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WIESŁAW SZCZERBINSKI 

Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanach świerkowych 
i sosnowych spałowanych przez grubą zwierzynę*) . 

Мероприятия по уходу за еловыми и сосновыми насаждениями 
ошмыганными крупными охотничьими зверями 

Treatment of Spruce and Pine Stands Ripped by Game Animals 

W okresie ostatnich dziesiątków lat różni autorzy przeprowadzali ba- 
dania drzewostanów ospałowanych przez grubą zwierzynę łowną. 

Przedmiotem ich badań były głównie drzewostany świerkowe. Jednakże 
wskutek znacznych różnic w poglądach badania te nie doprowadziły do 
wyciągnięcia konkretnych wskazań dla praktyki, między innymi doty- 
czących pielęgnowania drzewostanów spałowanych. Nierzadkie są nawet 
zapatrywania, że silniej ospałowanych drzewostanów w ogóle nie nale- 
żałoby pielęgnować, lecz jak najwcześniej je wyciąć, niezależnie od tego, 
czy są to drzewostany młode czy starsze. 
Omawiane zapatrywania muszą budzić zastrzeżenia, ponieważ stopień 

wadliwości poszczególnych ospałowanych drzew bywa różny, a wyrąb 
ich połączony byłby często z usunięciem drzew, aczkolwiek wadliwych 
to jednak silnie przyrastających. Poza tym w okolicach o dużym nasile- 
niu spałowania zmasowane wyręby musiałyby wywołać niedobór drewna 
w późniejszych okresach, kiedy spałowane drzewostany normalnie przy- 
padałyby do użytkowania jako drzewostany dojrzałe. Z tego choćby 
względu należy zatem usilnie dążyć do stworzenia podstaw do właści- 
wej hodowlanej oceny spałowanych drzewostanów. Rozwiązanie zadania 
umożliwia poznanie skutków spałowania świerka, a częściowo i sosny 
(2, 3). 

Ogólną zasadą hodowlaną, realizowaną m. in. przy dokonywaniu. czy- 
szczeń i trzebieży jest dążenie do ześrodkowania produkcji drzewostanu 
na drzewach odznaczających się najlepszym i najszybszym przyrostem. 
W pierwszej kolejności usuwamy zatem drzewa obarczone największymi 
wadami, a poza tym najsłabiej przyrastające. Z tego też powodu do 
użytkowania przeznaczamy przede wszystkim drzewostany technicznie 
najgorsze oraz takie, które wykazują najsłabszy przyrost. Oczywiście 
ocena może być trafna tylko w odniesieniu do określonego wieku drze- 
  

*) Artykuł ten Komitet Redakcyjny pragnąłby uważać za zapoczątkowanie dy- 
skusji na łamach „Sylwanu* na temat uzgodnienia postulatów racjonalnej gospo- 
darki łowieckiej z postulatami gospodarki leśnej. 
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wostanu. Wiemy, że beznadziejny młodnik może z czasem stać się znośną 
drągowiną, a następnie nawet względnie lub zupełnie dobrym drzewosta- 
nem dojrzewającym lub dojrzałym. Błędem zatem byłoby, gdybyśmy 
wszystkie, choćby nawet silnie ospałowane uprawy lub młodniki określali 
jako negatywne. Popadlibyśmy wówczas w schemat oparty na mylnych 
lub co najmniej niesłusznych przesłankach. 

lak samo względną wartość w stosunku do poszczególnych drzewo- 
stanów mogą mieć pojęcia „dobre* i „złe*. Przy niewielkim nasileniu 
spałowania drzewo z jedną tylko i drobną spałą może uchodzić za drze- 
wo złe; w innych zaś warunkach drzewo dość silnie nawet ospałowane — 
za dobre. 

Poza wartością techniczną poszczególnych ospałowanych drzew i ich 
zdolnością przyrostową przy rozważaniu potrzeby usunięcia niektórych 
osobników należy uwzględnić ich rozmieszczenie oraz stanowisko w drze- 
wostanie. Nie można więc nasilenia użytkowania nieograniczenie powięk- 
szać nawet wtedy, gdy drzewostan pod względem technicznej jakości 
jest wadliwy. 

