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I. WSTĘP 

Nasienie trzebieży określa stopień obniżenia się miąższości, pierśni- 
cowego pola przekroju lub liczby drzew drzewostanu po wykona- 

nym zabiegu. Współczynnikami nasilenia trzebieży są więc: 

— miąższość drzew pobranych z drzewostanu w jednorazowym cięciu 
wyrażona w procentach zapasu drzewostanu przed wykonanym zabiegiem, 

— pierśnicowe pole przekroju drzew usuniętych w zabiegu wyrażone 
w procentach pierśnicowego pola przekroju drzewostanu przed zabiegiem, 

— liczba drzew usuniętych w zabiegu wyrażona w procentach liczby 
drzew drzewostanu przed zabiegiem. 

W literaturze z zakresu cięć pielęgnacyjnych można wyróżnić dwa kie- 
runki postępowania hodowlanego w ustalaniu nasilenia trzebieży: 1) w 
pierwszej kolejności ustala się dla danego drzewostanu rodzaj trzebieży, 
a nasilenie trzebieży jest wynikiem takiego sposobu postępowania; na- 
zwijmy ten sposób naturalnym, 2) w pierwszej kolejności ustala się na- 
silenie trzebieży, a rodzaj trzebieży jest wynikiem takiego sposobu po- 
stępowania; nazwijmy ten sposób schematycznym. 

1. Kierunek pierwszy jest historycznie starszym sposobem postępo- 
wania hodowlanego. Dla danego drzewostanu, uwzględniając różne czyn- 
niki, wybiera się najwłaściwszy rodzaj trzebieży. Informację dotyczącą 
nasilenia trzebieży uzyskuje się po wyznaczeniu zabiegu lub jego wyko- 
naniu, co jest wadą tego sposobu. 

2. Drugi kierunek postępowania hodowlanego zakłada przyjęcie z góry 
określonej wartości nasilenia trzebieży. Aby jednak można było wykonać 
zabieg, należy również przyjąć określony jego charakter, a więc należy 
wybrać jedną z grup trzebieżowych: dolną, górną lub kombinowaną. Dla 
tej ostatniej grupy należałoby ustalić oddzielnie nasilenie dla drzewosta- 
nu panującego i opanowanego. | 
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Podstawowym problemem dla schematycznego sposobu postępowania 
jest przyjęcie określonych kryteriów, które pozwolą na ustalenie nasilenia 
trzebieży. Kryterium takie zaproponował Assmann (1), a jest nim 
względna wartość pierśnicowego pola przekroju drzewostanu. 

W trzebieżowej teorii Assmanna wyróżnia się trzy poziomy pierśni- 
cowego pola przekroju drzewostanu: 

1) maksymalny — jest to największa dla danych warunków siedlisko- 
wych wartość pierśnicowego pola przekroju drzewostanu, 

2) optymalny — jest to wartość pierśnicowego pola przekroju drze- 
wostanu, przy której występuje maksymalny przyrost miąższości, 

3) krytyczny — jest to wartość pierśnicowego pola przekroju drzewo- 
stanu, przy której przyrost miąższości jest o 5% niższy od wartości ma- 
ksymalnej. 

Badania przeprowadzone przez Assmanna wykazały, że maksymalną 
wartość pierśnicowego pola przekroju można uzyskać w drzewostanach 
prowadzonych przy stałych zabiegach pielęgnacyjnych, sprowadzających 
się do usuwania drzew obumierających. Taki rodzaj zabiegu odpowia- 
dałby trzebieży dolnej słabej (TDS). Optymalny poziom pierśnicowego 
pola przekroju zależy od wieku drzewostanu. W drzewostanach młodych 
optymalny poziom pola przekroju jest niższy od maksymalnego, a w drze- 
wostanach starszych klas wieku równy maksymalnemu. Assmann zaleca 
ustalanie nasilenia zabiegu w takiej wysokości, aby nie schodzić poniżej 
krytycznego poziomu pierśnicowego pola przekroju. 

