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Więżba upraw jako istotny czynnik w hodowli lasu 

Густота посадки культур как существенный фактор в лесоразведении 

Spacing in young plantations as an important aspect of silviculture 

iadomo powszechnie, że przyrost w polskich lasach jest niski 
w porównaniu z większością krajów Europy i że zachodzi po- 

trzeba poprawy tego stanu. Wydaje.się na pozór, że nad pytaniem jak 
to uczynić, nie potrzeba głębiej się zastanawiać, gdyż odpowiedź na nie 
narzuca się sama z zasad współczesnej agronomii. W rolnictwie głów- 
nym warunkiem wysokiej produkcji jest dbałość o urodzajność gleb 
przez melioracje i nawożenie oraz przez stosowanie nasion o odpowied- 
nich zaletach genetycznych. Wynikałoby stąd, że w leśnictwie trzeba 
czynić to samo, w formie nieco zmienionej, dostosowanej do warunków 
leśnych. 

Zgodnie z takim pojmowaniem sprawy idą wszystkie propozycje, 
zmierzające do powiększenia przyrostu drewna z jednostki powierzchni 
leśnej. A więc zaleca się różnego rodzaju melioracje, pełne orki, nawo- 
żenie organiczne i mineralne oraz wprowadzenie gatunków szybkorosną- 

cych itp. 

Można by pomyśleć, że nastaje era leśnej agronomii, ale oto, na tej 
zdawałoby się równej i naukowo uzasadnionej drodze, majaczy nie byle 
jaka przeszkoda, z którą zdają się nie liczyć zwolennicy agraryzacji 
leśnictwa. Cóż z tego, że wskutek kosztownych zabiegów agrotechnicz- 

nych uda nam się przekształcić siedlisko boru suchego w bór świeży, 

skoro w tym ostatnim typie siedliskowym lasu jest możliwa cała gama 

bonitacji wzrostowych drzewostanu sosnowego i cała rozmaitość jego 

czynnika zadrzewienia? Zależy nam przecież na dobrym wzroście drze- 

wostanu i na wysokim jego zapasie, tymczasem związek tych elemen- 

tów z jakością gleby wydaje się całkiem luźny. Ileż to razy spotykamy 

kiepski las na żyznej glebie, a piękny — na jałowym piasku! 

Użyźnianie gleb leśnych nie prowadzi więc w prostej linii do wy- 

sokiej produkcji drewna. Przede wszystkim trzeba dokładnie wiedziec, 
co decyduje o bonitacji wzrostowej drzewostanu, o jego zapasie i czyn- 

niku zadrzewienia. Со sprawia, że na tym samym siedlisku jest 
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możliwa rozmaitość tych istotnych dla produkcji drewna czynników 
taksacyjnych. Trzeba wyjaśnić, dlaczego rolnicze i ogrodnicze rośliny 
uprawne reagują swym wzrostem na jakość gleby, a drzewostany zdają 
się zachowywać odmiennie. 

W tym przedmiocie nic godnego uwagi dotychczas nie uczyniono. 
Na temat odmiennego reagowania drzewostanów i rolniczych roślin 

uprawnych na jakość gleby wypowiada się ogólniki podkreślające 
tylko odrębność praw rozwojowych w lesie i na polu. W pierwszym 
przypadku prawa te mają być niezmiernie skomplikowane przez roz- 
liczne biocenozy leśne, a w drugim mają być proste. Ma to wynikać 
z dzikości drzew leśnych i z udomowienia roślin uprawnych, z sym- 
biozy grzybów z drzewami, która nie ma swego odpowiednika w polu. 

Ten dualizm praw rozwojowych nie znajduje jednak uzasadnienia 
w fizjologii roślin, nie zgadza się ze zdrowym rozsądkiem, a poza tym 
jest całkowicie bezpłodny jako hipoteza robocza. Prowadzi do ślepego 
naśladowania natury w zagospodarowaniu lasu, obcego wszelkiej nauko- 
wej myśli. 

Problem ten stanowi zasadniczą przeszkodę na drodze do uproduk- 

tywnienia drzewostanów. Wymaga więc postawienia go w centrum uwa- 

gi oraz przeprowadzenia odpowiednich badań w celu ostatecznego roz- 

wiązania. 

Jest rzeczą znamienną i bynajmniej nie przypadkową, że z agrono- 
mii przyjmuje się w leśnictwie tylko te zasady, które nie naruszają pa- 
nującej doktryny selekcji naturalnej. Zasada należytego uregulowania 
więżby hodowanych roślin, która stanowi podstawę produkcji w rol- 

nictwie i ogrodnictwie, jest przez leśników pomijana, jako godząca 

w fundamentalne założenia ekologii lasu. 

Proces wydzielania naturalnego, któremu przypisuje się tyle zalet, 
jest prostym skutkiem niedopuszczalnego w agronomii zagęszczenia 

upraw i należy go uznać za szkodliwy dla produkcji drewna. Bez rewo- 

lucyjnej zmiany w dotychczasowych poglądach na ten temat istotny 
postęp w hodowli lasu jest niemożliwy. 

Łan roślin uprawnych reaguje należycie wzrostem na jakość gleby, 
nawożenie i melioracje tylko w tym przypadku, jeśli rozstęp pojedyn- 
czych roślin nie jest zbyt mały. Przy nadmiernym zagęszczeniu żadne 
walory genetyczne, glebowe i klimatyczne nie są w stanie spowodować 
dobrego wzrostu, czyli — mówiąc inaczej — dobrej bonitacji wzros- 
towej. 

Jeśli tak się dzieje z łanem roślin uprawnych, to pierwszym obo- 
wiązkiem ekologii lasu jest zbadanie, czy dzieje się tak również z drze- 
wostanem. Dopiero wykluczenie tej możliwości mogłoby usprawiedli- 
wić panującą ideę selekcji naturalnej i oparte o nią zasady hodowlane. 
Jednak niczego podobnego w sposób nie budzący wątpliwości dotych- 
czas nie uczyniono. W tym względzie operuje się tylko argumentem, 
że drzewa leśne nie są zdolne wykształcać wartościowych strzał bez 
zwarcia, i że nie imponują wzrostem w odosobnieniu. 