Niezależnie bowiem od dążności do stopniowego podnoszenia technicz- 
nej jakości poszczególnych drzewostanów na pierwszy plan powinno się 
wysuwać postulat trwałości i ciągłości użytkowania oraz zabezpieczenia 
zapasu drzewnego przed ujemnymi wpływami klimatycznymi i zachowa- 
nia dogodnych warunków dla przyszłego, naturalnego lub sztucznego od- 
nowienia. 

zapewnieniu trwałości i ciągłości użytkowania przeczyłoby usuwanie 
ospałowanych drzewostanów jedynie z uwagi na ich wartość techniczną. 
Niedopuszczalne byłoby również silne wkraczanie z cięciami w celu 
szybkiego usunięcia znacznej liczby drzew w silniejszym stopniu ospało- 
wanych, a to choćby z uwagi na niebezpieczeństwo wiatrołomów. Poza 
tym silniejsze przerzedzenie drzewostanów mogłoby pogorszyć warunki 
naturalnego lub sztucznego odnowienia. 
Głównym zadaniem w stosunku do ospałowanych drzewostanów jest 

zatem racjonalne ich pielęgnowanie. Jedynie skrajne nasilenie spałowa- 
nia oraz bardzo daleko posunięte ujemne jego skutki mogą usprawiedli- 
wić odmienne traktowanie drzewostanów ospałowanych aniżeli nieospa- 
łowanych. Zresztą wiadomo, że wiele spośród istniejących, jakościowo 
i miąższościowo często zupełnie nieźle prezentujących się starszych drze- 
wostanów w wieku młodszych drągowin wykazywało nie mniejsze na- 
silenie spałowania aniżeli teraźniejsze drągowiny. Drzewostany te w obec- 
nej chwili często zupełnie nie sprawiają wrażenia, że przed 40 do 50 
laty mogły się kwalifikować do cięcia jako nie zapowiadające przy- 
szłości. Zresztą w zakresie hodowlanej oceny poszczególnych drzewosta- 
nów oraz stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych decrdujące zawsze 
znaczenie ma stopień nasilenia spałowania wraz z jego skutkami. Zwa- 
żywszy jednak, że nawet silnie ospatowane drzewa i drzewostany zazwy- 
czaj wykazują dalszy, i to przeważnie znaczny przyrost, dochodzimy do 
wspomnianej już wyżej konkluzji, że ze względów ekonomicznych za- 
sadniczo nie możemy drzewostanów tych przeznaczać do wycięcia. 

Wiadomo, że dla drzewostanu brzemienniejsza w skutki jest liczba 
silnie ospałowanych drzew aniżeli ogólna liczba drzew ospałowanych. 
lążąc do polepszenia jakości drzewostanu przez eliminowanie drzew ja- 
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kościowo najgorszych i wykazujących najmniejszy przyrost, należy więc 
przede wszystkim usuwać drzewa silnie ospałowane, jeżeli tylko pozwoli 
na to ich rozmieszczenie. Należy przede wszystkim uwzględniać także 
przynależność drzew do różnych klas biologicznych. Pożądana jest jak 
najdalej posunięta ostrożność przy usuwaniu drzew panujących, które 
powinny tworzyć trzon drzewostanu. Realizacji tego postulatu sprzyja 
stwierdzony przez Hegera, Kurtha i Fassla (2) fakt najsilniej- 
szego spałowania świerków górujących i opanowanych. Liczba ospało- 
wanych drzew panujących jest natomiast stosunkowo mała. Według 
naszych stwierdzeń największe przeciętne ilości spał na jednym drzewie 
przypadają na drzewa należące do najcieńszych i najgrubszych stopni 
grubości; najwięcej spałowanych drzew nie przypada jednak na najniż- 
sze, lecz na średnie klasy grubości (3). 