Iloraz krytycznego i maksymalnego poziomu pola przekroju drzewo- 
stanu dla poszczególnych gatunków drzew powinien według niego kształ- 
tować się następująco: 0,80—0,85 dla drzewostanów sosnowych, 0,75—0,80 
dla świerkowych, 0,75—0,85 dla dębowych i 0,60—0,70 dla bukowych. 
Pierwsze z tych liczb dotyczą drzewostanów młodszych klas wieku, a dru- 
gie drzewostanów starszych. 

Aby pierśnicowe pole przekroju drzewostanu było dobrym miernikiem 
ustalania nasilenia trzebieży, powinien zachodzić dość silny związek mię- 
dzy nasileniem trzebieży ustalonym sposobem naturalnym i względną 
wartością pierśnicowego pola przekroju drzewostanu. Założenie to wy- 
maga sprawdzenia. Celem pracy jest zbadanie wielkości i zmienności na- 
silenia trzebieży przy różnych rodzajach trzebieży, sprawdzenie teorii 
Assmanna, a także ustosunkowanie się do naturalnego i schematycznego 
kierunku pastępowania hodowlanego. 

Badania nad nasileniem trzebieży w Polsce prowadził A. Bruch- 
wald (2, 3). Badania te były oparte na mniejszym materiale. 

II. MATERIAŁ BADAWCZY 

Praca opiera się na materiałach zebranych na 6 stałych powierzch- 
niach trzebieżowych założonych w drzewostanach sosnowych i na 4 sta- 
łych powierzchniach założonych w drzewostanach świerkowych. Każda 
z powierzchni została podzielona na szereg działek (przeważnie 12). Po- 
szczególne działki oddzielono od siebie pasem izolacyjnym szerokości 5 m. 
Na działkach pomierzono m.in. pierśnice wszystkich drzew, przeprowa- 
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dzono klasyfikację biosocjalną Krafta oraz zaliczono każde drzewo drze- 
wostanu panującego do grupy drzew dorodnych, pożyteczych albo szko- 
dliwych. Ogólną charakterystykę powierzchni zawiera tab. 1. 

Tabela 1 

Charakterystyka stałych powierzchni badawczych 

  

| Sred- Klasa |Czyn- 

  

Wiel- | Licz- | Wiek |Przec.! nia boni- | nik 
Symbol es Gatu-| kość „ba |drze- | pier- tacji | za- 
pow. Nadleśnictwo nek: pow. dzia- | wo- | Snica "o А, wg |drze- 

(ha) łek |stanu| (cm) (m) Sch- | wie- 

wapp.| nia 

S-1 Rogów So 2,02 18 34 163 15,9 Ia 0,85 

S-2 Ostrow Maz. So 2,016 12 35 140 164 Ia 0,92 

Oddz. 18la 

S-3 Ostrów Maz. So 1—92 12 36 115 144 I 1,02 

Oddz. 157 

S-4 Niedźwiady So 1,80 12 52 13,8 146 III 0,91 

S-5 Puszcza So 1,92 12 53 146 15,7 III 0,96 

Kampinoska 

S-6 Dwukoly So 0,56939 5 34 127 143 1 1,08 

5-7 Złotoryja Sw. 0,486896 2 85 (33,5 286 III 0,99 

Oddz. 323c 

5-8 Złotoryja Św.  0,460758 3 52 23,3 221 1 0,88 

Oddz. 3238 

S-9 Złotoryja Sw.  0,438609 3 53 223 20,7 I 0,83 

Oddz. 242d 

S-10 Duszniki Sw. 0,81 9 44 148 215 I 1,13 

III. WYNIKI BADAN 

1. Wielkość nasilenia trzebieży 

Nasilenie trzebieży określono współczynnikiem pierśnicowego pola 
przekroju (Pa) oraz współczynnikiem liczby drzew (PN) z wyłączeniem 
posuszu. Nasilenia określono dla różnych rodzajów trzebieży dolnej, gór- 
nej i kombinowanej. 

a. Nasilenie trzebieży wyrażone współczynnikiem powierzchni przekroju 

W drzewostanach sosnowych, w rozpatrywanych rodzajach trzebieży, 

najmniejsze wartości nasilenia występują w trzebieży dolnej słabej (TDS) 
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Tabela 2 