Rzeczywiście, sztuka hodowania okazałych pni polega na zapewnie- 
niu drzewom odpowiedniego zwarcia. Dylemat polega jednak na tym, 
kiedy zwarcie ma następować. Czy już w 6-letniej uprawie, jak tego 
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pragniemy, czy później i o ile lat później? Czy więźby upraw, jakie sto- 

sujemy, są rzeczywiście optymalne dla dobrego wzrostu, czy też należy 

je rozluźnić i w jakim stopniu? 

Sadzonce sosny przeznaczamy w uprawie powierzchnię 0,33—0,77 m*, 
czyli tyle samo co np. pomidorowi. Gdyby pomidorowi przydzielić więk- 
szą powierzchnię, to nie byłaby zapewne wykorzystana. Tymczasem 

dojrzałe sosny w zwartym drzewostanie wykazują powierzchnię rzu- 

tów koron 10—30 m?, a więc wielokrotnie większą niż przeznaczamy 
im w młodości. Otóż z zasad agronomii wynika, że konieczność wywal- 

czania przestrzeni życiowej przez drzewa odbijać się musi ujemnie na 

ich wzroście. To zjawisko nie zostało zbadane przez ekologię lasu, cho- 

ciaż wyraźnie potwierdzają je opisane poniżej przykłady. 

Przykład 1. W 1949r. w kilkunastu nadleśnictwach założono z inicja- 

tywy prof. Stanisława Tyszkiewicza sosnowe plantacje nasienne, 

na których jednoletnią sosnę posadzono w talerze, w więżbie 2 X 2 m. 

Ponieważ w wielu wypadkach z plantacjami tymi sąsiadują bezpo- 

średnio normalne młodniki sosnowe w tym samym wieku, więc obec- 

nie łatwo się przekonać, że drzewka na plantacjach są o wiele grubsze 

j wyższe od posadzonych w więżźbie zwykłej. 

Na jednej z tych plantacji w nadl. Myszyniec, na typie Bs/Bśw, 

drzewka są obecnie średnio dwa razy grubsze i o 50%0 wyższe, niż 

w przyległym normalnym młodniku. Plantacja wykazuje przy tym bo- 

nitację la wg B. Szymkiewicza, a przyległy mtodnik — bonitacje 

II wg Schwappacha. 

Jeśli na tak ubogim siedlisku, dzięki rozluźnionej więżbie osiągnięto 

górną granicę układu bonitacyjnego, to na bogatszych siedliskach można 

oczekiwać jeszcze lepszych wyników. 

Przykład 2. W „Sylwanie' nr 1 z 1964 r. zamieszczono pracę 5. SZY- 

mańskiego mad zależnością wydzielania naturalnego w młodniku 

sosnowym od gęstości wyjściowej więźby. W badaniach na siedlisku 

BMśw uwzględniono dwa warianty więżbowe: „A' o więżźbie | A 0,33 m 

1,В” — 1,2 X 0,50 m. 

Chociaż metodyka doświadczalna wymagała, aby wybrane obiekty 

badawcze różniły się tylko więźbą, a pod innymi względami były jedna- 

kowe, to jednak autor nie był w stanie dopełnić tego warunku z powo- 

du istotnego wpływu więżby wyjściowej na wzrost młodnika. Autor 

zdecydował się na wybór młodnika „B', chociaż formalnie nie odpo- 

wiadał on warunkom doświadczenia, gdyż posadzony był o 4 lata później 

niż młodnik „A”. Obydwa młodniki w wieku 12 lat różniły się wyraźnie 

wysokością: średnia wysokość młodnika „А“ wynosiła 3,84 m, nato- 

miast młodnika „B' — 437 m. | 

Ten fakt przemawia za wpływem więżby na wzrost, chociaż autor 

nie uświadomił sobie tego i usiłował w swej pracy wykazać, że młodniki 

„A'" i „B' nie różnią się istotnie wzrostem. Teza o różnej bonitacji 

wzrostowej obu młodników znajduje jednak wyraźne potwierdzenie 

w wykresie, wykonanym na podstawie danych 5. Szymańskiego 

(ryc. 1). Widać na nim 2 odrębne tory bonitacyjne młodników, chociaż 

nie identyczne warunki klimatyczne mogły tę odrębność zepsuć. 

Przykład 3. Wzeszycie VIII periodyku „Postępy w leśnictwie za gra- 
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nicą ', w treści artykułu o problemach pielęgnacji młodników w NRD 
zamieszęzono następujący komunikat, który przytaczam bez większych 
zmian: 

„Interesujące jest doniesienie 6 Wentzela (1960 r.), dotyczące 
przykładu wysoce rentownego gospodarstwa leśnego. Odnosi się ono 
do drzewostanu świerkowego, o powierzchni 3,5 ha, założonego w 1900 r. 
w więżbie 4 X 4 m (625 szt. sadzonek na 1 ha). Drzewostan ten przez 
okres 50 lat nie był poddawany jakiemukolwiek pielęgnowaniu. 
Z pierwszym cięciem wkroczono w wieku 51 lat, usuwając 100 drzew 
na hektarze, z których każde wydało ponad 1 m$ drewna dłużycowego 
bez kory. Pozostały drzewostan przedstawiał się w 1953 r. następująco: 
przeciętna wysokość 24,1 m, przeciętna pierśnica 37 cm, miąższość 
drzewa przeciętnego z korą 1,21 m$, zapas 581 m$ grubizny z korą па 
hektarze, liczba drzew 494 szt. na hektarze. Przeciętny przyrost na hek- 
tarze, po uwzględnieniu trzebieży z 1951 r., wyniósł około 12 m$ gru- 
bizny z korą". 

