przewadze litą sosnę na nizinach, a świerka w górach. Poza nie- 
licznymi wyjątkami niewiele się również robi w zakresie przebudowy 
istniejących litych drzewostanów iglastych różnego wieku. 

Należy przy tym wyjaśnić, że przebudowa drzewostanów nie może 
stanowić panaceum na uzdrowienie naszych lasów. Liczne jednak dowody 
w postaci istniejących drzewostanów mieszanych, w których np. obok 

sosny występują inne gatunki, utwierdzają w przekonaniu, że pod wie- 
loma względami są one znacznie korzystniejsze od litych drzewostanów 

sosnowych. Potwierdzają to również wyniki badań. I tak np. stwierdzo- 

no (1, 2, 3, 4), że dolne piętro bukowe lub jodłowe na żyźniejszych siedlis- 

kach w drzewostanach sosnowych spełnia ważne i pożyteczne funkcje, 
mianowicie: | 

— wpływa na poprawę warunków siedliskowych, 
— spełnia rolę pielęgnacyjną w stosunku do drzew górnego piętra, 

— stwarza możliwość wykorzystania przyrostu z prześwietlenia dla 
produkcji w krótszym czasie grubych sortymentów przez drzewa górne- 

go piętra, 
— umożliwia skrócenie cyklu produkcyjnego w wypadkach trakto- 

wania go jako główne pokolenie następnej generacji, | 

— zwiększa o 25—30% sumaryczną produkcję drzewostanu dwupię- 

trowego w porównaniu z litą sośniną. 
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Choć leśnictwo dysponuje już ponad 100-letnimi doświadczeniami 
w zakresie hodowli drzewostanów dwupiętrowych, a zwłaszcza drzewo- 
stanów sosnowych z dolnym piętrem bukowym (3), wprowadzanie róż- 
nych form dolnych pięter do drzewostanów stanowi nadal przedmiot 
teoretycznych rozważań i praktycznych doświadczeń. 

Badania takie prowadzi również Katedra Urządzania Lasu Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. Profesor B. Zabielski i autor niniejszej pu- 
blikacji od wielu lat zajmują się problemem przebudowy litych drzewo- 
stanów sosnowych w różnych warunkach siedliskowych i różnych fazach 
wzrostowych tych drzewostanów. Badania te zlokalizowane są na terenie 
obiektu doświadczalnego Akademii Rolniczej w Poznaniu — Nadleśnic- 
twa Doświadczalnego Siemianice k. Kępna. 

2. OPIS DOŚWIADCZEŃ I WSTĘPNE WYNIKI BADAN 

Przykład pierwszy dotyczy przebudowy drzewostanu sosnowego „IIb 
klasy wieku, rosnącego na siedlisku lasu mieszanego świeżego, w oddzia- 
le 66i. Etapowe wyniki z tych badań były: już częściowo prezentowane 
we wcześniejszych publikacjach (5, 6). 

Opis drzewostanu przed rozpoczęciem przebudowy: sosna, miejscami . 
brzoza, grab i dąb 36 lat; zwarcie umiarkowane, miejscami przerywane; 
przeciętna pierśnica 16,0 cm; przeciętna wysokość 14,0 m; БопЦасда То; 

zadrzewienie 0,80; zasobność 170 m3/ha. Drzewostan ten z uwagi na złą 
jakość sosny został w toku prac urządzeniowych w roku 1962 uznany za 
negatywny, z przeznaczeniem do usunięcia zrębem zupełnym. 