Przy każdym zabiegu pielęgnacyjnym przeprowadzanym we właści- 
wy sposób w drzewostanach ospałowanych udział drzew najsilniej spa- 
towanych wszystkich klas biologicznych stosunkowo najbardziej się re- 
dukuje. Np. przy zmniejszeniu ogólnej liczby drzew o około 30/0 można 
usunąć około 40%/, drzew ospałowanych, a w tym około 70% drzew naj- 
silniej ospałowanych. Stosunek taki można uzyskać wówczas, gdy przed 
dokonaniem zabiegu pielęgnacyjnego zadamy sobie trud stwierdzenia 
1 oznaczenia wszystkich drzew ospałowanych a przede wszystkim ospa- 
łowanych najsilniej. Jednak poważny zazwyczaj odsetek drzew nie 
ospałowanych, podlegających usunięciu nawet z drzewostanów o dużym 
nasileniu spałowania, świadczy o tym, że zabiegu pielęgnacyjnego nie 
można przeprowadzić jednostronnie, tj. mając na celu wyłącznie zmniej- 
szenie ilości drzew ospałowanych. 

Jest natomiast pożądane by w granicach celowości, podyktowanej 
strukturą i wiekiem drzewostanów, usuwać z nich możliwie jak naj- 
więcej tych drzew, które wykazują najmniejszy przyrost. Mogą to być 
albo drzewa nie ospałowane u których zmniejszenie przyrostu związane 
jest z przynależnością do najniższych klas biologicznych, albo też drzewa 
bardzo silnie ospałowane. Przy zabiegach pielęgnacyjnych winniśmy za- 
tem kłaść nacisk na to, by z drzewostanu usuwać przede wszystkim 
drzewa należące do najniższych klas biologicznych i drzewa najsilniej 
ospałowane. Postępowanie takie jest uzasadnione również wtedy, gdy 
zabieg pielęgnacyjny przede wszystkim dotyczy drzewostanu panują- 
cego. Co prawda w ten sposób pozostawia się w drzewostanie większą 
część drzew należących do najwyższych klas biologicznych a silnie ospa- 
łowanych, choć dobrze przyrastających, równocześnie jednak usuwa się 
z niższych klas biologicznych znaczny odsetek drzew ospałowanych, i to 
głównie silnie ospałowanych; w klasach tych wydatnie się więc popra- 
wia jakość techniczną drzew. | 

Ze względu na znaczną wysokość, do jakiej sięga mursz u drzew gó- 
rujących i panujących w drzewostanach świerkowych, wskazane jest 
według Hegera, Kurtha i Fassla usuwanie głównie z wyższych 
klas biologicznych przede wszystkim tych drzew, u których występują 
oznaki dalekiego zaawansowania murszu (duże otwarte rany, bądź rany zu- 
pełnie lub prawie zupełnie zasklepione z wyciekiem świeżej, niebieskawej 
żywicy, częste wybrzuszania strzały). Jeżeli analogicznie postąpimy w sto- 
sunku i do innych klas biologicznych, to w całym drzewostanie zwięk- 
szy się procentowy udział drzew o mniejszym nasileniu spałowania, 
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w swych skutkach rzadko wywołującym mursz. W ten sposób czasami 
już po jednorazowym, a zwykle po kilkakrotnym przeprowadzeniu zabie- 
gu pielęgnacyjnego (co zależy od nasilenia spałowania), osiąga się jakość 
techniczną drzew niewiele odbiegającą od jakości drzew w drzewosta- 
nach nie ospałowanych. Możliwość taka istnieje także przy znacznej 
nawet ilości drzew ospałowanych, jeżeli stopień ospałowania jest nie- 
wielki. 

Chcąc korzystnie ukształtować stosunki przyrostowe w drzewostanie 
l poza tym uzyskać zadowalającą jakość techniczną, należy drzewa w sil- 
nym stopniu zmurszałe usuwać możliwie najwcześniej. Utrzymywanie 
takich drzew przez długi czas na pniu mimo możności wcześniejszego ich 
usunięcia, przeczyłoby zasadzie opłacalności hodowlanej odnośnych drze- 
wostanów. Za 

Mając na uwadze przyrost powierzchni przekroju, należałoby z drze- 
wostanów świerkowych przede wszystkim usuwać drzewa współpanujące 
o dużym nasileniu spałowania oraz niezależnie od nasilenia wszystkie te 
drzewa opanowane i przygłuszone, które wykazują zmniejszenie przy- 
rostu grubości. Mniej uzasadnione jest usuwanie drzew współpanują- 
cych o małym lub umiarkowanym nasileniu spałowania, u których pod 
wpływem spałowania następuje tylko nieznaczne obniżenie przyrostu. 