Przykład ten dowodzi, że zastosowanie b. luźnej więżby w uprawie 
Świerkowej (4 X 4 m) nie wpłynęło niekorzystnie na rozwój strzał, ale 
przeciwnie — rozwój ten wybitnie spotęgowało. Drzewostan w tych 
warunkach osiągnął dojrzałość techniczną w czasie o połowę krótszym 
od normalnego, co świadczy o jego doskonałej bonitacji wzrostowej. 

Jest przy tym znamienne, że ten znakomity dynamizm wzrostu prze- 
jawia się przy zupełnym braku wydzielania naturalnego. W przeciągu 
52 lat ubyło bowiem tylko 31 drzew, co mogło być zwykłym przypad- 
kiem, nie mającym związku z typowym wydzielaniem naturalnym. Na- 
rzuca się stąd wniosek, że wydzielanie naturalne jest antytezą dobrego 
wzrostu oraz oznaką obniżenia żywotności drzew wskutek biologicznego 
ich osłabienia przez nadmierne zagęszczenie. 

W tym świetle wydzielanie naturalne przedstawia się jako przejaw 
choroby, powodowanej przez pasożytnicze grzyby i owady, rozwija- 
jącej się w wyniku biologicznego osłabienia drzew. Jeśli zważyć, że 
w normalnych świerczynach poważne szkody czyni bedłka opieńka, 
która w opisanym wypadku okazała się bezsilna dzięki niebywałej 
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żywotności drzew — to szkodliwość nadmiernie gęstych więżb w upra- 
wach ujawnia się w całej pełni. 

Z doniesienia Wentzela wynika wniosek nie tylko co do korzystne- 
go wpływu rozluźnienia więżby uprawy na wzrost, ale ponadto, że wy- 
dzielanie naturalne jest oznaką hamowania przyrostu oraz choroby lasu. 
Przykład 4. Przyrost na jednostce powierzchni w lasach szwedzkich 
jest znacznie wyższy od naszego, chociaż tamtejsze warunki klimatycz- 
ne i glebowe nie są korzystniejsze, a nawet zdają się być zdecydowa- 
nie gorsze od naszych. Znamienne jest również, że Szwedzi nie mają 
u siebie problemu ochrony lasu przed grzybami i owadami pasożytni- 

czymi, który u nas występuje nader ostro. Drzewostany szwedzkie 

imponują swoją gonnością i zasobnością, czego nie można powiedzieć 

o większości naszych lasów. 

Ten stan nie znajduje wyjaśnienia w istniejącej wiedzy o lesie, na- 
tomiast może być zrozumiały w świetle roli, jaką spełnia więżba upraw. 

Więżba ta w lasach szwedzkich nie jest gęstsza niż 2 X2m (S. Ka- 

sprzyk — „Las Polski" nr 17 z 1966 r.), i to nie wskutek szczególnej 

przenikliwości tamtejszych leśników, ale dzięki specyficznym warun- 

kom siedliskowym, które nie pozwalają na większe jej zagęszczenie. 

Z przyczyn geologicznych tereny leśne Szwecji stanowią swoiste 

rumowisko odłamów skalnych oraz głazów narzutowych. Bryły grani- 

tów i gnejsów rozdzielają więc drzewa od siebie od samej ich mło- 

dości, narzucając w ten sposób luźną więżbę. 

To właśnie zadecydowało o sukcesach szwedzkiego leśnictwa i to 

jest zarazem poważnym dowodem słuszności przedstawionej tu hipotezy. 

Przykład 5. Znany jest powszechnie fakt, iż układ bonitacyjny 

Schwappacha uzupełniony bonitacją la przez Szymkiewicza, 

odpowiadający większości naszych drzewostanów, jest uderzająco uboż- 

szy pod względem elementów taksacyjnych od układu rosyjskich tabel 

Tiurina. Na temat przyczyn tego stanu wysuwa się różne przypusz- 

czenia, ale żadne z nich nie wydaje się wystarczająco przekonywające. 

Koncepcja jakiejś doskonalszej rasy sosny, mającej występować 

w drzewostanach rosyjskich, jest nie dość uzasadniona botanicznie. 

Przypuszczenie, że klimat kontynentalny odpowiada sośnie bardziej niż 

morski, nie zgadza się z doskonałym wzrostem drzewostanów szwedz- 

kich. Wreszcie koncepcja słabszych trzebieży, mających mieć miejsce 

w drzewostanach Tiurina również jest nie do przyjęcia w takiej postaci 

i wymaga poniższego sprostowania. 

Autorzy tabel zasobności i przyrostu nie projektują i nie mogą pro- 

jektować trzebieży w swych dziełach i muszą wyłącznie opierać się na 

wydzielaniu naturalnym, gdyż w przeciwnym wypadku drzewostan ta- 

belaryczny nie byłby pełny i nie stanowiłby właściwego poziomu po- 

równawczego dla drzewostanów rzeczywistych. Z tego właśnie powodu 

w tabelach zasobności drzewostanów nie używa się terminu „trzebież 

ale — „drzewostan podrzędny', który odpowiada ściśle drzewom wy- 

dzielającym się w sposób naturalny. 

Nie ma więc słabszych trzebieży w tabelach Tiurina, niż w ta- 

belach Schwappacha-Szymkiewicza, ale jest tam słabsze 

wydzielanie naturalne. To zmienia całkowicie postać rzeczy, ponieważ 
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wiadomo, że intensywność wydzielania naturalnego ma ścisły związek 
z gęstością początkowej więżby drzewostanu (Szymański i inni). 

