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o drugiej wojnie światowej odzyskaliśmy lasy w stanie mocno zróż- 
nicowanym wskutek działań wojennych i uprzedniej przynależności 

państwowej. Silne nieraz przerąbanie, monotonia składu gatunkowego 
części drzewostanów oraz zapoczątkowane już przed wojną przez świa- 
tłych leśników urozmaicenie metod zagospodarowania lasu spowodowały 
podjęcie zaraz po wojnie koncepcji nowych zasad zagospodarowania, od- 
rębnych od tzw. sposobu zrębowego. 

Na początku powojennej gospodarki leśnej dysponowaliśmy już w za- 
kresie rębni doświadczeniem regionalnym (Beskid Śląsko-Żywiecki, Pusz- 
cza Białowieska i in.) oraz podstawową literaturą (3, 13), toteż zalecono 
wstępne stosowanie w kraju rębni zupełnej, częściowej, smugowo-prze- 
rębowej, gniazdowej i przerębowej. Gospodarka kształtowała się wg wy- 
tycznych podawanych w kolejnych zarządzeniach (21), przechodząc sto- 
pniowo na system bliżej jeszcze niesprecyzowany, zwany bezzrębowym. 
Mimo wzmagającej się presji administracyjnej w realizowaniu tego sy- 
stemu, pierwsze zarządzenia resortowe wydawane w czasie kierowania 
zagospodarowaniem lasu przez wiceministra R. Borowego oraz 
przez dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Lasu K. Macie- 
jowskiego i jego zastępcy W. Jakutowicza, opierały się na 
wynikach narad terenowych a ustalenia były dość ostrożne. Nie pozwa- 
lały one na nadmierne przerzedzanie drzewostanów poniżej zadrzewienia 
07—06, jak też dopuszczały stosowanie cięć gniazdowych o małej lub 
umiarkowanej średnicy (skupiny poniżej 2 a, gniazda 2—5 a, rzadziej 
5—10 a), a tzw. „okres przebudowy lasów” rozkładały na 40 lat. Błę- 
dem stawało się rozpowszechnianie systemu na wszystkie w zasadzie 
siedliska całego kraju. Sprzeciwiali się temu niektórzy leśnicy (m.in. 
W. Niedziałkowski, W. Pertkiewicz, S. Grańiczny). 

Drugim niebezpieczeństwem dla lasów, które przetrwało do naszych 
czasów, było odgórne narzucanie nadleśnictwom rozmiaru pozyskania 
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i specyfikacji sortymentów, przekraczających wyliczany etat i możli- 

wości produkcyjne drzewostanów. Zacierała się też forma stosowanych 

cięć, globalnie gniazdowych i skupinowych — właściwie plądrowniczych. 
Zagubiono idee utrzymywania ładu czasowego i przestrzennego cięć i od- 

nowień. W latach 1950, 1952, 1955 wprowadzono kolejne zmiany w za- 

gospodarowaniu lasu (21). Mimo daleko idących zmian utrzymano nadal 

tak zwaną „rębnię gniazdową”, najodpowiedniejszą do przebudowy skła- 

du gatunkowego drzewostanów, tj. wprowadzania na drodze sztucznej 

lub naturalnej dębu, buka oraz cieniowytrzymałych gatunków iglastych. 

Dozwolono zarazem na stosowanie rębni zupełnych na siedliskach boro- 

wych i olsowych, jak też rębni smugowych w górach. Utrzymano lokalną 

specyfikę zagospodarowania Puszczy Białowieskiej. Dopuszczono stoso- 

wanie cięć gniazdowych już niekorzystnie dużych o powierzchni 20—30 

arów (4, 5) pozostawiono nadal niekorzystne cięcia skupinowe (Puszcza 

Białowieska). Ustalono prowadzenie rębni w zależności od tzw. stref eko- 

nomicznych A, B, C. Natężenie pozyskania stale wzrastało. 

W 1955 r. opracowano pierwsze zasady zagospodarowania lasów gru- 

py II (gospodarczych) i I (ochronnych) (17) z dwoma sposobami zagospo- 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabela 1 

Schemat stosowanych rębni. 

„Zasady Zagospodarowania Lasów Grupy I i Grupy II 

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym” 1955 r. 