Nasilenie trzebieży wyrażone współczynnikiem pow. przekroju 

  

  

  

      

  

  
  

  

  

а Rodzaj trzebieży 

trze- Posusz 

żowe | TDS | TDU | TDM | TG- | qps | TDG | TDM 
S-1 3,5 13,2 26,7 7,0 10,5 201 337 0,8 

$-2 7,1 11,6 19,6 9,4 16,5 21,0 29,0 6,0 

S-3 5,0 11,9 22,8 8,0 12,9 19,8 30,8 2,8 

S-4 5,8 13,2 25,1 6.6 12,4 19,9 31,7 0,2 

S-5 4,0 8,7 19,7 8,8 12,7 17,4 28,4 0,7 

S-6 7,1 13,6 26,2 5,0 12,1 18,6 31,2 0,7 

Srednio 5,1 12,0 23,4 7,6 12,7 19,6 31,0 

S-7 0,9 3,9 9,8 0,0 0,9 3,9 9,8 0,5 

S-8 6,2 11,3 14,4 3,1 9,2 14,3 17,4 2,7 

S-9 2,3 4,4 7,3 11,2 13,5 | 15,5 18,5 13,7 

S-10 8,4 15,6 26,4 5,5 13,9 21,1 32,0 2,3 

(tab. 2). Wahają się one w poszczególnych drzewostanach od 3,5 do 7,1%, 
na poszczególnych działkach od 1 do 13%, a wartość średnia wynosi 5,1%. 

Większe wartości nasilenia trzebieży uzyskano dla trzebieży górnej 
(TG) 1. Dla tego rodzaju trzebieży wartość Fa waha się w drzewostanach 
od 5,0 do 9,4%, na działkach od 0,0 do 14,9%, a przeciętnie wynosi 7,6'%. 
W porównaniu z nasieniem trzebieży w TDS nasilenie trzebieży w TG 
jest średnio większe o 2,5%. Wyjątek stanowi pow. S-6, na której nasile- 
nie trzebieży było większe dla TDS. 

W przybliżeniu takie same wartości nasilenia trzebieży uzyskano dla 
trzebieży dolnej umiarkowanej (TDU) i trzebieży kombinowanej (TG- 
-IDS), będącej połączeniem trzebieży górnej z trzebieżą dolną słabą. 

Dla trzebieży dolnej umiarkowanej (TDU) wartości Pe wahają się w 
drzewostanach od 8,7 do 13,6%, na działkach: od 5,4 do 20,1%, a wartość 
średnia wynosi 12%. Dla trzebieży TG-TDS wartość Pa jest sumą war- 
tości Pą z trzebieży TG i TDS. Waha się ona w drzewostanach od 10,5 

do 16,5%, na działkach od 3,1 do 22,7%, a przeciętnie wynosi 12,7%. Na- 
silenie trzebieży w TDU i TG-TDS jest w przybliżeniu 2-krotnie większe 
niż w TDS. 

Wysokimi wartościami nasilenia trzebieży charakteryzuje się trzebież 
kombinowana TG-TDU, będąca połączeniem trzebieży górnej z trzebieżą 

1) W trzebieży górnej usuwa się drzewa szkodliwe przeszkadzające we wzroście 
drzewom dorodnym 
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dolną umiarkowaną. Wielkości współczynnika powierzchni przekroju dla 
tego rodzaju trzebieży wahają się w drzewostanach od 17,4 do 21,0%, na 
działkach od 6,1 do 31%, a wartość przeciętna wynosi 19,6%. Jest ona ok. 
4-krotnie większa niż dla TDS. Również wysokie wartości nasilenia trze- 
bieży uzyskano dla trzebieży dolnej mocnej (TDM). Wartości Pa dla 
TDM wahają się w drzewostanach od 19,6 do 26,70, na działkach od 
9,5 do 39,5%, a wartość średnia wynosi 23,4%. Współczynnik ten jest prze- 
ciętnie o ok. 3% większy niż dla TG-TDU i w przybliżeniu 4-krotnie 
większy niż dla TDS. 