Należy mieć przy tym na uwadze, że drzewa opanowane, niezależnie 
od stopnia opanowania, reagują na spałowanie zmniejszeniem przyrostu 
wysokości tak samo zresztą jak drzewa współpanujące o dużym nasile- 
niu spałowania. Ogólnie można stwierdzić, że im niższa klasa biologicz- 
na oraz im większe nasilenie spałowania, tym silniej występuje osłabie- 
nie przyrostu na wysokość. W ten sposób spadek przyrostu u drzew 
panujących i górujących może być nieistotny albo też może zupełnie nie 
występować, a to przy dokonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych ma zna- 
czenie decydujące. | 

Współczynnik wzrostu wartości według stanu istotnego najmniej na 
skutek spałowania różni się od idealnego u drzew przygłuszonych; poza 
tym w wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że im większe 
nasilenie spałowania, tym znaczniejsze akcentują się różnice między 
omawianymi współczynnikami. 

Na podstawie powyższego możemy sformułować następujące wska- 
zówki dla praktyki pielęgnacyjnej w odniesieniu do poszczególnych, bio- 
logicznych klas drzew. 

Drzewa górujące i panujące należy usuwać przy dużym nasileniu spa- 
łowania, gdy mursz dochodzi do największych wysokości; drzewa nato- 
miast o niższym zasięgu murszu należy pozostawiać na pniu z uwagi na 
znaczny współczynnik wzrostu ich wartości. . 

Drzewa współpanujące silnie ospałowane należy możliwie wszystkie 
usuwać. Nie zachodzi konieczność usuwania drzew o słabym i umiarko- 
wanym nasileniu spałowania. Poza wzrostem wartości decydują tu także 
względy pielęgnacyjne w stosunku do drzew nie usuwanych, kształto- 
wanie korony itp. Drzewa nie ospałowane należy pozostawić na pniu, 
jeżeli wymagają tego sąsiednie drzewa górujące i panujące. 

W klasie drzew opanowanych pożądane jest usuwanie wszelkich drzew 
ospałowanych, o ile to tylko jest możliwe. O pozostawieniu niektórych 
zdrowych drzew decyduje konieczność usunięcia okaleczonych sąsiednich 
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drzew górujących, panujących i współpanujących. Wzrost jednak war— 
tości nawet nie ospałowanych drzew opanowanych jest na ogół nikły. 

Drzewa przygłuszone ospałowane powinny być usuwane, jeżeli prze- 
strzenne ich rozmieszczenie nie stanowi w tym względzie przeszkody. 
Jednym słowem należy dążyć do szybkiego wyeliminowania z drzewo-. 