W pracach przygotowawczych podkrzesano przewidziane do dalszej 
hodowli sosny, zbędne zaś oraz niepożądane brzozy i graby usunięto, 
doprowadzając do stosunkowo równomiernego — luźnego zwarcia i za- 
drzewienia 0,50. Następnie powierzchnię drzewostanu podzielono na trzy 
równe części, po 0,22 ha każda, przewidziane dla różnych form wprowa- 
dzenia młodego pokolenia: 1) w rzędach, 2) na placówkach kolistych 
o średnicy 3 m i powierzchni ok. 7 m2, rozrzuconych w odległościach 
3—4 m od siebie oraz 3) na płatach o zróżnicowanym kształcie i wiel- 
kości od kilkunastu do ki!kudziesięciu m?, rozrzuconych nierównomiernie. 
Wiosną 1964 r. w każdym z wariantów przygotowano glebę przez ręczne 
przekopanie do głębokości ok. 30 cm, a następnie wysadzono 8- letnie sa- 
dzonki jodły, a na płatach częściowo również buka. 

Po 22-letnim okresie doświadczenia można stwierdzić, że najlepszym 
w tych warunkach okazał się wariant z jodłą posadzoną w rzędach. Osiąg- 
nęła ona tam następujące średnie parametry: wysokość — 286,0 cm, rocz- 

ny przyrost w okresie — 13,0 cm oraz jakość (według 4-stopniowej skali) 
— 1,2 kl. 

Podrost jodłowy w tym wariancie wypełnia całkowicie przestrzeń pod 
okapem sosny i według obecnej oceny ukształtowanie tam wartościowego 

dolnego piętra jest tylko kwestią czasu. | 
Znacznie gorsze efekty, ale bardzo zbieżne ze sobą, uzyskała jodła 

na placówkach i płatach, gdzie wszystkie wolne przestrzenie zostały 
opanowane przez jeżynę, malinę i paprocie, które ekspansywnie konkuru- 
jąc z jodłą wpłynęły hamująco na jej wzrost i prawidłowy rozwój. 
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Innym przykładem tworzenia dolnego piętra drzewostanu jest wpro- 
wadzanie buka pod okap litych sośnin Illa klasy wieku. Przebudowe taką 

rozpoczęto przed kilku laty w trzech zbliżonych do siebie drzewostanach 

42—46-letnich. Ponieważ we wszystkich stosowano podobny sposób po- 
stępowania, uzyskane dotychczas rezultaty zostaną przedstawione na 
przykładzie jednego z nich, rosnącego na siedlisku lasu mieszanego świe- 
żego, w oddziale 551. 

Opis drzewostanu przed rozpoczęciem przebudowy: sosna, miejscami 

brzoza, sporadycznie świerk, buk, dąb i grab 46 lat; zwarcie umiarko- 

wane; przeciętna pierśnica 20,0 cm; przeciętna wysokość 18,0 cm; boni- 

tacja I,o; zadrzewienie 0,96; zasobność 297 m/ha. W drzewostanie tym 
na powierzchni 5,77 ha, przewidzianej do przebudowy, wycięto w 1976 r. 
pasy o szerokości 3 m, w odstępach co 4 m, oraz usunięto suche i wa- 

dliwe drzewa na kulisach pomiędzy pasami. Zabieg ten spowodował 
zmniejszenie stopnia zadrzewienia do 0,56. Druga część tego drzewostanu, 

o wielkości 5,00 ha, na której wykonano słabą trzebież selekcyjną, zo- 
stała przewidziana jako powierzchnia kontrolna. 

Wiosna 1977 r. w środku każdego wyciętego w drzewostanie pasa 
wyorano mechanicznie płytką bruzdę, w której w odstępach co 0,8 m 
posadzono 4-letnie sadzonki buka. 

Po 9-letnim okresie wzrostu buka na powierzchni doświadczalnej 
charakteryzujące go średnie parametry przedstawiają się następująco: 
wysokość — 310,0 cm, roczny przyrost w okresie — 32,0 cm oraz jakość 
(według 4-stopniowej skali) —1,4 kl. 