Sposoby użytkowania 

zrębowy zrębowo-przerębowy 

R. zupełna zrębami R. smugowo-częś- В. gniazdowo-prze- 

znormalizowanymi ciowa typowa rębowa (z cięciem 

(60—80 m) — I a smugi 90 m po- uprzątającym) 

dzielone pasami) -— III a 

— IIa 

R. grupowo- 

R. zupełna zrębami (bez podziału na (z cięciem przerze-  przerąbowa (w 

zwężonymi pasy) — II b dzającym i uprzą- całym drzewosta- 

(40—60 m) — I b tającym) — III b nie lub w jego 

(z cięciem poszerza- części, na zlece- 

R. zupełna zrębami R. smiugowo-częś-m jącym i uprzątają- nie władz) — IV 

poszerzonymi ciowa poszerzona cym) — Ill c 
(80—100 m)— Ic (smugi 150 m po- R. IIIa, IIIb, IIIc 

dzielone pasami) — stosowane na 

— AIc pasach 150 m) 

R. zupełna smugowa (bez podziału na (z cięciem upro- 

(o zrębach szeroko- pasy) — II d duktywniajacym 

Sci 15—30 m) — Id w całym poddziale) 
— III d 

R. — rębnia. Nazwy i określenia w schemacie wzięte z odnośnych „Zasad”. 
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darowania: zrębowym i tzw. (błędnie) zrębowo-przerębowym. Skróconą 
klasyfikację rębni przedstawia tab. 1. W dokumencie tym skończono ze 
stosowaniem cięć skupinowych ale plędrowanie w poszukiwaniu sorty- 
mentów odbywało się w innej formie. Powiększano niekorzystnie gniazda 
w rębni gniazdowej, ustalono zbyt krótkie okresy odnowienia (pozosta- 
wania odnowień pod osłoną starodrzewu) i dopuszczano zbyt duże możli- 
wości przerzedzania smug i pasów w rębniach częściowych, w pierwszych 
cięciach nawet do zadrzewienia 0,2—0,4 (17). Mimo błędów w wykonaw- 
stwie zabiegów stworzono już zarys rębni stosowanych w pgl (I zupeł- 
nych, II częściowych, III gniazdowych, IV przerębowej). Obok pewnych 
braków technicznych, a co gorzej — stosowania nadal ułatwionego pozys- 
kania masy i sortymentów, istnienia tzw. stref A, B, C, wzrastającego 
rozmiaru pozyskania, stworzony system klasyfikacyjny umożliwiał lep- 
sze już przystosowanie rębni do siedliskowych typów lasu. 

W 1961 r. nastąpiła kolejna edycja zasad hodowlanych (18) z czę- 
Ściowo zmienionym systemem klasyfikacyjnym, który prźedstawia tab. 2. 
Rozbudowano w nich podstawy przyrodnicze zagospodarowania, omówio- 
no szerzej technikę stosowania cięć, skasowano uzależnienie wyboru ręb- 
ni od tzw. stref ekonomicznych. Wyróżniono sugerowane przez Jedliń- 
skiego w 1932 r. trzy sposoby zagospodarowania: zrębowy, przerębo- 

Tabela 2 

Schemat stosowanych rębni 

„Zasady Hedowlane Obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym” 1961 r. 
  

Sposoby zagospodarowania 
  

zrębowy przerębowo-zrębowy przerebowy 

  

R. zupeina zrebami 

znormalizowanymi 

(60—80 m)Ia 

R. częściowa typo- 

wa (na pasach ok. 

90 m) — Па 

R. częściowa gniaz- 

dowa (z cięciami 

uprzątającymi) 

— IIIa 

  

R. zupełna zrębami 

zwężonymi 

(40—60 m) — 1b 

(na pasach ok. 

