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насаждений в лесничестве Глисьница 

Increased Productivity of Oak Sites on the Territory of Head Forestry Glisnica 

joo z najcenniejszych gatunków, stosunkowo wolno rosnącym jest dąb. Na 

uzyskanie drewna dębu o odpowiedniej przydatności technicznej trzeba czekać 

przynajmniej 140 lat, a niekiedy jeszcze dłużej. 

Dlatego poważnym zadaniem jest skrócenie czasu zwrotu nakładów poniesionych 

podczas zakładania upraw dębowych. 

W literaturze mało jest danych z badań na temat wpływu różnych zabiegów ma- 

jących na celu przyspieszenie wzrostu dębu. Przyjęła się opinia, że prawidłowa go- 

spodarka leśna utrzymuje yrunty leśne w odpowiedniej sprawności. W przypadku 

niniejszej pracy, poza stosowaniem prawidłowej gospodarki, chodziło o wprowadzenie 

dodatkowych czynników, które mogą podnieść sprawność produkcyjną siedliska. 

Stwierdzono, że dąb w młodocianej fazie rozwoju przez wiele lat bardzo wolno 

wzrasta, a dopiero po silnym zakorzenieniu się w glebie zaczyna intensywnie przy- 

rastać na wysokość. | 

Wynika z tego, że należałoby wpłynąć na przyspieszenie przyrostu dębów w po- 

czątkowej fazie ich rozwoju. Przyjmując przy tym, że na wzrost młodych dębów 

najpoważniejszy wpływ mają warunki glebowe, powinno dążyć się do stworzenia 

optymalnej sprawności gleby dla rozwinięcia się silnego systemu korzeniowego mło- 

dych dębów. Cel ten osiągnąć można przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. 
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Chodzi głównie o gleby gliniaste zwięzłe, słabo przepuszczalne, Aby uzyskać dane 
w jakim stopniu można wpłynąć na przyspieszenie wzrostu dębów na takich glebach 
przeprowadzono obserwacje nad przyrostem grubości i wysokości w pierwszych la- 
tach wzrostu dębów wysadzonych na glebach gliniastych zwięzłych, niezmelioro- 
wanych i na takich, gdzie zastosowano melioracje agrotechniczne. Zadaniem me- 
lioracji było poprawienie struktury glęby, wzmożenie w niej czynności biologicz- 
nej, osuszenie powierzchniowe przez wykonanie półrabatów i doprowadzenie odpo- 
wiedniej ilości powietrza do gleby, koniecznego do normalnego wzrostu młodych 
drzewek. 

Celem podjętej pracy jest wykazanie wpływu specjalnej metody przygotowania 
gleby na wzrost upraw dębowych od czasu ich zalożenia do osiągnięcia fazy młod- 
nika. 

OPIS POWIERZCHNI DOŚWIADCZALNYCH 

Powierzchnie próbne wybrano w ieśnictwach Borowina 1 Palczew w nadl. Gliśnica 

(pow. Ostrów Wlkp.). 

Nadleśnictwo to położone jest w południowej części województwa poznańskiego 

między 17 33' a 1742 długości geograficznej wschodniej i między 5135' a 5141'30' 

szerokości geograficznej północnej. Wzniesienie nad poziomem morza waha się w gra- 

nicach 130—136 m. 

Zasadniczą skałą macierzystą badanego terenu są utwory lodowcowe zalegające 

na skałach z epoki trzeciorzędowej okresu mioceńskiego. Utwory te nazywane są 

iłami poznańskimi typu „krotoszyńskiego' od nazwy miasta tam położonego — Kro- 

toszyna, Gleby są przeważnie bardzo zwięzłe, wykazujące niekorzystne dla wzrosiu 

roślin własności wodne i powietrzne. Często występuje w nich oglejenie powierzch- 

niowe powstałe na skutek nieprzesiąkliwości podłoża dla wód opadowych i utrzy- 

mywania się ich na tym poziomie przeż dłuższy czas w porze wczesno-wiosennej 

i wiosennej. 

Ogółem wybrano 6 powierzchni próbnych w leśnictwach Borowina i Palczew. Czte- 

ry z nich założono w drzewostanie dębowym 10-letnim, jedną w drzewostanie dębo- 

wym 38-letnim i jedną w drzewostanie dębowym 230—240-letnim. Dwie ostatnie po- 

wierzchnie potraktowano jako porównawcze dla czterech pierwszych powierzchni 

w celu uzyskania danych czy na tych samych siedliskach dąb odnawiany dawniej 

wzrastał w pierwszym 10-leciu wolniej czy szybciej niż obecnie. wprowadzany na 

glebach zmeliorowanych i niezmeliorowanych. 