Są to stosunkowo wysokie wskaźniki, które pozwalają stwierdzić, że 
obecny podrost bukowy rokuje pomyślną realizację przebudowy drze- 
wostanu sosnowego. | 

Przy ocenie efektów przebudowy nie wystarczy analizować tylko stan 
młodego pokolenia. Ważne jest przy tym również, jak reaguje na wszel- 
kie zabiegi związane z tym procesem drzewostan przebudowywany. Cho- 
dzi przy tym głównie o skutki nadmiernego z konieczności przerzedzenia 
i to zarówno jeśli idzie o zmniejszoną odporność pozostawionych drzew 
na wiatr, jak i ich przyrost. Zakłada się bowiem, że przebudowa drze- 
wostanu nie powinna przynieść strat gospodarczych spowodowanych nad- 
miernie zmniejszonym potencjałem produkcyjnym. 

Dokonana pod tym kątem, na podstawie pomiarów przyrostów, ocena 
obydwu przebudowywanych drzewostanów wykazała zbieżność wyników. 
W obu wypadkach stwierdzono znacznie większy przyrost grubości drzew, 

a tym samym ich miąższości, w przerzedzonych — przebudowywanych 

wariantach drzewostanów w porównaniu z kontrolnymi. Stwierdzono 

również, że ten większy przyrost z prześwietlenia pojedynczych drzew 

nie wyrównał całkowicie ubytku na przyroście spowodowanego zmniej- 

szonym potencjałem produkcyjnym, ale znacznie zniwelował różnice w 

przyroście pomiędzy nie przerzedzoną 1 przerzedzoną częścią drzewosta- 

nu. Znalazło to wyraz w ogólnym bilansie produkcyjnym obydwu wa- 

riantów w każdym z tych drzewostanów. Różnice w całkowitej produkcji 

pomiędzy przerzedzonymi a nie przerzedzonymi częściami badanych drze- 

wostanów wynoszą: w pierwszym wypadku 9,0%, w drugim — 9,9%. 
Uwzględniając przy tym fakt, że w przerzedzonych wariantach drzewo- 

stanów wprowadzono pod ich okap pożądane gatunki młodego pokolenia, 
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które na tych samych powierzchniach i w tym samym czasie również 
przyrastały tworząc perspektywiczne nowe wartości, można uznać, że 
stwierdzone stosunkowo niewielkie straty w bieżącej produkcji nie będą 
miały w ogólnej ocenie procesu przebudowy istotniejszego znaczenia. 

3. WNIOSKI 

1. Dotychczasowe wyniki doświadczeń w zakresie przebudowy litych 
-sośnin na drzewostany mieszane z bukiem lub jodłą w dolnym piętrze 
upoważniają do stwierdzenia, że proces ten na odpowiednich siedliskach 
może być z powodzeniem realizowany. Przy wprowadzaniu jodły prze- 
budowę należy rozpoczynać najpóźniej gdy sosna jest w IIb klasie wieku, 
natomiast przy podsadzaniu buka — najpóźniej w IIIa klasie wieku drze- 
wostanu sosnowego. Takie wyprzedzenia wiekowe sosny w stosunku do 
tych gatunków stwarzają możliwość ukształtowania wartościowych drze- 
wostanow dwupietrowych (1, 2, 4). 

2. Dla prawidłowego rozwoju młodego pokolenia bukowego lub jod- 
łowego oraz utrzymania bieżącej produkcji drzewostanu przebudowy- 
wanego na poziomie zbliżonym do kontrolnego należy, przygotowując 
drzewostan do tego procesu, zredukować jego stopień zadrzewienia do 
ok. 0,5. Słabsze przerzedzenie nie stwarza bowiem odpowiednich warun- 
ków dla wzrostu wprowadzonego młodego pokolenia gatunków cienistych, 
silniejsze natomiast znacznie obniża bieżącą produkcję przebudowywa- 
nego drzewostanu, której nie jest w stanie zrekompensować nawet zwięk- 
szony przyrost z prześwietlenia pojedynczych drzew. Znaczne zaś straty 
na przyroście podważają z punktu widzenia exkonomicznego celowość pro- 
wadzenia przebudowy, mimo niewątpliwych korzyści przyrodniczo-ho- 
dowlanych z tego tytułu. 