Porównanie liczebności drzew najmłodszych sosnowych drzewosta- 
nów tabelarycznych Schwappacha-Szymkiewicza oraz — 
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Ryc. 2. Kształtowanie się liczebności drzew na hektarze 
z wiekiem w pierwszych trzech bonitacjach wg Schwap- 

pacha (linie ciągłe) i wg Tiurina (linie przerywane) 

Tiurina nie nastręcza wątpliwości co do tego, że te ostatnie miały 

więżbę wyjściową znacznie luźniejszą niż pierwsze. Fakt ten zdecydo- 

wał o dobrym wzroście i dużej zamożności drzewostanów Tiurina. 

Potwierdza to wykres liczebności drzew, malejącej z wiekiem, dla 

trzech najlepszych bonitacji obu układów. 
Górne końce krzywych wskazują na luźniejszą więżbę początkową 

układu Tiurina niż Schwappacha-Szymkiewicza. Ude- 

rza również wzajemne przecinanie się krzywych obu tych układów, 

co świadczy o tym, że dużą liczbę drzew w drzewostanie można osiąg- 

nąć tylko przez odpowiednie jej ograniczenie w uprawie. 

Przytoczone przykłady dowodzą, że zależność wzrostu od gęstości 
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sadzenia lub siewu dotyczy nie tylko rolniczych roślin uprawnych, ale 
również drzewostanów. Zapewne przestrzeń życiowa, jaką ma do swej 
dyspozycji pojedyncza roślina zespołu, należy do kompleksu czynników 
Środowiska, które oddziałują na wzrost w sposób określony prawem 
minimum Libiega. 

Dla pojedynczej rośliny środowiskiem jest wszystko, co ją otacza, 
a więc i wielkość powierzchni, jaką otrzymuje celowo lub w drodze 
przypadku. Powierzchnia ta musi być dostosowana do potrzeb wzrosto- 
wych rośliny, a więc w uprawie leśnej powinna być odpowiednio więk- 
sza niż w uprawie rolniczej. Gdy więżba jest zbyt gęsta i drzewo musi 
„wywalczać' przestrzeń niezbędną do rozwoju, to następuje ogranicze- 
nie wzrostu, podobnie jak pod wpływem innych czynników środowiska. 
znajdujących się w minimum. 

Jeśli zważyć, że począwszy od zarodka drzewa zwiększają swe roz- 
miary wielokrotnie więcej niż rośliny zielne, to trzeba dojść do wniosku, 
że ograniczanie wzrostu przez zbyt gęstą więźbę upraw zaznaczać się: 
musi w ich gromadzie szczególnie ostro. 

Stare sosny, wyrosłe od młodości na wolnej przestrzeni mogą osiąg- 
nąć powierzchnię rzutu korony ok. 100 m? co odpowiada więżźbie: 
10 X 10 m przy pełnym ich zwarciu. Tak szeroka więżba dla sosny nie 
sprzyjałaby jednak wykształceniu prawidłowych pni, a więc byłaby 
zbyt luźna dla upraw leśnych. 

Zwarcie drzew nie może następować zbyt późno, gdyż konieczne jest 
pewne ograniczenie rozwoju korony na boki w celu wykształcenia się 
prawidłowych strzał. Istnieć musi jakieś optimum rozpiętości korony 
właściwe gatunkowi drzewa i siedlisku, które najbardziej sprzyja 
dobremu wzrostowi i wykształcaniu strzał, 

Sprawa ta wymaga gruntownych badań, ale przybliżoną orientację 
w tym względzie można zdobyć przez pomiar powierzchni średniego 
rzutu korony w starszych drzewostanach o dobrze wykształconych 
strzałach. Z moich pomiarów wynika, że powierzchnia ta dla sosny 
wynosi ok. 10 m2, czemu odpowiada 1000 drzew na hektarze i więżba — 
ok. 3 X 3 m. Oznaczałoby to, że narzucenie uprawie sosnowej więżby 
gęściejszej doprowadza wcześniej lub później do zahamowania przy- 
rostu drzewostanu. | 

Z powyższej dyskusji wypływa wniosek, że możliwości bonitacyjne: 
drzewostanów sosnowych na określonym siedlisku wynikają z możli- 
wości zmian początkowej więżby od stanu maksymalnego jej zageszcze-. 
nia do więżby 3 X 3 m. Więźbom najgęściejszym odpowiadają najgor- 
sze bonitacje, a zbliżonym do przypuszczalnego optimum 3X3 m — 
bonitacje najlepsze w danych warunkach siedliskowych. Nalezy spo- 
dziewać się, że rozluźnienie więżby poza ekologiczne optimum obniża 
również bonitację wzrostową, a ponadto pogarsza wybitnie jakość: 

drewna. 

Więżba sadzenia uprawy nie przesądza ostatecznie o rozwoju drze-. 

wostanu, gdyż może ona być w różnym stopniu zmieniona przez czyn-. 

niki przypadkowe. Może ulec zagęszczeniu przez samosiew boczny, albo 

też rozluźnieniu wskutek szkód powodowanych przez owady, zwierzynę, 

grzyby, czynniki atmosferyczne itp. W tym tkwi zapewne przyczyna 
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rozmaitości bonitacyjnej drzewostanów w jednakowych warunkach 
siedliska. 

Intensywne zagospodarowanie lasu, wyrażające się w stosowaniu 
gęstych więżb oraz w dbałości o udatność upraw, ogranicza wybitnie 
tę rozmaitość. To jest zapewne przyczyną ubóstwa niemieckiego układu 
bonitacyjnego Schwappacha w porównaniu z rosyjskim układem 
Tiurina. 

Na tym można by zakończyć niniejszą rozprawę, gdyby nie okolicz- 
ność, że w sprawie wpływu więżby początkowej na bonitację wzrosto- 
wą drzewostanu nie wszystko jest dostatecznie jasne. Niezrozumiały 
wydaje się długotrwały wpływ tej więżby na rozwój drzewostanu, cho- 
ciaż jest ona zjawiskiem szybko przemijającym. Nie wiadomo również, 
dlaczego drzewostan o gęściejszej początkowej więżbie staje się z czasem 
mniej zagęszczony od drzewostanu w więżbie luźniejszej i dlaczego 
nie wykorzystuje on tej sytuacji do wyrównania strat wzrostowych 
poniesionych w swej młodości. Ie pytania wymagają odpowiedzi. 