Powierzchnia I. Leśn. Borowina, oddz. 66a, pow. 0,8 ara. Typ siedliskowy LSw. Te- 

ren równy. Gleba silnie zacnwaszczona; Juncus Sp., Rubus idaeus, trawy; mchy: Poly- 

trichum commune. Uprawa dębowa .l0-letnia z odnowienia sztucznego, założona na 

pasach na glebie przekopanej ręcznie. Wysadzono 1-roczne sadzonki debu w wiezbie 

i,20X0,6—0,7 m, na gniazdach 20- -arowych w „drzęwostanię sosnowym . 85-ietnim, 

z podrostem dębowym. 

Powierzchnia II, Leśn. Borowina, „oddz. 77a, pow. 0,8 ara. Typ siedliska LSw.. Te- 

ren równy. Pokrywy brak. Młodnik dębowy 10-letni z odnowienia sztucznego. na 

zrębie po drzewostanie dębowym 240-letnim. Glebę przygotowano w sposób specjal- 

ny na tzw. „półrabatach'. Wykonano je w następujący sposób. W odległości 2,40 m 

wykopano ciągłe rowki (z przerwami w miejscach, gdzie występowały pnie dębowe). 

0,40 m głębokości i 0,40 m szęrokości. Glebę z wykopu wyrzucono na wierzch na 

dwie strony obok rowka w odległości 0,20 m przez co zostały usypane wałki o wy- 

sokości około 0,10 m nad poziom gleby. Wykonanie powyższych prac wyniosło 
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120—140 dni roboczych na ha. Na powierzchni 1.ha powstato okoto 4300 m row- 

ków oraz około 8600 m usypanych wałków. Na wałkach wysadzono jednoroczne 

sadzonki dębu w więżbie 1,20X0,60—0,70 m. W ten sposób sadzonki były podwyższo- 

ne o 0,10 m w stosunku do poziomu powierzchni gleby, a gleba przewietrzała się 

wzdłuż rowków na głębokości 0,40 m + 0,10 m w sumie na 0,50 m. Prawdopodobnie 

przygotowana w powyższy sposób gleba zmieniała fizyczne i częściowo chemiczne 

właściwości w porównaniu z glebą w naturalnym stanie. 

Powierzchnia III. Leśn. Palczew, oddz. 106a, pow. 0,8 ara. Typ siedliskowy LSw. 

Teren równy. Gleba silnie zachwaszczona: Juncus sp. trawy; mchy: Polytrichum 

commune, krzewy kruszyny. Uprawa dębowa 10-letnia z odnowienia sztucznego za- 

łożona na glebie w wyoranyvch bruzdach. Wysadzono 2-letni dąb w wiezbie 1,204 

20,6—0,7 m na 20-arowych gniazdach w drzewostanie sosnowym 95-letnim, z pod- 

rostem grabowym i dębowym. 

Powierzchnia IV. Leśn. Palczew, oddz. 106a, pow. 0,8 ara. Typ siedliska LŚw. Te- 

ren równy. Pokrywy brak. Młodnik dębowy 10-letni z odnowienia sztucznego. Wy- 

sadzono 2-letni dab w wiezbie 1,20X0,6—0,7 m; grab z nalotu, pojedynczo brzoza, 

lipa; podszyt z leszczyny i kruszyny. Gleba przygotowana jak na powierzchni II. 

Uprawę założono na 20-arowych gniazdach w drzewostanie sosnowym 85-letnim 

z podrostem dębowym i grabowym. Po 3 latach od założenia uprawy na gniazdach 

wycięto jednorazowo osłaniający drzewostan sosnowy. 

Powierzchnia V. Leśn. Borowina, oddz, 79b, pow. 0,15 ara. Typ siedliskowy LŚw. 
Teren równy. Gleba zazieleniona, Mchy: Hypnum Schreberi, Polytrichum commune. 