stanów tych spośród drzew górujących i panujących, które są w silnym 
stopniu spałowane, a mursz w nich sięga do znaczniejszych wysokości, na- 
stępnie wszystkich drzew współpanujących o dużym nasileniu spałowania 
oraz wszystkich ospałowanych drzew opanowanych i wszystkich drzew 
przygłuszonych, tzn. wszelkich drzew o niskim współczynniku wzrostu 
wartości. W ospałowanych drzewostanach sosnowych sprawa zabiegów 
pielęgnacyjnych nie wydaje się tak skomplikowana jak w świerczynach. 
Pozostaje to w związku z ograniczeniem technicznych wad drewna do 
długości ospałowanego odcinka strzały, przy na ogół niewielkiej śmier- 
telności drzew wywołanej ich ospałowaniem. Poza tym ujemny wpływ 
spałowania na przyrost zaznacza się tylko u drzew najsilniej ospałowa- 
nych. Abstrahując od skrajnie silnie ospałowanych drzewostanów, tj. ta- 
kich, w których bardzo duża ilość drzew wykazuje liczne i wielkie spały, 
sposób pielęgnowania spałowanych drzewostanów niemal że nie odbiega 
od metod stosowanych w drzewostanach nie ospałowanych. W każdym 
bowiem drzewostanie napotykamy pewne, nieraz bardzo liczne zniekształ- 
cenia morfologiczne lub objawy chorobowe w postaci np. wielowierz- 
chołkowości, drzew o zastępczym lub proleptycznym pędzie wierzchoł- 
kowym, drzew zniekształconych przez zwójki lub skrętaka, chorych itp. 
Znaczną ilość takich drzew przy zabiegach pielęgnacyjnych staramy się 
wyeliminować. W drzewostanach ospałowanych w podobny sposób trak- 
tujemy drzewa ze spałami. Z uwagi na to, że poza wadami technicznymi 
arzewa ospałowane, przeważnie nie doznają innego rodzaju skutków oka- 
leczenia, na pierwszy plan przy zabiegach pielęgnacyjnych wysuwają 
się zwykłe kryteria hodowlane, normalnie stosowane przy czyszczeniach 
i trzebieżach. Jeżeli tylko wskutek ospałowania na całym obwodzie 
strzały, drzewa nie obumierają lub też w widoczny sposób nie ustają 
w przyroście, możemy spodziewać się normalnych stosunków przyrosto- 
wych w danym drzewostanie. Przy znacznym nawet odsetku, ale niezbyt 
silnie ospałowanych drzew, miąższość drzewostanu nie powinna zatem 

w większej mierze odbiegać od miąższości drzewostanu nie ospałowa- 

nego (jak wiadomo straty polegają na technicznych wadach ospałowa-- 
nego odcinka strzały). 

W celu polepszenia jakości młodszego, ospałowanego drzewostanu (do 

+ 30 lat) winniśmy dążyć do usuwania okaleczonych drzew według na- 

stępującej kolejności: 

1) drzewa ospałowane na całym obwodzie strzały i wskutek tego obu-- 

mierające; | 
2) drzewa o spałach w dwóch lub w kilku płaszczyznach (pionowych); 

3) drzewa o spałach szczególnie szerokich lub o węższych, lecz tak 
rozmieszczonych, że pozostaje tylko bardzo wąski nie ospałowany pas 
życiowy, jeżeli przez to obniża się potencjał życiowy drzew; 

4) drzewa o spałach bardzo długich lub krótszych, lecz obejmujących 
dłuższy odcinek strzały; 

5) drzewa o wysoko umieszczonej spale; 
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6) drzewa o spałach nie zasklepiających się, co nieraz widoczne jest 
już w stosunkowo krótkim czasie po ospałowaniu drzewa, w postaci 
braku wałów zasklepowych lub płaskiego kształtu poprzecznego prze- 
kroju spały (jak to stwierdziliśmy na innym miejscu, przyczyny nie- 
zasklepiania się spał nie znamy; nie może nią być jednak brak poten- 
cjału życiowego, bo odnośne drzewa mogą należeć do różnych klas biolo- 
gicznych; jedną z przyczyn może być ospałowanie wału zasklepowego 
przy niezasklepionej jeszcze części spały). | | 

1) drzewa o niewielkiej ilości mniejszych, zasklepiających się spał. 
Do wieku 30—40 lat drzewostany powinny być oczyszczone z drzew 

ospałowanych, wymagających usunięcia ze względów biologicznych. Jeżeli 
odsetek ospałowanych drzew nie jest zbyt wielki, mało również powinno 
pozostać drzew, które należałoby zaliczyć do kategorii wyszczególnionych 
w punktach 1—6. 