150 m) — II b 

(z cięciami prze- 

rzedzającymi i 

uprzątającymi) 

— III b 

  

R. zupełna smugowa 

(o zrębach szerokości 

15—30 т) — Тс 

В. IIa, IIb z dwo- 

ma lub trzema na- 

wrotami cięć 

(z cięciami posze- 

rzającymi i uprzą- 

tającym) — II c 
  

(R. IIIa, IIIb, IIIc 

na pasach do 

150 m) 

R. przerębowa 

(z pasami mani- 

pulacyjnymi i róż- 

nymi cięciami w 

sposobie przerębo- 

wym według 

ustaleń planu urzą- 

dzeniowiego 

— IV) 

  

Rodzaje rębni: 

zupełne 

R. — rębnia. Nazwy 

4* 

Rodzaje rębni: 

częściowe 

Rodzaj rębni: 

przerębowa 

i określenia w schemacie wzięte z odnośnych „Zasad” 
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wo-zrebowy i przerebowy (Czuraj, Szczuka, Graniczny). Jednak zmiana 
w systemie klasyfikacji, chociaż pozornie nieznaczna, doprowadziła do 
chaosu w wykonawstwie terenowym. W praktyce wszystkie cięcia, które 
nie były zrębem zupełnym, terenowcy nazywali „przerębówką”. Co go- 
rzej, zamiast nieraz celowych cięć gniazdowych, w rębni obecnie zwanej 
częściową gniazdową, stosowano plądrujące cięcia częściowe. Zamiast 
dawnej rębni gniazdowej IIIa stosowano najczęściej „gniazda” o wymia- 
rach 50X50 do 80X80 m, lub w ogóle zręby zupełne (Puszcza Biało- 
wieska). W rębniach gniazdowych przemianowanych na częściowe gniaz- 
dowe zachowano jednak tę samą symbolikę i podobne sposoby postępo- 
wania jak w poprzednich „Zasadach”, a więc wyróżniono гебме Ша, 
IIIb, IIIc. Rębni przerębowej IV nadal w terenie nie stosowano. Obawia- 
jąc się rzekomej ekspansji świerka przy jego udziale powyżej 50%, zale- 
cano w „Zasadach” prowadzenie rębni zupełnej, którą stosowano nawet 
na siedlisku lasu wilgotnego w Puszczy Białowskiej. 

W rębniach złożonych przyjmowano zbyt krótkie okresy odnowienia 
(do 20 lat), szybko przerzedzano drzewostany wskutek pobierania w po- 
jedynczych cięciach na dziesięciolecie po 30 do 50% zapasu, a również 
przyspieszano uprzątanie starodrzewu w tzw. „klasie odnowienia. Pro- 
testy leśników (2, 5, 6, 7, 8, 14, 16), zwracające uwagę na popełniane nie- 
właściwości w terenie wskutek złej interpretacji „Zasad”, spowodowały 
ich nowelizację w 1969 r. (19). W Zasadach Hodowlanych z 1969 r. zre- 

zygnowano z wyróżnienia spornych pojęć sposobów zagospodarowania 
(5, 14), wychodząc z założenia, że „(..) rębnie są na tyle konkretne, iż 
uściślają postępowanie gospodarcze, zastępując całkowicie dotychczasowe 
pojęcie sposobu gospodarowania (...)” (16). Przy klasyfikacji rębni wzięto 
pod uwagę przede wszystkim formę osłony, jaką stwarza dla odnowienia 
sposób pobierania użytków, który kształtuje warunki ekologiczne roz- 

woju odnowień (11, 16). Wyróżniono więc grupy rębni: 1) zupełnych bez 

osłony lub z jednostronną boczną osłoną, 2) częściowych z górną, krótką 

lub średnio okresową osłoną odnowień, 3) gniazdowych z wielostronną 
boczną i częściową górną osłoną oraz 4) przerębową (ciągłą) ze stałą osło- 
ną górną i częściowo boczną (13). 