Drzewostan dębowy 38-letni z odnowienia naturalnego występujący kępowo w drze- 

wostanie dębowym 230—240-letnim znajdujący się na powierzchni VI: zwarcie pelne; 

zadrzewienie 1,0; średnia wysokość drzewostanu 8 m; średnia pierśnica 9 cm; boni- 

tacja III; masa grubizny 45 m?/ha. 
Powierzchnia VI. Leśn. Borowirta, oddz. 79b, pow. 1,50 ha. Typ siedliskowy LSw. 

Тегей гомпу. Сефа zazieleniona. Mchy: Polytrichum commune, Hypnum Schreberi. 

Rośliny zielne: Vaccinium myrtillus, Melampyrum vulgatum, Lusula pilosa, Majan- 

themum bifolium, Trientalis europaea, trawy i turzyce. 

Drzewostan dębowy 230—240-letni, pochodzący prawdopodobnie z odnowienia na- 

turalnego, zwarcie luźne, zadrzewienie 0,8; wysokość 25 m, bonitacja III, Srednia 

pierśnica 68 cm, masa netto 260 m*/ha. Kępy dębowe z odnowienia naturalnego około 

40 lat. 

Aby uzyskane wyniki z 6 powierzchni były jak najbardziej porównywalne ze sobą, 

dobrano je w ten sposób, że znajdują się one w niewielkiej odległości od siebie 

i występują na siedlisku lasu świeżego, na glebie typu glin zwalowych — kroto- 

szynskich, Poziom wody: gruntowej występuje poniżej zasięgu korzeni drzew. 

W okresie wczesnowiosennym i wiosennym woda opadowa utrzymuje się do 2 w- 

godni na powierzchni z powodu słabej przepuszczalności gleby, W okresie późnego 

lata nadmiernie wysycha i tworzy się twarda skała. 

Również i warunki klimatyczne dla wszystkich 6 powierzchni są prawdopodobnie 

jednakowe, nawet dla drzewostanów sprzed 40 i 240 lat. | 

Warunki świetlne są podobne dla wszystkich powierzchni obserwowanych. ^ 

METODYKA BADAN 

Do określenia wielkości wpływu wykonanych melioracji agrotechnicznych na 

wzrost dębów w fazie młodocianej, tj. w pierwszym 10-leciu ich rozwoju postano- 

wiono określić grubość i wysokość strzały dębu: |



a) na glebie specjalnie zmeliorowanej na przykładzie 10-letniego młodnika z odno- 

wienia sztucznego, | 

b) na glebie przygotowanej na wyoranych bruzdach bez melioracji, na przykła- 

dzie 10-letniego młodnika z odnowienia sztucznego, 

c) na glebie przygotowanej na przekopanych pasach bez melioracji, na przykła- 

dzie 10-letniego młodnika z odnowienia sztucznego, 

d) 40-letniego pochodzącego z odnowienia naturalnego, 

e) 240-letniego z odnowienia naturalnego. 

Na powierzchniach I=IV pomierzono grubość strzał dębów w 10 rzędach po 

10 sztuk, ogółem 100 dębów w korze na wysokości 0,05 m przy użyciu suwmiarki 

z dokładnością 0,1 mm. Te same drzewa pomierzono na wysokość łatą pomiarową 

z dokładnością do 1 cm. Wiek drzew — 10 lat, gdyż uprawy założono w 1952 do 

1954 r. i wysadzono sadzonki jedno i dwuletnie, a obserwacje wykonano w 1962 r. 

Na powierzchni V pomierzono grubość strzał dębów na wysokości 0,05 m przez po- 

miar średnicy na krzyż z dokładnością 1 mm. Wybrano 1 sztukę dębu I klasy bio- 

logicznej dębów, 1 sztukę z II klasy biologicznej oraz 1 sztukę z III klasy biolo- 

gicznej. Wysokość ustalono przez pomiar długości ściętych drzew za pomocą taśmy 

z dokładnością 10 cm. Wiek określano przez policzenie ilości słojów na przekrojach. 

Drzewa te pocięto na 5 sekcji o długości 1—1,25 m, 2—1,70 m, 3—1,00 m, 4—2,00 m 

i 5 — końcowa. 

Dęby na powierzchni VI wybrano spośród I i II kiasy biologicznej po dwie 

sztuki, Grubość pomierzono na krzyż z dokładnością 1 mm na wysokości 0,25 m. 

