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Głos w dyskusji na temat 
klasyfikacji i nomenklatury rębni w lasach państwowych 

Голос в дискуссии на тему истории, классификации и номенклатура 

рубок в государстеенных лесах 

Voice in the discussion on the history, classification and nomenclature 

of felling methods in the state forests 

(С° kilka lat pojawiają się w prasie leśnej artykuły dyskusyjne na 
temat klasyfikacji i stosowania rębni. Na zebraniu Komisji Urzą- 

dzania Lasu i Rozmiaru Użytkowania Polskiego Towarzystwa Leśnego 
w dniu 6 grudnia 1983 r. przedstawione zostały koncepcje klasyfikacji 
i nomenklatury rębni — prof. dr. hab. S. Szymańskiego (10) oraz 
mój referat na temat rębni obowiązujących w lasach państwowych (5). 

Referat pierwszy naświetlał problem od strony teoretycznej, drugi od 
strony Zasad Hodowli Lasu z 1979 r. obowiązujących w praktyce oraz 
genezy i przebiegu nowelizacji kolejnych wydań „Zasad” od r. 1955. 
Pewne różnice poglądów autorów zmuszają mnie do przedstawienia mego 
stanowiska do koncepcji prof. S$. Szymańskiego. W skrócie przedstawiłem 
je już na łamach Lasu Polskiego nr 6 z 1984 r. 

Nie sprzeciwiając się różnym koncepcjom teoretycznym przedstawia- 
nym przez autorów podręczników i wykładowców hodowli lasu, stoję na 
stanowisku, że koncepcje teoretyczne nie muszą być identyczne i jedno- 
znaczne z opracowaniami przekazywanymi praktyce w postaci obowią- 
zujących instrukcji. Te ostatnie muszą być ramowe, zwięzłe, napisane ję- 
zykiem prostym, jednoznacznym, łatwym do instruowania pracowników 
terenowych, dostosowane do aktualnej sytuacji gospodarczej. Powinny 
więc co pewien czas (ok. 10 lat) podlegać nowelizacji. 

O ile podręczniki i programy szkoleń mogą być wkładem koncepcyj- 
nym indywidualnych autorów, o tyle instrukcje powinny być opracowy- 
wane zespołowo przez naukowców i praktyków. Każdego praktyka obo- 
wiązuje znajomość takich zarządzeń i wydawanych wytycznych i komen- 
tarzy, które stopniowo przygotowują materiał do kolejnych nowelizacji 
instrukcji. Oprócz instrukcji praktyk powinien również znać podstawową 
literaturę fachową, rozszerzającą zakres jego wiedzy i poglądów w danej 
problematyce. 

Przechodząc do dyskusji z prof. S$. Szymańskim przedstawiam w skró- 
cie Jego koncepcje i poglądy (10). 
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Projekt rębni w nowelizowanych „Zasadach Hodowli Lasu” 

lub komentarzach 

Schemat projektowanych rębni 

  

  

  

  
  

  

  

  

Sposób zagospodarowania: zrębowy przerębowy 

okresowo- trwale — 

Prowadnia: jednowiekowa -różnowie- różnowie- 

kowa kowa 

Sposób pozysk. ręb. Sposób pozyskania ręb. Sposób pozysk. ręb. 

zupełnymi częściowymi i gniazdowymi stopniową i przerębową 

Grupa rębni: Gr. rębni: Grupa rębni: gniazdowe Gr. rębni: 

zupełna częściowe | przerebowe 

Ręb. zupełna Ręb. częścio- | Ręb. gniazdo- | Rębnia Rębnia 

zręb. znormal. wa smugowa wo-zupełna stopniowa przerębowa 

(przerębowo- 

— la — Па — IIIa | -gniazd.) III c — IV 

Ręb. zupełna zręb. Ręb. część. Ręb. gniazd.- 

zwężon. — I b typ. — II b. część. — III b 

Ręb. zup. 

smugowa — Ic         
  

Uwaga: W opisach rębni i komentarzach można by poza dotychczasowymi lub uzu- 

pełnionymi opisami podać odnośne nazwy i dowiązania do nazw rębni spo- 

tykanych w literaturze. 

W komentarzach do stosowania rębni należałoby omówić stosowanie rębni 

zasadniczych i zastępczych oraz zastosowanie rębni w warunkach zagrożeń 

i klęsk żywiołowych. 