Drzewostan jest populacją organizmów, rozwijających się w ogra- 
niczonej przestrzeni życiowej. Zagęszczenie takiej populacji zmienia się 
w czasie nie liniowo, ale według krzywej falowej, podobnej do krzywej 
(Gaussa. Początkowo rośnie ono aż do pewnego ekologicznego szczy- 
tu, a następnie pojawia się proces odwrotny, likwidujący stopniowo 
populację. 

Przyczyna owej falistości tkwi w konflikcie pomiędzy naturalnym 
rozrostem organizmów, a brakiem przestrzeni życiowej. Stopniowo do- 
chodzi do tak wielkiego zagęszczenia populacji i osłabienia procesów 
życiowych, że stwarza to dogodne warunki do rozwoju innej populacji, 
złożonej z organizmów pasożytniczych, która narastając stopniowo 
niszczy populację żywicielską i wreszcie sama ginie. 

Inaczej niepodobna objaśniać regresu zamkniętej populacji. Gdyby 
nie rozwijająca się epidemia, to każde zmniejszenie się zagęszczenia 
populacji powodowałoby poprawę jej warunków życiowych i ponowny 
wzrost zagęszczenia. Tak jednak zwykle się nie dzieje, dlatego przed- 
stawiony obraz odpowiada zapewne rzeczywistości. 

Rozrost organizmów w zamkniętym zespole i związany z tym wzrost 
ich zagęszczenia staje się przyczyną zguby całego zespołu. Wydaje się, 
że drzewostan podlega również temu przyrodniczemu prawu. Dowodem 
tego jest wykres przedstawiający zmienność zagęszczenia zachodzącą 
z wiekiem we wspomnianych tu drzewostanach  tabelarycznych 
Schwappacha i Tiurina. Ponieważ dla drzewostanów tych nie 
uwzględniono I klasy wieku, więc dla częściowego usunięcia tego braku 

uwidoczniono na wykresie krzywe dotyczące wymienionych poprzednio 
dwóch młodników badanych przez Szymańskiego: „A: i „В“. 

Również linie przerywane uwidocznione na wykresie, przedstawiające 
dalszy hipotetyczny bieg krzywych, mają na celu uzupełnienie tego 

braku. | 
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| Krzywe zostały wykreślone na podstawie zagęszczenia obliczonego 
następującym wzorem M. Czarnowskiego: 

  

. N - H? 

N= F008 
w ktorym: 

М — zagęszczenie drzewostanu, wyrażone liczbą drzew na „po- 
wierzchni przyrodzonej , 

М ——- liczba drzew na hektarze, 

Н — średnia wysokość drzewostanu w metrach, stanowiąca w dru- 
giej potędze tzw. przez autora „powierzchnię przyrodzoną', 

100? — liczba metrów kwadratowych w hektarze. 
Założeniem ekologicznym wzoru jest teza, że drzewostany o różno- 

rodnych wysokościach, mające tę samą liczbę drzew na powierzchni 
przyrodzonej (N), są obdarzone w jednakowym stopniu przestrzenią 
potrzebną do rozwoju drzew. Jeśli zważyć, że zagęszczenie populacji 
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Ryc. 3. Zmienność zagęszczenia drzewostanów wg Schwappacha, Szymańskiego 
i Tiurina 

jest pojęciem geometrycznym, a wymienione drzewostany są do siebie 

geometrycznie podobne, to tezie tej trudno jest odmówić słuszności. 

Zbyteczne jest dowodzić, że wymagania ekologiczne drzew względem 

przestrzeni nie są stałe, ale rosną wraz z ich wysokością. 

Wzór pozwala więc śledzić zmiany zagęszczenia drzewostanu zacho- 

dzące z wiekiem i wyciągnąć z tego ekologiczne wnioski. Takich wnios- 

ków nie można wyprowadzać ze zmienności liczby drzew na hektarze, 

ponieważ liczba ta nic nie mówi o stosunkach przestrzennych panują- 
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cych w drzewostanie. Jest ona tylko wyrazem zagęszczenia punktów 
rozmieszczenia drzew na powierzchni hektara, czyli jest w istocie po- 
jęciem dwuwymiarowym, a nie przestrzennym. | 

Na zamieszczonym wykresie (ryc. 3) zwraca uwagę falowy przebieg 
krzywych zagęszczenia, charakterystyczny dla każdej populacji za- 
mkniętej. Świadczy to, że drzewostany nie są czymś odosobnionym 
w przyrodzie, ale podlegają tym samym prawom, które kształtują inne 
populacje. Z drugiej strony świadczy to, iż wzór Czarnowskiego, 
ujawniający tę przyrodniczą zgodność, jest właściwym wyrazem poję- 
cia zagęszczenia drzewostanu. 

Та jedność przyrodnicza wskazuje, że falowy przebieg zagęszczenia 
populacji drzew musi mieć podobną przyczynę, jak w innych zamknię- 
tych populacjach. Nasuwa się uzasadnione przypuszczenie, że progresja 
zagęszczenia i postępujące z nią osłabienie biologiczne stwarzają do- 
godne warunki do rozwoju „kontrpopulacji' grzybów i owadów paso- 
żytniczych. Spadkowi prężności życiowej populacji żywicielskiej towa- 
rzyszy więc progresja rozwojowa populacji pasożytniczej. 