W celu uniknięcia marnotrawstwa cennego okleinowego drewna, 12 sekcji wyrobiono 

w następujących długościach: 1 — 1,25 m, 2 — 1,70 m, 3 — 1,00 m, 4 — 1,00 m, 

5 — 2,00 m, 6 — 4,00 m, 7 — 3,00 m, 8 — 3,50 m, 9 — 3,50 m, 10 —- 3,00 m, 

11 — 3,00 m i 12 — końcowa. 

Grubość pomierzono na krzyż na przekrojach początkowych wymienionych sekcji 

z dokładnością 1 mm. 

Tabela 1 
Przeciętna grubość i wysokość dębów 10-letnich 
  

Powierzchnia I Powierzchnia II Powierzchnia III | Powierzchnia IV 
  

Przeciętna dla 100 sztuk 
  

  

  

na wys. | WYS | na wys. | WYSO- | na wys. | WYSO- | na wys. | WYSO- 
005m | MAŚĆ | oosm | KS | 005m | KS | 005m | "9 

cm In cm m cm m cm m 

4,14 | 3,18 1,08 0,64 2,22 1,89 4,34 3,32 
3,73 | 2,98 0,99 0,56 2,74 2,03 3,88 3,26 
4,12 | 2,93 1,31 0,66 2,73 2,00 5,20 3,79 
412 | 3,00 1,01 0,49 3,11 2,31 5,89 3,94 
4,46 | 3,03 1,14 0,76 2,93 2,07 4,18 3,78 
3,83 | 3,02 1,14 0,79 3,18 2,35 3,26 3,59 
3,32 | 2,44 1,02 0,57 2,65 1,59 4,71 3,64 
3,96 | 2,85 1,31 0,66 2,78 1,82 4,66 3,59 
3,97 | 2,93 1,18 0,65 2,72 0,51 5,06 3,67 

x = 3,96 | 2,92 1,15 0,67 2,79 1,97 4,75 3,62              



Wysokość pomierzono przez pomiar długości ściętych drzew za pomocą taśmy 
z dokładnością 10 cm. Na tych samych przekrojach określono wiek drzew przez 

przeliczenie słojów. Następnie pomierzono średnicę przekrojów drzew: w każdym 

10-leciu. Równocześnie pomierzono średnicę twardzieli na wszystkich przekrojach 

oraz szerokość strefy bielu i kory jak również ilość słojów ме. | 

Na wszystkich powierzchniach wykonano profile glebowe i określono siedlisko. 
Dla 3 drzew z powierzchni V i dla 4 drzew z powierzchni VI opracowano 7 tablic 
analizy strzały i obliczenia wysokości. Tablic tych nie umieszczono w pracy ze 
względu na ich wielkość. Jednakże posłużyły one do sporządzenia wykresów przed- 

stawionych na rycinach 1, 2 i 3. 
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Ryc. 1. Wzrost dębów. 
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WYNIKI I ANALIZA BADAŃ 

Rozwój 10-letnich dębów na glebie specjalnie zmeliorowanej na powierzchni II 

i IV pod względem wysokości przedstawia ryc. 1c. Dąb 10-letni osiągnął przeciętną 

wysokość na powierzchni II — 2,92 m, a na powierzchni IV — 3,62 m. 

Przeciętna grubość drzew z korą na wysokości 0,05 m wynosi 3,96 cm na powierz- 

chni II i 4,75 cm na powierzchni IV. Powyższe dane przedstawia гус. 2с. 

Przeciętna wysokość 10-letnich dębów wysadzonych na glebie przekopanej па 

bruzdach na powierzchni I jest znacznie niższa niż dębów na powierzchniach II 

i IV i wynosi zaledwie 0,67 m. Podobnie przeciętna grubość tych drzew wynosi 

tylko 1,15 cm. Przytoczone wielkości znajdują się na ryc. 1c, 2c iw tabeli 1. 

Na powierzchni III ustalono przeciętną wysokość dla dębów 10-letnich. Dęby te 

osiągnęły 1,97 m wysokości, co wynika z ryc. ic. 

Przeciętna grubość tych dębów wykazana jest w tych samych tabelach co wyso- 

kość. Dąb 10-letni ma przeciętną grubość 2,79 cm. 

Z analizy strzał i obliczenia wysokości strzał, które opracowano lecz ze względu 

na wielkość tabel nie umieszczono ich w tej pracy, przeciętną wysokość i grubość 

dębów na powierzchni V i VI przedstawiono na ryc. la, 1b i przyrost grubości na 

ryc. 2 a i 2 b. Ryc. 3 przedstawia graficzną analizę strzały 3 dębów na powierzchni 

V i 4 drzew z VI powierzchni. 