Schemat klasyfikacyjny rębni, jak podaje Autor, jest częściowo uprosz- 
czonym schematem Chodzickiego, przeważnie z Jego nazewnictwem 

(1), lecz bez uwzględnienia pojęć „prowadni”. Układ porządkowy rębni 

(10) podano zgodnie z Puchalskim (8), który zamieszcza też dodatko- 

wo nazwy niemieckie rębni wymienione w opracowaniu systematycznym 

A. Denglera z 1944 r. (5). Prof. S. Szymański zaproponował dla ce- 
lów praktyki wachlarz rębni poszerzony do liczby 14, o innych nazwach 
i symbolach niż przyjęte w obowiązujących kolejno od ok. 30 lat instruk- 
cjach resortowych. W swojej koncepcji neguje istnienie rębni gniazdo- 
wych jako samoistnej grupy, zaliczając rębnię gniazdową zupełną IIla 
do rębni zupełnych — Id, gniazdową częściową IIIb do częściowych — 
IId, a rebnie gniazdowa przerebowa IIIc do stopniowych (nie gniazdo- 
wych) — IIId. | 
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Kierując czytelników do szczegółowego zapoznania się z artykułem 
prof. S$. Szymańskiego, zamieszczonym na łamach Sylwana nr 7 z 1984 r., 
przedstawiam moje stanowisko. | 

Wyrażam obawę, czy klasyfikacja ta przyniosłaby pożytek dla prak- 
tyki gospodarstwa leśnego i czy nie doprowadziłaby do kolejnych niepo- 
rozumień w klasyfikacji i symbolice oraz do błędów w wykonawstwie 
zabiegów gospodarczych. Może też ona utrudnić w przyszłości wykorzy- 
stywanie operatów urządzania lasu i innych dokumentów do analizy wy- 
ników dotychczasowego sposobu postępowania gospodarczego. 

Obawiam się, czy dla leśników praktyków proponowany system kla- 
syłikacyjny jest dostatecznie przejrzysty i czy nie zburzy dotychczaso- 
wego prostego sposobu rozumowania i postępowania? W klasyfikacji Szy- 
mańskiego — Puchalskiego nie uznano bowiem jako samoistnej grupy 
rębni gniazdowych, przydzielając je do zupełnych, częściowych lub stop- 
niowych. 

Oczywiście pojęć metod zagospodarowania nie można wyłącznie utoż- 
samiać z metodami użytkowania lasu. Swoje stanowisko do istoty i kla- 
syfikacji rębni i cięć przedstawiłem szczegółowo już w 1959 r. (3) oraz 
częściowo w latach poprzednich i następnych (1952—1983). W pojęciu 
i opisie rębni muszą być uwzględnione zarówno elementy sposobu użyt- 
kowania lasu oraz formy cięć, wielkości powierzchni użytkowej, jak i spo- 
sób odnawiania lasu, długość okresu odnowienia (pozostawania odnowień 
pod korzystną osłoną starodrzewu) i koncepcji projektowanej struktury 
drzewostanu. 

W obecnie obowiązujących instrukcjach wszystkie te elementy są 
uwzględnione. Na przykład jako podstawowe sposoby odnawiania lasu: 
przyjęto: odnowienia z samosiewu w rębniach częściowych, stopniowej 
i przerębowej, a w małym zakresie w niektórych innych. Odnowienia 
sztuczne i częściowo tylko samosiewne przypisano rębniom gniazdowym, 
prawie wyłącznie sztuczne rębniom zupełnym. Długości okresów odno- 
wienia przypisano konkretnym rębniom. 

Główną uwagę w klasyfikacji rębni w pgl zwrócono na czynniki naj- 
bardziej decydujące o rozwoju odnowienia w różnych warunkach ekolo- 
gicznych kształtowanych przez technikę stosowanych cięć; zupełnych, 
częściowych, gniazdowych, stopniowych (z długim i bardzo długim okre- 
sem odnowienia) oraz cięć przerębowych. Omawiane kierunki wcześniej- 
szej, lecz bliźniaczo podobnej, urzędowej klasyfikacji rębni z 1969 r. 
przedstawił E. Ilmurzyński w swoim podręczniku (7). Wpływ form 
cięć jako zasadniczy element rębni uznawał poza Ilmurzyńskim przede 
wszystkim Wtoczewski (11). O specyficznych warunkach ekologicz- 
nych i ich wpływie w rębniach gniazdowych i innych pisałem na pod- 
stawie własnych badań (2, 3, 4, 5, 6 i in.). 

W „Zasadach” uwzględniono, że formy cięć rębni gniazdowych (,,gniaz- 
do” jako nisza ekologiczna dla odnowienia) maja swą wieloletnią trady- 
cję krajową (9) i międzynarodową (3, 5, 6i in.) wśród licznych autorów 
niemieckich, rosyjskich, czeskich i francuskich (nazwy obcojęzyczne nie 
muszą oczywiście odpowiadać słowu „gniazdo”). Uważam więc, że w prak- 
tycznej klasyfikacji rębni byłoby błędem pominąć rębnie gniazdowe jako 
samoistne i włączać je do zupełnych, częściowych lub stopniowych, co 
pociągałoby za sobą bardzo niekorzystną zmianę symboliki (numeracji) 
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rebni. Przy zachowaniu trwałej symboliki jesteśmy i będziemy w stanie 
orientować się w kolejnych operatach urządzeniowych jakie w drzewo- 
stanie stosowano rębnie i jaki jest ich efekt. 