W Zasadach Hodowlanych z 1969 r. zalecono stosowanie odpowiednich 
rębni nie tylko zgodnie z siedliskowymi typami lasu, ale i z przewidzia- 
nymi w dzielnicach przyrodniczo-leśnych typami gospodarczymi drzewo- 
stanów. Związano też rębnie z celem gospodarczym produkowanych w 
nich sortymentów jak też z nieodzownym kształtowaniem różnej struk- 
tury, np. jednopiętrowej, dwupiętrowej i wielopiętrowej. Przewidziano 
stosowanie rębni wiodących i zastępczych w szczególnych warunkach 
ustalanych na komisjach techniczno-gospodarczych. Określono długości 
okresów odnowienia: krótki do 10 lat, średni do 20 1 i długi powyżej 20 1. 
Podano opisy techniki rębni, utrzymując podstawowe zasady stosowania 
cięć w grupach rębni: zupełnych, częściowych, przerębowej i gniazdo- 
wych, mających już tradycję w klasyfikacjach międzynarodowych, w 
praktyce krajowej, począwszy od okresu międzywojennego (Puszcza Bia- 
łowieska) i w literaturze (1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 20). Przyjętą 
klasyfikację rębni przedstawia w zarysie tab. 3. Dla prawidłowego sto- 
sowania rębni Bernadzki (1) opracował przystępną publikację. Za- 
mieszczono też komentarze w prasie leśnej (9). 
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Tabela 3 

| Schemat stosowanych rębni 

„Zasady Hodowlane Obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym” 

Wyd. III 1969 r. 

  

Grupy rębni 
  

zupełna — I częściowa — II gniazdowa — III |przerębowa — IV 

  

R. zupełna zrębami R. częściowa smu- R. gniazdowa 

  

  

  

znormalizowanymi gowa (szerokości zupełna — III a 

(szerokość 60—80 m) smugi do 30 m) 

— Ia | — Па 

; R. przerebowa 
R. zupema zrebami R. częściowa ty- R. gniazdowa (ciągła) 

zwężonymi powa (szerokość częściowa — III b (w całym drze- 

(szerokości 40—60 m) pasa do 150 m) wostanie z газон 

— Ib — Hb sowaniem metody 

kontroli w planach 

R. zupełna smugowa — R. gniazdowa urządzania lasu) 

(szerokości 15—30 m) przerębowa — IIIc — [IV 

—1с В. Ша, ПЛЬ па 
pasach 100—150 m, 

w NII c 

w poddziałach 

R. — rębnia. Nazwy i określenia w schemacie wzięte z odnośnych „Zasad” 

Jeżeli w praktyce stosowania tych rębni popełniano nadal uchybie- 
nia i błędy, to wynikały one nie tylko z wad klasyfikacji lub niedosko- 
nałości instrukcji, lecz z narzucania nadleśnictwom rozmiaru pozyskania 
przekraczającego etat i żądania specjalnych sortymentów pobieranych 
plądrowniczo w nie planowanych cięciach. W praktyce leśnej nie nastę- 
powała więc poprawa. Planowano w urządzaniu lasu zbyt krótkie okresy 
odnowienia (np. 25 lat w rębni gniazdowej — przerębowej IIIc), plano- 
wano i wykonywano silne natężenie cięć w rębniach złożonych (ok. 30% 
zapasu w jednym cięciu), w drzewostanach jodłowych nadal nigdzie nie 
stosowano rębni przerębowej IV. Uciekano od rębni złożonych ku ręb- 
niom zupełnym, wycinano zbyt duże koliste gniazda, uprzątano zbyt po- 
spiesznie drzewostany w „,klasie odnowienia” i niezwłocznie po odnowie- 
niu w tzw. „klasie do odnowienia . | 

Polskie Towarzystwo Leśne przekazało więc do Resortu ,,Memoriat” 
w sprawie uporządkowania gospodarki, leśnej oraz nowelizacji Zasad 
Hodowli Lasu i Instrukcji Urządzania Lasu (Sylwan nr 7, 1973 r.). 
W 1972 r. ukazała się cenna publikacja w zakresie rębni T. Puchal- 
skiego (12). 