Przy wyznaczaniu trzebieży hodowca powinien poza współczynnikiem 
wzrostu wartości poszczególnych drzew uwzględnić ich rozmieszczenie, 
zwłaszcza w razie konieczności silniejszego wkroczenia z cięciami. W mia- 
rę, jak tego wymaga kształtowanie koron, usuwa się także niektóre kate- 
gorie drzew zdrowych lub prawie zdrowych, a więc słabo ospałowane 
irzewa współpanujące oraz nie ospałowane drzewa opanowane. Przy 
mniejszym nasileniu zabiegu pielęgnacyjnego, co zawsze jest bardziej 
wskazane, na pierwszy plan wysuwa się kwestia wzrostu wartości poszcze- 
gólnych drzew, a kształtowanie koron odsuwa się na plan dalszy. W za- 
leznosci od stopnia nasilenia ospałowania drzewostanu kształtowanie 
koron można w większej mierze uwzględniać dopiero przy drugim lub 
trzecim cięciu pielęgnacyjnym. Sprawy tej zaniedbywać jednak nie 
można, ze względu na to, że drzewa ospałowane należące do niższych 
klas biologicznych prędzej w drzewostanie tracą znaczenie, aniżeli drzewa 
należące do pozostałych klas biologicznych. Niezależnie bowiem od więk- 
szej odporności na infekcję świerków opanowanych i przygłuszonych 
silniej się u nich zaznacza zmniejszenie przyrostu w wyniku spałowania. 

Z. chwilą przerwania zwarcia można zapoczątkować wprowadzanie pod 
okap drzewostanu innych gatunków drzew, odpowiednich dla danego sie- 
dliska. Po usunięciu pozostałych drzew o dużym nasileniu spałowania, 
najwyżej w 38 do 4 cięciach pielęgnacyjnych, techniczna jakość drzewo- 
stanu powinna zbliżyć się do jakości drzewostanów nie ospałowych. 
Wynika z tego, że przez usunięcie drzew najsilniej ospałowych można 
osiągnąć znaczną poprawę technicznej jakości drzewostanu oraz że drzewa 
słabiej ospałowane nie muszą w większym stopniu wpływać na pogorsze- 
nie jakości. Znaczna część ospałowanych drzew może być pozostawiona 
na pniu, jako mająca pewną wartość hodowlaną. | 

Przy wycięciu z drzewostanu powyżej 300%/0 drzew (co odpowiada trze- 
bieżom około jednego 10-lecia) można zazwyczaj dzięki usunięciu poważ- 
nej liczby drzew spałowanych (w tym bardzo znacznej liczby drzew silnie 
ospałowanych) osiągnąć znaczne zwiększenie wartości drzewostanu. Pier- 
wsze cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach ospałowanych są wprawdzie 
zwykle silniejsze aniżeli w drzewostanach zdrowych, a to ze względu 
na chęć szybszego usunięcia drzew najgorszych. Jednakże ogólnie biorąc, 
rozmiar przedrębnego użytkowania drzewostanów ospałowanych nieko- 
niecznie musi znacznie przekraczać rozmiar użytkowania w drzewosta- 
nach nieospałowanych. : | 
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Jeżeli zabieg pielęgnacyjny przeprowadzamy w starszych drągowinach 
to w zależności od nasilenia spałowania, od struktury biologicznej drzewo- 
stanu oraz od jego zwarcia dążymy do szybkiego usunięcia wszystkich 
pozostawionych jeszcze drzew przygłuszonych, a spośród drzew współ- 
panujących i opanowanych — wszystkich drzew o dużym i średnim na- 
sileniu spałowania. W takich drągowinach ospałowanie zazwyczaj jest 
znacznie słabiej widoczne aniżeli w drzewostanach I i II klasy wieku; 
część ospałowanych drzew zdołano już z drzewostanu usunąć, a część 
spał uległa już zasklepieniu. Ślady spałowania z wiekiem nie mogą się 
jednak zmniejszać wtedy, gdy w młodniku lub w młodej drągowinie 
uległy ospałowaniu wszystkie lub prawie wszystkie drzewa. Mimo to, 
dzięki usunięciu najsilniej ospałowanych drzew oraz dzięki wspomniane- 
mu zasklepieniu się części spał, starsze drzewostany mają na ogół lepszy 
wygląd. 