Największe wartości nasilenia trzebieży uzyskano dla trzebieży kom- 
binowanej, powstałej z połączenia trzebieży górnej z trzebieżą dolną 
mocną (TG-TDM). Przy tym rodzaju trzebieży, współczynniki nasilenia 
wahaią się w drzewostanach od 28,4 do 38,7%, na działkach od 14,8 do 
42,6%, a średnio wynoszą 31%. Wartości Pą są ok. 6-krotnie większe niż 
dla TDS. 

Nasilenie trzebieży w badanych drzewostanach świerkowych jest bar- 
dziej zróżnicowane niż w drzewostanach sosnowych. Wydaje się, że jedną 
z przyczyn większej zmienności tego współczynnika jest większa roz- 
piętość drzew w drzewostanach świerkowych. 

Kolejność rodzajów trzebieży ze względu na wielkość nasilenia trze- 
bieży jest podobna jak w drzewostanach sosnowych z tym, że najmniejsze 
nasilenie występuje na ogół przy trzebieży górnej, a nie dolnej słabej. 

b. Nasilenie trzebieży wyrażone współczynnikiem liczby drzew 

W drzewostanach sosnowych (tab. 3) nasilenie trzebieży wyrażone 
liczbą drzew kształtuje się nieco inaczej niż nasilenie wyrażone współ- 
czynnikiem Pg. Najniższą wartość osiąga ono dla TG (przeciętnie wynosi 

Tabela 3 

Nasilenie trzebieży wyrażone współczynnikiem liczby drzew 

  

Rodzaj trzebieży 
  

  

      

  

  

  

    

  

Stałe pow. 
ież TG- TG- TG- trzebiezowe TDS TDU TDM TG TDS TDU TDM 

S-1 7,4 23,1 40,2 6,4 13,8 29,5 47,3 

S-2 15,6 23,4 31,4 8,4 24,0 31,4 43,6 

5-3 12,7 25,3 40,8 6,5 19,2 31,7 47,3 

S-4 11,8 24,2 40,9 6,1 18,2 29,8 47,3 

S-5 10,0 18,7 34,7 7,7 17,7 26,4 42,4 

5-6 15,3 _ 26,8 44,3 4,4 19,7 31,2 48,8 

Średnio 11,4 23,2 38,3 6,8 18,2 29,8 45,9 

5-7 2,1 9,0 19,4 0,0 2,1 9,0 19,4 

S-8 15,2 24,2 29,7 , 2,7 17,8 26,9 32,4 

S-9 6,3 10,9 16,9 12,3 18,6 23,2 29,1 

S-10 22,9 36,0 50,9 5,1 28,1 41,1 56,1 
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6,8%), odpowiednio większą dla TDS (11,4%), TG-TDS (18,2%), TDU 
(23,2%), TG-TDU (29,8%), TDM (38,3%), Та-ТОМ (45,9%). Wielkość na- 
silenia trzebieży wyrażona współczynnikiem liczby drzew jest wyraźnie 
większa niż wyrażona współczynnikiem powierzchni przekroju. Wyjątek 
stanowi trzebież górna, dla której współczynnik Py jest mniejszy od 
współczynnika Pą. W trzebieżach dolnych TDS i TDU iloraz współczyn- 
nika Pn i Pa jest w przybliżeniu równy 2, w trzebieżach kombinowanych 
mniejszy od 2. 

W drzewostanach świerkowych nasilenie trzebieży wyrażone liczbą 
drzew, podobnie jak wyrażone powierzchnią przekroju, jest bardziej zróż- 
nicowane niż w drzewostanach sosnewych. Kolejność rodzajów trzebieży 
uszeregowana od najmniejszej do największej wartości nasilenia trzebieży 
jest następująca: TG, TDS, TDU i TG-TDS, TG-TDU, TDM, TG-TDM. 
Jest ona zatem taka sama jak w drzewostanach sosnowyćh. 