Pojęcie grup rębni ustalono w pgl na podstawie zasadniczego sposobu 
prowadzenia cięć zupełnych, częściowych, gniazdowych (nawet w rębni 
stopniowej — IIIc w pewnej fazie powstają gniazda) i przerębowych. 
Pojęć powyższych powinniśmy się trzymać. Idąc bowiem za uproszczonym 
tokiem rozumowania moglibyśmy dojść do takiego absurdalnego wnios- 
ku, że prawie wszystkie rębnie złożone, ponieważ kończą się zrębem uprzą- 

tającym (Ila, IIb, Illa, IIIb, a moze i IIIc), należałoby zaliczyć do zupeł- 
nych! A może wszystkie rębnie polegające na częściowym usuwaniu 
drzew w poszczególnych cięciach (Ila, b, IIIa, b, Illc i IV) należałoby 
zaliczyć do częściowych? Takiego oczywiście rozumowania nikomu nie 
przypisuję. Mam również zastrzeżenia co do jednoznaczności, jasności 
i przydatności praktycznej nowych pojęć cięć proponowanych przez Cho- 
dzickiego, Puchalskiego i Szymańskiego wziętych z tłumaczenia niemiec- 
kiego, jak np. „cięcia brzegowe”, „cięcia wielkopowierzchniowe”. Bogaty 
wachlarz rębni przedstawiony przez Szymańskiego uważam dla praktyki 
za opracowany „na wyrost”, tj. zbyt urozmaicony, zwłaszcza dla naszych 
lasów już nadmiernie przerąbanych i zróżnicowanych, ostatnio niszczo- 
nych klęskami żywiołowymi. 

Wyrażam pogląd, że rębnie nie mogą być ujęte zbyt ogólnie, ani zbyt 
drobiazgowo, lecz w układzie ramowym. Byłem więc i jestem za utrzy- 
maniem klasyfikacji przyjętej w ostatnich „Zasadach” (5, 6). Cytuję też 
w tym zakresie opinię T. Puchalskiego (8) do III wydania „Сазаа” 
z 1969 r.: str. 182 „Wszystkie dotyczące rębni przepisy, których bliższe 
rozpatrywanie nie miałoby celu, harmonizują z postulatami hodowli, och- 
rony i użytkowania lasu oraz uwzględniają przyrodnicze i ekonomiczne 
stosunki w kraju”. Str. 184. „Zaletą uproszczonej nomenklatury rębni 
w III wydaniu „Zasad” jest zwięzłość terminów, które nie nastręczają 
trudności w przyswajaniu ich przez praktyków; terminy te nie mogą być 
jednak rozszerzone na teorię, ponieważ odbiegają częściowo mniej lub 
więcej od nazewnictwa stosowanego w literaturze” (obcej — autor). Str. 
184. „Swoistym rysem rębni opisanych w III wydaniu „Zasad” jest mo- 
żność częściowego łączenia w każdej prawie rębni elementów różnej tech- 
niki cięć, z zachowaniem ogólnego charakteru danej rębni”. Str. 185 ,,Pod- 
sumowując, autor wyraża przekonanie, że zawarte w „Zasadach” z 1969 r. 
ramowe wytyczne regulujące postępowanie gospodarcze przy stosowaniu 
zasadniczych rębni są słuszne i stanowią logiczną koncepcję powiązania 
racjonalnego planowania hodowlanego z intensyfikacją metod gospoda- 
rowania . 

Chciałbym ustosunkować się również do koncepcji wyróżnienia dwu 
lub trzech sposobów zagospodarowania lasu. Jest to oczywiście sprawa 
do dyskusji. W moim rozumieniu istnieją raczej dwa sposoby: zrębowy 
przeznaczony do hodowania drzewostanów równowiekowych (tj. o zróżni- 
cowaniu wieku do 20 lat) i przerębowy dla drzewostanów różnowieko- 
wych (tj. o zróżnicowaniu wieku powyżej 20 1) (3, 5, 6). Istnieją natomiast 
trzy formy prowadzenia drzewostanów, trzy prowadnie Chodzickiego (1); 
jednowiekowa (jednogeneracyjna), okresowo różnowiekowa (dwugenera- 
cyjna), trwale różnowiekowa (wszechgeneracyjna). Z punktu widzenia 
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urządzeniowej regulacji pozyskania istnieją trzy formy użytkowania lasu 
o odmiennych sposobach wyliczania etatu, nie pokrywające się z prowad- | 
niami: a) użytkowanie rębniami zupełnymi, b) użytkowanie rębniami czę- 
ściowymi i gniazdowymi, c) użytkowanie rębniami: stopniową (przerębo- 
wo-gniazdową) i przerębową. Takie nadbudówki nad rodzajami rębni 
stosowanych w pgl można by ewentualnie przyjąć (tabela) lub z nich 
zrezygnować. 

Na zakończenie pragnę wyrazić pogląd, że sprawę ewentualnych zmian 
lub korekt klasyfikacji, nomenklatury i symboliki rębni obowiązujących 
w pgl uważam za przedmiot dyskusji nie tylko naukowców, lecz przede 
wszystkim terenowców i władz nadzorujących. Natomiast reprezentuję 
stanowisko, że zanim ukażą się kolejne wytyczne normatywne celowe 
byłoby opracowanie kompleksowych komentarzy uzupełniających lub cho- 
ciażby oświetlenia niektórych problemów w prasie zawodowej (6). 
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