W drzewostanach starszych klas wieku przeciąg czasu do usu- 
nięcia poszczególnych drzew z drzewostanu jest krótszy, aniżeli okres 
jaki upłynął od chwili ich ospałowania. Wyjąwszy zatem drzewa naj- 
silniej ospałowane, które do tego czasu z reguły zostały już usunięte, 
pozostałe słabiej ospałowane drzewa nie nasuwają obawy dalszego znacz- 
nego pogorszenia się ich jakości. Należy jednak pamiętać, że zewnętrz- 
nie do siebie podobne rany, nie zawsze wywołują podobne skutki. Przy 
wyznaczaniu drzew do usunięcia trzeba je zawsze poddawać ocenie we- 
dług skutków spałowania. 

Z uwagi na niedługi przeciąg czasu dzielący starszy drzewostan 
oć wieku rębności, głównym kryterium decydującym o pozostawieniu 
lub usunięciu poszczególnych ospałowanych drzew powinny być względy 
hodowlane. Występowanie spały zadecyduje o usunięciu drzewa dopiero 
wówczas, gdy w pobliżu siebie znajdują się dwa drzewa o jednakowej 
pozycji socjologicznej: jedno ospałowane a drugie nie, z których jedno 
powinno ulec usunięciu. Mniejsza spała lub też spała nieznacznie wpły- 
wająca na obniżenie jakości technicznej i przyrost w starszym drzewosta- 
nie w ogóle nie stanowi o potrzebie usunięcia drzewa, oczywiście jeżeli 
równocześnie nie wchodzą w grę inne momenty, jak np. jakość korony, 
pozycja socjologiczna itp., czyli względy na wskroś hodowlane. Przy du- 
zym nasileniu spałowania drzewa o jego pozostawieniu lub usunięciu 
dec; duje klasa biologiczna. Przynależność drzewa do drzewostanu opano- 
wanego uzasadnia usiinięcie z uwagi na niski współczynnik wzrostu war- 
tości. Pozostawienie takiego drzewa może być uzasadnione tylko w kla- 
sach drzew górujących i panujących, i to tylko wówczas, gdy w innych 
klasach biologicznych są drzewa o jeszcze niższym współczynniku wzrostu 
wartości, tj. głównie o dużym lub ewentualnie także o Średnim nasileniu 
sbałowania. Poza tm należy brać pod uwagę, że przy równej wysokości 
rozprzestrzenienia się murszu lub przy równej długości ospałowanego 
odcinka strzały, strzały drzew górujących lub panujących, jako dłuższe. 
mogą dać dłuższy zdrowy odcinek, aniżeli krótsze strzały drzew niższych 
klas biologicznych. Usunięcie drzewa powinno być zatem poprzedzone 
poznaniem rozmiaru istniejącego uszkodzenia i możliwości rozprzestrze- 
niania się murszu do wysokości przekraczającej 3 m. 

Jak już wspomnieliśmy, wskazane jest ostrożne przerzedzanie ospało- 
wanych drzewostanów; jednorazowych silnych cięć należy raczej zanie- 
chać. Znane są wyniki dwóch do trzech umiarkowanych trzebieży, po któ- 
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rych nawet silnie ospałowane drzewostany uzyskiwały korzystny wygląd. 
Byłoby zatem błędem, gdybyśmy silnie ospałowane młodniki lub drago- 
winy zbyt pochopnie zaliczali do drzewostanów negatywnych. Istnieją 
starsze drzewostany, które przy powierzchownej obserwacji, dzięki za- 
sklepieniu spał, sprawiają wrażenie, jak gdyby zupełnie nie były ospało- 
wane, mimo że w wieku młodnika były silnie narażone na spałowanie. 

Jak to już na innym miejscu stwierdziliśmy, taki stan rzeczy nie 
uprawnia do bagatelizowania szkód, nawet w przypadkach zupełnego 
zasklepienia spał. 

Z Zakładu Ogólnej Hodowli Lasu. 
Wyższej Szkoły Rolniczej 

w Poznaniu 
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Краткое содержание. 