2. Zmienność nasilenia trzebieży 

Wartości odchylenia standardowego nasilenia trzebieży określonego 
współczynnikiem powierzchni przekroju i współczynnikiem liczby drzew 
są na ogół duże. Są one większe dla tych rodzajów trzebieży, którym od- 
powiadąją wartości współczynnika Pa i PN. 

Odchylenie standardowe współczynnika Py jest na ogół większe od 
odchyleń standardowego współczynnika Pa. Wyjątek wystąpił w trze- 
bieży górnej, dla której odchylenie standardowe Py jest mniejsze. Duża 
zmienność nasilenia trzebieży wyrażonego zarówno współczynnikiem Pea 
jak i Py wynika z działania czynników przypadkowych oraz czynników 
obiektywnych, tj. naturalnej zmienności przyrodniczej. Do czynników 
przypadkowych możemy zaliczyć błędy powstałe w wyniku nieprawidło- 
wego przydzielenia drzew do określonych klas tworzących stosowny sy- 
stem klasyfikacji trzebieżowej. Ponieważ większość klasyfikacji jest do- 
konywana na podstawie wzrokowej oceny różnych cech drzewa, błędów 
tych nie można uniknąć. Zmienność naturalna nasilenia trzębieży wyni- 

ka ze stopnia zróżnicowania struktury drzewostanu określonej przy użyciu 
przyjętej klasyfikacji trzebieżowej. Struktura ta między innymi zależy od 
wieku drzewostanu oraz od liczby lat, które upłynęły od momentu wyko- 
nania ostatniego zabiegu. 

Na podstawie podanych wielkości odchyleń standardowych można 
przypuszczać, że wartości współczynnika Pa i Pny w niektórych drzewo- 
stanach, na poszczególnych działkach, mogą się wahać w bardzo szero- 
kich granicach, dochodzących nawet do ok. 30% (Pa), 50% (PN). Zatem 
określając nasilenie trzebieży na podstawie powierzchni próbnej równej 
wielkości działki na stałych powierzchniach doświadczalnych (ok. 0,15 ha) 
można popełnić duży błąd. Z małą więc dokładnością będzie, w takim 
przypadku, określona miąższość drzew pozyskiwana w zabiegach. 

3. Związek między nasileniem trzebieży a stopniem zadrzewienia 

W pięciu drzewostanach sosnowych i jednym świerkowym podjęto. 
badania, których celem było uchwycenie związku między nasileniem uzys- 

48



kanym dla różnych rodzajów trzebieży a stopniem zadrzewienia. Nasile- 
nie trzebieży określono współczynnikiem powierzchni przekroju, a sto- 
pień zadrzewienia ilorazem powierzchni przekroju danej działki do po- 
wierzchni przekroju działki mającej największą wartość pierśnicowego 
pola przekroju. Zależność tych cech określono równaniem prostej regresji, 
a moc związku współczynnikiem korelacji (tab. 4). 

Tabela 4 

Współczynnik korelacji między współczynnikiem powierzchni 

przekroju i stopniem zadrzewienia 

  

Rodzaj trzebieży 
  

  

  

    

  

Stałe pow. | 
trzebieżowe TDS TDU | TDM TG TDS TDU PONI 

5-1 0,305 0,250 0,176 0,023 0,134 0,215 0,231 

5-2 0,025 0,105  —0,382 0,035 0,081 0,122 0,144 

S-3 —0,399 —0,059 0,206 —0174 —0405 —0159 _ 0,100 
S-4 —0,149 —0,367 —0,326 0,240 0,035 —0,155 —Q,177 

9-5 0112  —0,093 —0,094 0,100 0,108 0,037 0,000 

S-10 —0,076 —0,151 —0,157 0,122 0,041 —0,003  —0,051 

Współczynniki kierunkowe prostych regresji w niektórych drzewosta- 
nach mają znak dodatni, w innych ujemny. Ze wzrostem wartości stopnia 
zadrzewienia. w jednych drzewostanach wartość Pa rośnie, w innych ma- 
leje. Wartości współczynników korelacji są bardzo małe i tylko w nie- 
licznych wypadkach istotnie różnią się od zera. Z badań tych wynika, że 
w drzewostanach nie stwierdzono żadnego związku między nasileniem 
trzebieży a stopniem zadrzewienia. | 