3. Korzystne jest wprowadzanie buka lub jodły pod okap drzewo- 
stanu sosnowego w formie zapewniającej maksymalne wykorzystanie 
istniejącej tam przestrzeni. Często bowiem przerzedzony, o przerwanym 
zwarciu i niskim stopniu zadrzewienia, nie wypełniony dolnym piętrem 
drzewostan stwarza warunki dla rozwoju niepożądanych roślin runa 
i krzewów, które utrudniają prawidłową realizację procesu przebudowy. 

4. Warunkiem powodzenia prac związanych z kształtowaniem dolnych 
pięter drzewostanu jest wyeliminowanie szkód wyrządzanych przez zwie- 
rzynę. Konieczne jest w związku z tym grodzenie drzewostanów, w któ- 
rych jest realizowany proces przebudowy. 

Z Katedry Urządzania Lasu 
Akademii Rolniczej w Poznaniu 
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Краткое содержание 

В работе представлены предварительные результаты из опытов по пере- 

стройке сосновых средневозрастных насаждений. Первые опыты касались 

введения пихты под полог 36-летнего соснового насаждения. Применялись три 

формы посадки: в рядах, на круглых участках, площадь которых 3 м? и на 

участках разной формы и величины. 

Спустя 22 года, установлено, что самые лучшие результаты достигла пихта 

посаженная в рядах: средняя высота — 286,0 см, средний годовой прирост в этот 

период — 13,0 CM, среднее качество — 1,2 класса. 

Второй опыт касается введения бука под полог 46-летнего соснового насажде- 

ния. В этом насаждении были вырублены полосы 3 м. ширины, через каждые 

4 м. По середине каждой полосы во вспаханной борозде посажено 4-летние 

саженцы бука. 

Спустя 9 лет бук достиг: среднюю высоту — 310,0 см, средний годовой при- 

ростом этот в период — 32,0 см, среднее качество — 1,4 класса. 

Отсюда вытекает, что в обоих опытах введенные под полог сосновых насаж- 

дений — пихта и бук проявили относительно высокие показатели роста и ка- 

чества, что предсказывает положительный эффект процесса перестройки. 

Из сравнения приростов пеореостраиваемых частей насаждений с их соответ- 

ствующими контрольными участками констатировано, что несмотря на значи- 

тельное уменьшение в этих частях производственного потенциала (количество 

деревьев) потери на приросте в обоих случаях были отностельно небольшие, 

В общем производственном балансе не превысили они 10%, что при других 

положительных эффектах вытекающих из перестройки насаждений не имеет 

существенного значения. 

Summary 

First results of experiments with transformation of medium-aged pine stands 

are presented in the paper. One of the experiments concerns the introduction of fir 

under the canopy of a 36-year-old pine stand. Three forms of underplanting were 

applied: in lines, in round patches of 3 m2 and in patches of different shape and 

size. 
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22 years later, it was stated that the best results were obtained by fir planted 

in lines: mean height — 286 cm, mean annual increment in the period — 13 cm, 

mean quality — 1.2 class. | 

The setond experiment concerns the introduction of beech under the canopy of 

a 46-year-old pine stand. In this stand, one cut 3 m wide strips in distances of 4 m. 

In the middle of each strip, 4-year-old beech plants were planted in a furrow. 

After 9 years, the beech showed following parameters: mean height — 310 cm, 

mean annual increment in the period — 32 cm, mean quality — 1.4 class. 

It results from both experiments that beech and fir introduced under the canopy 

of pine stands reached relatively high growth and quality indexes, what allows 

to expect a good effect of the transformation processes. 

A comparison of the increment of transformed parts of the stands with corres- 

ponding control parts shows that, in spite of considerably reduced production poten- 

tial (number of trees) in these parts, the increment lost was in both cases relatively 

inconsiderable. In the total production balance the lost did not exceed 10%, what 

has no great importance, when compared with other profits resulting from the 

transformation of the stands.