W okresie zagęszczania się drzewa mają przewagę biologiczną nad 
pasożytami. Przewaga ta jednak szybko maleje i w momencie kulmi- 
nacji zagęszczenia dochodzi do biocenotycznej równowagi między obu 
antagonistycznymi populacjami. Stan ten trwa jednak krótko, gdyż roz- 
wój pasożytów cechuje progresja, a rozwój drzew — stagnacja. Następ- 
nie populecja pasożytnicza powiększa przewagę biocenotyczną nad po- 
pulacją drzew. Skutkiem tego drzewostan coraz więcej przerzedza się, 

dochodząc do stadium płazowiny i ponownego naturalnego odnawiania 
się. W tym procesie populacja pasożytnicza ulega regresji i wygasa, 
aby odrodzić się w okresie zagęszczenia się nowej generacji drzew. 

Można by zapytać, dlaczego w fazie przerzedzania drzewostan nie 
zdobywa się na poprawę wzrostu oraz na wyzwolenie się z dominacji 
pasożytów grzybowych i owadzichę Wszak wiadomo, że w tej fazie 
traci on intensywnie zwarcie, boczny ucisk koron ustaje, dlaczego więc 
utrzymuje się jego osłabienie biologiczne podtrzymujące gradację paso- 
żytnicząć 

Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna dla lesnika-terenowca. 
W gonnych sośninach, przy sztormowych wiatrach pojawia się zawsze 
mniej lub więcej obfity opad tzw. cetyny. Wiele z leżących jednorocz- 
nych pędów rzeczywiście zasługuje na tę nazwę, ale nie wszystkie. Nie 
brak zwykle wśród tego opadu pędów dwuletnich, trzyletnich, a nawet 
większych gałęzi. Obwinienie o to cetyńca byłoby niesłuszne, trzeba 
tu winić siłę sztormowych wiatrów. 

Korona sosny wyrosłej w gąszczu, krucha z natury i osadzona na 
szczycie giętkiego oraz wysokiego masztu, jest szczególnie wrażliwa na 
samobiczowanie spowodowane wiatrem. 

Obserwując przez lornetkę obrzeża koron w gonnym lesie sosno- 
wym widzi się wiele sterczących suchych kikutów po obłamanych ga- 
łązkach. Korony widziane od dołu nie są zaokrąglone, lecz kanciaste, 
najczęściej trójkątne lub czworokątne. W kierunku prostopadłym do 
płaszczyzn zderzania się koron rozwój ich jest ograniczony przez są- 
siednie drzewa, a możliwy tylko w kierunku wierzchołków, czyli wzdłuż 
płaszczyzn zderzania się koron. 
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Przedstawione na ryc. 4 a, b, c próbne powierzchnie kołowe są 
zmniejszeniami pantograficznymi zdjęć, wykonanych metodą stolikową 

w kilku typowych sośninach w nadleśnictwie Myszyniec. Wymowa tych 

obrazów dachu leśnego nie pozostawia złudzeń co do rzeczywistości 

ograniczania rozrostu koron przez oddziaływanie wiatru. Korony drzew 

na tych obrazach wyglądają jak szczątki rozbitej szyby, które odsunety 

się od siebie na pewną odległość, zachowując równoległość boków. 

Ryc. 4a. Rzuty koron. Nadl. 
Myszyniec, oddz. 151 c. BŚw, 
rokiet, m. czernica. Sosna 60 lat, 
wysokość 22,6 m. przec. pierś. 
27 cm. Na hektarze: drzew 
510 szt., grubizny 322 m$. Czyn- 
nik zwarcia 0,361, zagęszczenie 
Ń = 26. Średnica koła po- 
wierzchni próbnej 30 m   
W odpowiedzi na postawione pytanie można więc stwierdzić, że 

w fazie przerzedzania się drzewostanu nie może on wyzwolić się od 

dominacji pasożytniczej dlatego, że osłabienie biologiczne zapoczątko- 

wane młodocianym gąszczem jest w dalszym ciągu utrzymywane przez 

samobiczowanie pod działaniem wiatru. Samobiczowanie to jest prze- 

jawem ruchu harmonicznego, w którym niejednakowa grubość drzew 

odgrywa istotną rolę, gdyż jest przyczyną sprzecznych z sobą ruchów 

koron. 

Druga rzecz, która zaciekawia w wykresie przedstawionym na ryc. 

3, to wysokość fali zagęszczenia drzewostanu oraz jej długość. Rozu- 

mując logicznie, trzeba dojść do wniosku, że maksimum zagęszczenia 

musi być zależne od jakości siedliska oraz od gatunku drzewa, nato- 

miast o długości fali zagęszczenia decyduje więżba początkowa. 

Co do pierwszego wniosku nie można się wahać, gdyż zarówno z ba- 

dań Czarnowskiego, jak i pobieżnych nawet obserwacji wynika, że na 

lepszych siedliskach dochodzi do większego zagęszczenia, niż na siedli- 

skach gorszych. 

Również co do drugiego wniosku nie można mieć wątpliwości, gdyż 

gęściej zapoczątkowane drzewostany Schwappacha mają falę za- 

gęszczenia znacznie krótszą i bardziej stromą, niż pochodzące z lużźniej- 

szej więźby drzewostany Tiurina. Różnica pod tym względem jest wprost 
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uderzająca, a krzywe „A” i „B' dotyczące młodników Szymańskiego, 
jak również krzywe frekwencji drzew potwierdzają, że jest ona spowo- 
dowana więżbą początkową. 