IV. DYSKUSJA 

Jak wspomniano we wstępie, do wad naturalnego sposobu postępo- 
wania hodowlanego w ustaleniu nasilenia trzebieży należy zaliczyć brak 
ścisłych informacji dotyczących nasilenia trzebieży przed jej wykona- 
niem, a tym samym brak ścisłych informacji o ilości drewna planowa- 
nego do pozyskania z danego drzewostanu. Tę wadę można wyelimino- 
wać w przypadku stosowania odpowiednich modeli wzrostowych, np. mo- 
delu MDI-1, opracowanego dla drzewostanów sosnowych. 

Podstawą drugiego sposobu postępowania przy ustalaniu trzebieży, 
zwanego schematycznym, jest propozycja Assmanna uwzględniania wiel- 
kości pierśnicowego pola przekroju drzewostanu. Niezbędnym warunkiem 
uznania powierzchni przekroju za dobrą podstawę do planowania nasilenia 
trzebieży jest istnienie silnego związku między nasileniem trzebieży a 
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względną wielkością pola przekroju. W badanych drzewostanach takiego 
związku dla żadnego rodzaju trzebieży nie stwierdzono. Nie dość tego, 
w niektórych drzewostanach współczynnik korelacji między wymienio- 
nymi cechami miał znak ujemny, co wskazywałoby na to, że w tych drze- 
wostanach należało przeprowadzić trzebież o większym nasileniu, na dział- 
kach o mniejszej względnej wielkości powierzchni przekroju. Wskazuje 
to na to, że poziom pierśnicowego pola przekroju nie daje podstawy do 
planowania nasilenia trzebięży. Może on być odpowiedni tylko w drze- 
wostanach prowadzonych w sposób systematyczny, według określonego 
rodzaju trzebieży. Na bazie takich drzewostanów została opracowana 
teoria Assmanna. Teorii tej nie można jednak bez modyfikacji przenosić 
do drzewostanów prowadzonych w inny sposób. Niski poziom pola prze- 
kroju przy konieczności wykonywania trzebieży świadczyć może o obniżo- 
nej produkcyjności drzewostanów i to stwierdzenie jest generalnym wnios- 
kiem wynikającym z teorii Assmanna przeniesionej do drzewostanów, 
w których występuje nierównomierne zwarcie. 

Brak kryteriów, którymi należy się kierować przy ustalaniu nasilenia 
trzebieży, jest poważną wadą schematycznego sposobu postępowania ho- 

dowlanego. Gdybyśmy jednak — mimo tego — rodzaj zabiegu uzależ- 
niali od ustalonego nasilenia trzebieży, wówczas wykonanie takiego zabie- 

gu byłoby uciążliwe i mogłoby być także szkodliwe dla drzewostanu, 

szczególnie dla prowadzonego z zastosowaniem trzebieży górnej. Zaletą 

schematycznego sposobu postępowania jest to, że dysponujemy dość do- 

kładną informacją dotyczącą ilości drewna, które planuje się do pozyska- 

nia w trzebieży. Gdy jednak do celów planowania trzebieży zostanie za- 

stosowany odpowiedni model wzrostowy, wówczas również i dla kierun- 
ku naturalnego można określić nasilenie trzebieży. 

V. WNIOSKI 

l. W badanych drzewostanach teoria Assmanna ustalania wielkości 

nasilenia trzebieży w zależności od wielkości pierśnicowego pola prze- 

kroju drzewostanu nie została potwierdzona. Wielkość pola przekroju 

nie może być jedynym kryterium planowania wielkości nasilenia trze- 

bieży. 
2. Zaletą schematycznego postępowania hodowlanego w zakresie trze- 

bieży jest dość dokładna informacja dotycząca ilości drewna, które pla- 

nuje się do pozyskania w trzebieży. Poważną wadą dyskwalifikującą ten 

sposób jest brak kryteriów ustalania nasilenia trzebieży. Ustalenie z góry 

wielkości nasilenia, bez dostatecznych podstaw teoretycznych, zwłaszcza 

przy trzebieży górnej, może prowadzić do pogorszenia się struktury drze- 

wostanu. 
Wadą naturalnego sposobu postępowania hodowlanego jest brak ścis- 

łych informacji o nasileniu trzebieży przed wykonaniem zabiegu. Wadę 

tę można zniwelować stosując odpowiednie modele wzrostowe, np. model 
drzewa indywidualnego (MDI-1). 