Мнение, будто обглодакные насаждения лишены лесоводственных качеств, связано 

обычно с нелоучётом большого прироста деревьев несмотря на облагадывание, а также 

с упущением обстоятельства, что массовые преждевременные вырубки противоречили 

бы принципу постоянства и непрерывности пользования. Насаждения, кроме особенно 

сильно обглоданных, необходимо по упомянутым причинам оставить на корню и вести 

за ними последовательной уход. Выполняя мероприятия по уходу нужно удалять де- 

ревья с неправильным и слабым приростом, учитывая их распределение, а также раз- 

личную реакцию на обгладывание в зависимости от биологических классов и социоло- 

гического значения. Усиленное проведение рубок увеличило бы опасность буреломов 

и затруднило бы будущие лессвозобновительные работы. Поэтому обращается внима- 

ние на проведение не очень больших рубок ухода. 

По Чегеру, Курту и Фасслу (2) из еловых насаждений нужно, прежде всего, уби- 

рать очень прогнившие, а также слабо прирастающие деревья. Это деревья обглады- 

ваемые больше всех в классах деревьев исключительно господствующих, господствую- 

щих и согосподствующих, а затем все обглоданные угнетенные деревья и все сильно 

угнетенные деревья. 

В сосновых насаждениях необходимо удалять все деревья, отмирающие в результа- 

те обгладывания, затем все деревья у которых обгладывание является причиной боль- 

1чих технических пороков; это деревья обглоданные в двух или больше плоскостях, 

выступающих по одной или несколько вместе, настолько широкие, что остается толь- 

ко узкий неповрежденный жизненный ремень, а также деревья с длинными и высоко 

гасположенными обглоданными участками стрелы и с совсем обглоданными не зажи- 

вающими участками. 
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Учитывая формирование крон деревьев оставленных на корно, разрешается удалять 
зо время мероприятий по уходу также некоторые категории здоровых деревьев отно- 
сительно слабо обглоданных, например, слабо обглоданные согосподствующие деревья 
и необглоданные угнетенные деревья. Формирование крон имеет важное значение по- 
тому, что оставление обглоданных деревьев низших биологических классов не нахо- 
дит основания. В связи с преимущественно большим приростом обглоданных дере- 
вьев или заживанием многих обглоданных мест, значительная часть обглоданных де- 
ревьев может быть оставлена на корню. 

Summary 

The advocates of view that ripped tress are deprived of silvicultural value overlook 
the growth vigour of damaged trees, despite their scars and the fact that premature 
felling is contrary to the principle of sustained and continous yield. Except for some 
very seriously ripped stands, the rest ought to be left standing and be subject to ade- 
quate treatment. In the course of treatment defective trees, those with poor growth 
tates, ought to be removed, taking account of their distribution and reaction aptitude 
relatively to their biological class and sociological condition. However it must be 
kept in mind that extensive improvement fellings may increase wind-fall rates and 
are detrimental to future regenaration. Therefore, caution in improvement fellings is 
commendable. According to Heger, Kurth and Fass] (2) spruce stands ought to 
be cleared of rotten trees and of those with poor growth rates, i.e. trees being most 
seriously ripped in the high forest class, dominants and co-dominants, with damaged 
trees dominated and suppressed, coming next. 

Pine stands ought io be cleared of trees decayed in consequence of rips, heavily 
damaged trees with, consequent rather serious, technical defects,coming next; e.g. trees 
with scars on two or more faces, occurring singly or jointly, so large as to leave only 
a narrow undamaged vital strip, also trees with long stem rips or rips located on high 
stem section as also those with open rips. 
Crown formation requirements allow for removal in thinning operations of some 

categories of sound trees or lightly damaged ones, e.g. lightly scarred co-dominants 
and supressed trees. Leaving of standing ripped trees of inferior biological classes 
is inconsitent with crown formation considerations. However, on account of rather 
gocd growth rates of ripped trees and their healing capability a substantial part of 
damaged trees deserves to be left standing. Due to the fact that in consequence of 
treatment the most damaged trees are removed, the technical value of stands may 
become in due course improved and their condition may even compare favourably 
with undamaged stands, unless the injured condition of the former was not too heavy. 
However, in case of very serious condition of ripped stands, healed trees may have 
nonconspicuous defects which lower the technical value of the whole stand.