Obydwa te wnioski są bardzo pouczające. Z pierwszego wynika, że 
jednoimienne bonitacje układu Schwappacha-Szymkiewicza oraz Tiu- 
rina nie różnią się istotnie pod względem jakości siedliska, i że wobec 
tego lepsze wyniki hodowlane tego ostatniego układu przypisać należy 
jego luźniejszej więżbie początkowej. Natomiast drugi wniosek wyjaś- 
nia, że dzieje się to za sprawą wydłużenia fali zagęszczania w czasie, 

Ryc. 4b. Rzuty koron. Nadl. 
Myszyniec oddz. 152 f. BMśw. 
płonnik. m. czernica, kosm. 
szczawik z. Sosna 80 lat, w 
okapie św. (nierzutowany), 
p. wysok. 26 m.p. pierś. 33,5 
cm. Na hektarze: drzew 326 
szt, grubizny 345 m3. Czyn- 
nik zwarcia 0,289, zagęszcze- 
nie Ń = 20. Średnica koła po- 
wierzchni próbnej 30 m   

uczynienia jej mniej stromą i przesunięcia jej maksimum na późniejsze 

lata. 
Dzięki tćmu staje się zrozumiałe, że gdy kulminacja zagęszczenia 

wypada w końcu I kl. wieku lub na początku II, to drzewostan musi 
bezpowrotnie stracić szansę dobrego rozwoju. 

Tą szansą jest prężność rozwojowa młodego drzewostanu, niepowta- 
rzalna w jego dalszym życiu, którą tłumi w tym przypadku wpływ mak- 
symalnego zagęszczenia. Zamiast intensywnie przyrastać, młodnik po- 
pada w osłabienie biologiczne, atakowany jest przez pasożyty owadzie 
i grzybowe i ulega ciężkiej „chórobie gąszczu'', która już go nie opuści 
do końca życia, gdyż będzie podtrzymywana samobiczowaniem wiatro- 
wym. Od samej młodości rozpoczyna się więc zmierzch drzewostanu. 

Stosując trzebieże, w których wraz z posuszem usuwamy część drzew 
jeszcze żywych, wzmagamy proces przerzedzania naturalnego i samo- 
biczowania sztormowego, a tym samym epidemię pasożytniczą. 

W regionach o dużej lesistości i małym zaludnieniu obraz kulminacji 
zagęszczenia drzewostanów już w żerdziowinach jest szczególnie wyra- 
zisty i rzucający się w oczy. W drzewostanach takich widzimy dużo 

stojącego i połamanego posuszu, bielejącego z daleka wskutek odpad- 
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niętej kory. Można by pomyśleć, że jakaś klęska chorobowa dotknęła 
drzewostan i nie ma w tym żadnej przesady. To rzeczywiście klęska, 
tym większa, że spotyka każdy drzewostan, zakładany zgodnie z obo- 
wiązującymi zasadami, W okolicach gęsto zamieszkałych ludność nie 
dopuszcza do większego gromadzenia się posuszu, dlatego klęska ta 
uchodzi uwadze obserwatora. 

Nie jest zapewne przypadkiem, że w takich drzewostanach kulmina- 
cja bieżącego przyrostu masy występuje bardzo wcześnie i pokrywa się 
w czasie z kulminacją zagęszczenia. Odtąd. przyrost ustawicznie się 

Ryc. 4c. Rzuty koron. Nadl. 
Myszyniec, oddz. 3 j. BSW/BW, 
czernica, m. łochynia. Sosna 
110 lat, przec. wysokość 21,2 m, 
przec. pierś. 36,0 cm. Na hek- 
tarze: drzew 213 szt., grubizny 
203 m3. Czynnik zwarcia 0,256, 
zagęszczenie NŃ= 10. Średnica 
koła powierzchni próbnej 30 m   

zmniejsza z postępującym rozrzedzaniem, co wydaje nam się czymś 
zwykłym i nieuniknionym, podobnie jak owo samoprzerzedzanie. 

Mówimy na ogół, że sosna jest gatunkiem nieodpornym biologicznie, 
że posiada mnóstwo pasożytów i że jedynym sposobem zwiększenia tej 
odporności jest jej mieszanie z gatunkami liściastymi oraz wprowadza- 
nie podszytów w drzewostanach przerzedzonych. 

Tymczasem z biegu krzywych zagęszczenia widzimy, że nieodporne 
biologicznie są tylko sośniny gęsto zapoczątkowane, typu Schwap- 
pacha, i że nie można tego powiedzieć o sośninach typu Tiurina. 
Te ostatnie, dzięki luźniejszej więźbie początkowej zagęszczają się po- 
woli aż do 60 roku życia, co jest niewątpliwym dowodem ich biolo- 
gicznej odporności w tym długim okresie. Dopiero od tego wieku roz- 
poczyna się proces przerzedzania drzewostanu, ale jest on łagodny 
i krótki, w przeciwieństwie do tego procesu w sośninach Schwappacha. 

Z przytoczonego już doniesienia Wentzela wynika, że i w świer- 
czynach działa to samo prawo zachowania odporności biologicznej drze- 
wostanu. Odpowiednio rozluźniona więźba zlikwidowała tam praktycz- 
nie proces wydzielania naturalnego w okresie 50 lat istnienia drzewo- 
stanu, co jest dowodem, że ustawicznie zagęszczał się on w tym czasie 

i był odporny biologicznie. 

37



Trzeba więc dojść do wniosku, że stopień owej odporności nie jest 

przyczynowo związany z gatunkiem lasotwórczym, lecz głównie z więż- 

bą początkową drzewostanu. Z. cech wrodzonych poszczególnych ga- 

tunków drzew zdaje się tu grać rolę tylko jedna, mianowicie — wyma- 

gania względem światła. Gatunki cienioznośne są lepiej przystosowane 

do życia w gąszczu niż światłożądne, dlatego odnawiać je można w więż- 

bie gęściejszej. Potwierdza to przykład topoli, osiki, sosny 1 świerka, 

których odporność w gęstych więżbach jest niewielka, w przeciwien- 

stwie do jodły i buka. 
Jest tu oczywiście mowa o odporności przeciwko szkodnikom wtór- 