3. Przy określaniu nasilenia trzebieży (wyrażonego współczynnikiem 

powierzchni przekroju), na podstawie powierzchni próbnej wynoszącej 
ok. 0,15 ha, można popełnić duży błąd, dochodzący nawet do 30%. 
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Краткое содержание 

w 

Работа основывается на материалах собранных на 6 постоянных площадях 

с рубками ухода, заложенных в сосновых насажденях и на 4 постоянных 
площадях заложенных в еловых насаждениях. Общая характеристика иссле- 

дуемых площадей находится в таблице 1. В работе исследовалась величина 

(таблица 2 и 3) и изменения интенсивности рубок ухода при разных видах 
нижней рубки (нижняя слабая НСР, нижняя умеренная — НУР, нижняя силь- 

ная — HCP), верхней (РВ) и комбинированной (соединение верхней рубки 

с разными видами нижних рубок). Кроме того, исследовалась связь между 
интенсивностью рубок и степенью полносты. В результате проведённых исследо- 

ваний сделаны следующие выводы: 

1. В исследованных насаждениях теория Ассманна определения размеров 

интенсивности рубок в зависимости от величины площади сечения на высоте 
груди насаждения не подтвердилась. Величина площади сечения не может быть 
единственным критерием планирования размеров интенсивности рубок. 

2. Положительным признаком схематического лесоводственного процесса 

в области рубок ухода является довольно-таки точная информация о коли- 

честве древесины, которые планируется заготовить в ходе рубок ухода. Однако, 

серьезной отрицательной чертой дисквалифицирующей этот способ является 

отсутствие критериев определения интенсивности рубок. Определение заранее 

интенсивности рубок, без достаточных теоретических основ, особенно при верх- 

них рубках может вести к ухудшению структуры насаждения. 

Недостатком естественного способа лесоводственных мероприятий является 

отсутствие точных информаций о размерах рубок до начала мероприятия. Этот 

недостаток можно устранить применяя соответствующие модели роста, напри- 

мер, модель индивидуального дерева (МИД-1). 

3. При определении интенсивности рубок ухода (выраженной коэффициен- 

том площади сечения), на основании опытной площади равняющейся около 

0,15 гаа можно совершить большую ошибку, доходящую даже до 30%. 

Summary 

The paper contains material gathered in 6 permanent thinning areas established 

in pine stands and in 4 permanent areas established in spruce stands. General data 
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concerning the study areas are put in table 1. In the work, the authors examined 

the amount (tables 2 and 3) and the variation of thinning yield at various thinning 

types: low thinning (light low thinning — TDS, medium low thinning — TDU, 

heavy low thinning — TDM), high thinning (TG) and combined thinning (high 

thinning combined with various types of low thinning). Moreover, the authors 

studied the relation between thinning and degree of crop density. Following con- 

clusions have been drawn from conducted studies. - 

1. In conducted studies, the Assmann's theory of determining the amount of 

thinning yield in dependence on the stand basal area has not been confirmed. The 
stand basal area cannot be the only criterion of planning the amount of thinning 

yield. 

2. The pretty exact information concerning the quantity of wood planned to 

be harvested during the thinning is an advantage of schematic silvicultural treat- 

ment. But the lack of criteria for determining the amount of thinning yield is 

a considerable disadvantage, disqualifying this method. The a priori determination 

of the amount of thinning yield, without sufficient bases, especially at high thinning, 
can lead to a worsening of the stand structure. 

A disadvantage of the natural way of silvicultural treatment, it is the lack of 

information on the thinning yield before the performance of the treatment. 

This disadvantage can be levelled by application of growth models, e.g. indivi- 

dual tree model (MDI-1).