2 wymienionych danych wynika, że przeciętny wzrost wysokości dębów w wieku 

36—38 lat na powierzchni V w pierwszym 10-leciu ich życia wynosił 1,33 m, w dru- 

gim 10-leciu — 2,90 m, a w trzecim — 3,2 m. Natomiast wzrost wysokości dębów 

230—240-letnich w pierwszym 10-leciu ich życia wynosił 1,65 m, w drugim 10-leciu — 
— 1,35 m, w trzecim 10-leciu — 1,8 m. 
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Na ryc. 1 przedstawiono wzrost wysokości dębów do wieku 230— 240 lat, dla 

zobrazowania intensywności wzrostu dębów na siedliskach nadl. Gliśnica. Analizy 

wzrostu dębów 230—240-letnich nie przeprowadza się, gdyż zgodnie z celem pracy 

chodziło głównie o przedstawienie rozwoju dębów w 1 fazie wzrostu w różnych wa- 

runkach glebowych. Wykonane melioracje wywierają wpływ na rozwój dębów tylko 

do pewnego okresu, a następnie jakkolwiek wpływ ten prawdopodobnie istnieje, to 

jednak jest on niewielki. 

Rozpatrując w dalszym ciągu wzrost dębów w pierwszym 10-leciu ich życia wi- 

dzimy, że dęby wyrosie na glebie niezmeliorowanej na powierzchni I osiągnęły za- 

ledwie wysokość 0,67 m, na powierzchni III wysokość 1,97 m, na powierzchni V — 

1,33 m i na powierzchni VI — 1,65 m. Natomiast dęby na glebie zmeliorowanej 

osiągnęły na powierzchni II wysokość 2,92 m, a na powierzchni IV — 3,62 m. 

Nie wnikając w inne czynniki, które prawdopodobnie również wpływają na 

wzrost drzew, otrzymane wyniki wzrostu wysokości dębów na glebie zmeliorowanej 

są przeciętnie 2, 3-krotnie wyższe niż wzrost wysokości dębów 10-letnich na glebie 

niezmeliorowanej. 

Dęby na powierzchni V miały w wieku 10 lat przeciętną grubość 1,53 cm na wy- 

sokości 0,05 m, w wieku 20 lat — 3,4 cm, w wieku 30 lat — 5,0 cm. Dane te wyni- 

kają z ryc. 2b i 3. 

Dęby 230 — 240-letnie w wieku 10 lat jak to wynika z ryc. 2a miały przeciętną 

grubość 1,35 cm. Na wykresie tym przedstawiono przyrost grubości dębów w cza- 

sie 230— 240 lat dla wykazania równomierności przyrostu, który waha się w grani- 

cach 4—6 cm w ciągu 10-lecia, przeciętnie 5 cm. Ten powolny i równomierny przy- 

rost grubości dębów na terenie nadl. Gliśnica jest cechą wszystkich dębów tam 

występujących. Ze względu na ich wysoką wartość techniczną znane są one nie 

Tabela 2 

Wysokość i grubość dębów w pierwszym dziesięcioleciu ich 

  

  

  

  

    

    
    

rozwoju 

Wyso- р 
| , Grubość 

Powierz- : kość 
chnia Rodzaj drzewostanu drzew drzew 

m 
m 

I {0-letni na glebie niezme- 
liorowanej 0,67 1,15 

II 10-letni na glebie zmelioro- 
wanej | 2,92 3,96 

III 10-letni na glebie niezme- 
liorowanej 1,97 2,79 

IV 10-letni na glebie zmelioro- 
wanej 3,62 4,75 

У 40-letni w wieku 10 lat 
z odnowienia naturalnego 1,33 1,53 

VI 240-letni w wieku 10 lat 
z odnowienia naturalnego 1,65 1,35  



tylko w Polsce lecz rowniez na rynku europejskim, Wartość ta przejawia się w moż- 
liwości- przerobu .na'-okleinę. :Z porównania grubości dębów w -wieku 10: lat ‚ па. po-. 
wierzchniach niezmeliorowanych i zmeliorowanych wynika, że. przyrost grubości jest 
proporcjonalny do intensywności wzrostu wysokości...Uprawy dębowe założone. 
sztucznie, mające większą przestrzeń życiową i większą powierzchnię. aparatu asymi- 
lacyjnego przyrastają szybciej na grubość niż dęby pochodzące z odnowienia natu-. 
ralnego rosnące w dużym zagęszczeniu. te 
Celem lepszego zobrazowania stosunków wzrostu wysokości i przyrostu grubości 