nym, czyli chorobom epidemicznym lasu, rozwijającym się na podłożu 

biologicznego osłabienia drzew. Takie osłabienie może mieć różne przy- 

czyny, jak np. zmiana poziomu wód gruntowych, posucha, przymrozki, 

zredukowanie aparatu asymilacyjnego przez owady itp. Pragnę tu jed- 

nak podkreślić, że jedną z tych przyczyn, działającą w naszych lasach 

powszechnie i stale, jest młodociany gąszcz spowodowany stosowaniem 

nadmiernie gęstych więżb w uprawach oraz samobiczowanie sztor- 

mowe. | 
Szkodniki pierwotne niszczące igliwie stają się przyczyną biologicz- 

nego osłabienia drzewostanu, a następnie chorób epidemicznych lasu. 
Jest to jednak zjawisko raczej wyjątkowe w porównaniu z permanentną 
przyczyną biologicznego osłabienia, jaką jest kulminacja zagęszczenia 
już w młodniku lub żerdziowinie, występująca powszechnie w naszych 

lasach. Owady jako szkodniki wtórne dobijają tylko chore (zagrzybiome) 

drzewa, przyspieszają ich śmierć — ale jej nie powodują. Właściwie 

pojęta profilaktyka wymaga likwidacji wydzielania naturalnego «co naj- 

mniej w Ii II klasie wieku i przesunięcia kulminacji zagęszczenia. do 

wieku rębności. Będzie to jednocześnie profilaktyka przeciw szkodliwym 

grzybom, słabym bonitacjom wzrostowym, nikłemu zapasowi i zwarciu 

oraz przeciw długiej obecnie kolei rębności. 
Dążność do uzdrowienia lasu prowadzi więc jednocześnie do po- 

większania jego przyrostu i zapasu. Można to osiągnąć w sposób prosty 

i ekonomiczny — jedynie przez odpowiednie rozluźnienie więżby za- 

kładanych upraw. Z domieszek biocenotycznych nie należy rezygnować, 

jednak nie można się do nich ograniczyć, ani przeceniać ich wartości. 

Prof. W. Koehler w swej pracy pt. „O zadaniach i celach ento- 

mologii leśnej" wypowiada następujący pogląd: „Kwestia masowych 

pojawów owadów nie da się zgłębić z pozycji badań wyłącznie ento- 

mologicznych. Szkoda wyrządzona w lesie przez owady nie jest zja- 

wiskiem epizodycznym, lecz jest przejawem pewnego etapu procesu, 

który przebiega w środowisku leśnym. Odgrywają tu rolę szczególną 

układy nieożywionych czynników środowiska . 
Pragnę do tego dodać, że przede wszystkim chodzi tu o takie czyn- 

niki środowiska, które ograniczają wzrost i powodują osłabienie bio- 

logiczne drzew. Do zespołu tych czynników należy również przestrzeń 

potrzebna drzewom do rozwoju szczególnie w młodości oraz samobi- 

czowanie sztormowe. Niekorzystna zmienność tych czynników stwarza 

podłoże dla gradacji grzybów i owadów i to jest chyba ten etapowy 

proces zmiany środowiska, który prof. Koehler ma na myśli. Spra- 

wy ochrony i hodowli lasu zazębiają się ściśle ze soba przez srodo- 
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wisko, które wpływa na żywot drzew, a tym samym — na ich odpor- 

ność przeciw chorobom i na ich przyrost. 

Powszechnie zakorzenione mniemanie, jakby samoprzerzedzanie się 

drzewostanu w postaci wydzielania naturalnego było czymś pozytyw- 

nym dla wzrostu wymaga więc sprostowania. Skoro owo samoprzerze- 

dzanie nie zabezpiecza drzewostanu przed wzrostem zagęszczenia do 

ekologicznego maksimum, to tym samym nie można na nim polegać 

w hodowli lasu. Jest ono zbyt słabe w pierwszej fazie rozwojowej drze- 

wostanu, a zbyt intensywne w fazie następnej. Jest wyrazem rozwija- 

jącej się choroby epidemicznej w drzewostanie i alarmowym sygnałem, 

że z przyrostem dzieje się źle. 

Należy więc radykalnie rozluźnić więźbę zakładanych upraw, aby 

kulminacja zagęszczenia wypadała w wieku rębności, a nie jak do- 

tychczas — w okresie pędzenia. Wtedy dopiero można będzie pomyśleć 

o selekcji nasion, o melioracjach i nawożeniu gleb leśnych, jako o dal- 

szych środkach wzmagania produkcji drewna. Zanim jednak to nastąpi, 

można znacznie zwiększyć produkcyjność naszych lasów bez dodatko- 

wych kosztów, a nawet przy niemałych oszczędnościach, jedynie przez 

odpowiednie rozluźnienie więźby zakładanych upraw. 
{ 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 7 marca 1967 Tr. 

Краткое содержание 

Автором рассматриваются вопросы соответствующей густоты посадки лесных 

культур. Представлено отрицательное влияние применяемой до сих пор густой 

посадки сосновых культур, а также отрицательные стороны процесса есте- 

ственного самоизреживания насаждений. 

Констатируется, что слишком большая сомкнутость молодых насаждений 

вызывает биологическое ослабление деревьев, торможение прироста, а также 

благоприятствует болезням. Насаждения посаженные более свободно отличаются 

быстрым ростом и лучшим здравосостоянием (санитарным состоянием). 

Самой благоприятной для сосновых культур считается густота OK. 3 X 3 M. 

Кульминация уплотнения должна приходится на возраст рубки, а не как до 

настоящего времи, на период максимального прироста. 

Summary 

Author discusses the problem of proper spacing in forest young plantations. He qu- 

otes negative effects of the used until now, dense spacing in young plantations of 

pine as well as negative aspects of the proces of natural dying of trees. 
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He states that excessively high density of young stands results in biological wea- 

kening of trees, the hampering of growth and favours diseases. Stands planted in 

a loose spacing a higher rate of growth and a better health. 

The spacing of ca 3 X 3 m he considers as the most proper for young plantations of 

pine. The culmination of density should occur at the cutting age, and not, as recently, 

during the period of height growth.