Przy kolejnej nowelizacji Zasad” (20), którą zlecono Instytutowi Ba- 
dawczemu Leśnictwa, przystosowano się do wytycznych powołanego ze- 
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społu specjalistów. Jako zasadę przyjęto skrócenie tego opracowania 
i rozbicie na dwie różniące się tematycznie części. Zasady zagospodaro- 
wania lasu omówiono w części I. Technikę stosowania rębni częściowo 
uszczegółowiono, np. sprecyzowano rolę poszczególnych rębni, formy 
i wielkości cięć, wyraźniej odgraniczono rębnie częściowe od rębni gniaz- 
dowych, rębnię gniazdowo-przerębową Illc określono dodatkowo jako 
rębnię stopniową, podano dla poszczególnych rębni nawroty cięć i dłu- 
gości okresów odnowienia oraz uproszczono postępowanie w rębni prze- 
rębowej IV, przez zrezygnowanie ze stosowania kontroli przyrostu za- 
pasu. Zalecono już zdecydowanie stosowanie rębni IIIc i IV w praktyce 
terenowej. Ograniczono też liczbę gospodarczych typów drzewostanów, 
pozostawiono w nich stosowanie rębni zasadniczych i zastępczych, nie 
określając składu docelowego drzewostanów, a tylko orientacyjny skład 
gatunkowy odnowień. 

Aby nie doprowadzać do zamieszania i popełniania błędów w terenie, 
utrzymano klasyfikację rębni i ich tradycyjną symbolikę z 1969 r., co 
przedstawia tab. 4 i poprzednie. Tę samą klasyfikację, mimo prób wpro- 
wadzenia w niej zmian, utrzymano w znowelizowanej Instrukcji Urzą- 

  

  

  

Tabela 4 

Schemat stosowanych rębni 

„Zasady Hodowli lasu” Wydanie IV znowelizowane 1979 r. 

Grupy rębni 

zupełna — I częściowa — II gniazdowa — III Gaeta "TV 

R. zupełna zrębami R. częściowa smu- R. gniazdowa 

znormalizowanymi gowa (szerokość zupełna — III a 

(60—80 m) — Та smugi do 30 m) 

— IIa 

R. przerębowa (cią- 

gła) w całym drze- 
R. zupełna zrębami В. częściowa typowa R. gniazdowa 

a * С „a Ę wostanie z pobra- 

  

  

zwężonymi (szerokość pasa do częściowa — III b , o 

(40—60 m) I b 150 m) — II b niem masy 10—20'/ 
zapasu ma 10-lecie) 

— IV 

R. zupełna smugowa | R. gniazdowa prze- 

(o szerokości zrębu rebowa — R. stop- 

15—30 т) — 1с niowa — IIIc 

(na pasach III a 

(do 100 m 

na pasach III b 

do 150 m 

w całym drzewo- 

stanie w III c) 

R. — rębnia. Nazwy i określenia w schemacie wzięte z odnośnych „Zasad” 
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dzania Lasu z 1980 r. W „Instrukcji” przywrócono częściowo ulepszony 
sposób obliczania etatu rębnego. Mimo stopniowych udoskonaleń w kla- 
syfikacji i stosowaniu rębni mogą zawsze istnieć różniące się koncepcje 
klasyfikacyjne i techniki stosowania rębni (2, 4—10, 12, 14, 15, 16). 

Chociaż istotną sprawą jest systematyka rębni i jej kieruńkowość, 
o prawidłowości zagospodarowania lasu decyduje również szereg opisa- 
nych wyżej okoliczności w organizacji gospodarki leśnej. Niestety już od 
1973 r., w związku z reorganizacją administracyjną lasów, warunki pra- 
cy w pgl uległy pogorszeniu, co odbiło się na prawidłowości zagospoda- 
rowania lasu i stało się m.in. przedmiotem „Raportu o stanie lasów i gos- 
podarstwa leśnego w Polsce” — PTL (Sylwan nr 9, 1982 r.). 
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Кяаткое содержание 

В работе представлены в хронологическом порядке изменения методов ведения 

лесного хозяйства в Польше с 1945 до 1979 года, а также схемы классификации спо- 

собов ведения хозяйства в десу и систем рубок, вместе с рассмотрением некоторых 

принципов техники их применения. 

Учитывая литературу и документальные работы, автор оценивает направления 
развития систем классификации рубок, а также организационно-хозяйственные усло- 

вия, влияющие на их очередные изменения. 

Summary 

In the paper, the author presented chronologically changes of the forest mana- 

gement methods in Poland from 1945 up to 1973, as well as the schemata of clas- 

sification of forest management methods and forms of felling inclusive of some 

technics of their application. With reference to literature and research reports, 

the author expressed his opinion on the directions of the systems of classification 

of felling forms and circumstances influencing their succeeding changes. 
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