dębów w wieku 10 lat na opisanych powierzchniach zestawiono tabelę 2. | 
W czasie sporządzania analizy strzały i obliczenia wysokości strzały pomierzono 

również średnicę twardzieli dębów 36 — 38-letnich i 230 — 240-letnich na poszczegól- 
nych przekrojach sekcyjnych. Deby te są wysoko twardzielowe w odziomkowej 
1 środkowej części strzały, gdyż na biel przypada przeciętnie tylko 10 słojów zewnę- 
trznych i szerokość pierścienia bielu waha się w granicach 2—25 cm. 

Grubość kory u tych dębów na wysokości pierśnicy wynosi 3,5 — 4,5 cm. Dęby 
240-letnie dodatkowo charakteryzują się tym, że odziomkowa i środkowa część 
strzały ma kształt zbliżony do walca aż do pierwszych rozgałęzień występujących 
przeważnie na wysokości 12—13 m. Widoczne to jest na wykresach analizy strzały 
(ryc. 3). 

WNIOSKI 

1. Dąb w pierwszej fazie rozwoju w warunkach naturalnych, na glebie nie przy- 

gotowanej, wykazuje słaby wzrost na wysokość i grubość. 

2. Wzrost dębu na wysokość i grubość w wieku powyżej 30 lat jest na przykła- 

dzie opisanych dębów prawdopodobnie niezależny od sposobu przygotowania gleby, 
jedynie zależy od panujących lub wytworzonych przez drzewostan, własności fizycz- 

nych gleby oraz od żyzności gleby. 

3. Zastosowanie melioracji gleby, polegającej na poprawieniu w niej stosunków 

powietrzno-wodnych, wywiera bardzo korzystny wpływ na wzrost wysokości i gru- 

bości dębów. 

4. Szybki rozwój dębu w pierwszej fazie wzrostu: a) powoduje szybkie dojście 

dębu do zwarcia wskutek czego ustaje degradacja odsłoniętej gleby, b) wpływa na 
jakość techniczną drewna, c) przyczynia się do zwiększenia produkcji masy drewna. 

5. Poniesione wyższe nakłady finansowe na wykonanie melioracji agrotechnicz- 

nych równoważą się z dochodami lub stają się niższe wskutek korzyści wymienio- 

nych w punkcie 4. 

6. Wyniki wykonanej pracy wskazują na konieczność poczynienia podobnych ob- 
serwacji w tych samych. drzewostanach po upływie następnego 10-lecia, co jest za- 
mierzeniem autora. 
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Краткое содержание 

Автором были проведены исследования в лесничестве Глисьница, в Окружном 

управлении государственных лесов в Познани, по ускореню прироста дубов 

в начальной фазе из развития, т. е. в период от заложения культуры до дости- 

жения Фазы молодияка путём мелиорации почвы, целью которой является 

улучшение структуры почвы усиление биологических явлений, поверхностное 

осушение и увеличение доступа воздуха. 

На основании проведённых измерений автор приходит к выводу, что мелио- 

рация почвы имеет положительное влияние на увеличение высоты и толщины 

молодых дубов, помогает быстро дойти до сомкнутости, что предупреждает 

деградацию почвы а также положительно влияет на технические качества 

древесины. Подготовка почвы, вероятно, не имеет влияния на поирост стар- 

ших, свыше 30-летнего возраста насаждений. 

Summary 

Investigations have been performed by the author on the territory of Head Fore- 

stry Glisnica, State Forests District Poznan, to ascertain how oak growth may be 

speeded up in the early phase of development, i. e. within the period of starting the 

plantation up to the thicket stage, through draining of the soil to improve its struc- 

ture and to encourage biologic activation, surface dyring and aeration. 

The results of performed mensuration led the author to the conclusion that draining 
of the soil promotes the height-and-diameter growth of young oaks, speeds up their 
closure, thus preventing soil deterioration and has a benefiting effect on the techni- 
cal quality of wood. Although preparation of the soil, has probably, no influence on 
the growth of older stands, those of over 30 years of age.


