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Określenie kolei rębu w sosnowych lasach 

Bułgarskiej Republiki Ludowej' 

Определение возраста рубки сосновых лесов в Народной Республи- 
ке Болгарии 

Determination of the Cutting Rotation for Pine Forests in the Bulgarien 

Peoples’ Republic 

ustroju burzuazyjno-kapitalistycznym kolej rebu w naszych lasach, a w szcze- 

gólności sosnowych, określano na podstawie najwyższej renty otrzymywanej 

przez właściciela lasu. W planach urządzenia gospodarstwa leśnego zakładano, że 

wspomniana renta (dochód) stanowi podstawowy cel gospodarki leśnej. W miarę 

wzrostu każdego drzewostanu jego dochodowość ulega stopniowemu zwiększeniu. 

Wiek drzewostanu, w którym osiągamy z niego przeciętny roczny dochód, staje 

się najwyższy — określano mianem jego gospodarczej dojrzałości. Ustalona dla 

pewnego obszaru lasu kolej rębu, pokrywała się w zasadzie z wiekiem gospodarczej 

dojrzałości większości występujących na nim drzewostanów. 

W praktyce urządzeniowej z reguły nie prowadzono jednak konkretnych studiów 

nad określeniem gospodarczej dojrzałości. Określenie jej, a więc i kolej rębu opierano 

na danych obcych lub badaniach ogólnych nad przebiegiem wzrostu drzewostanów. 

Technicznej dojrzałości drzewostanów, na której należało oprzeć określenie kolei 

rębu, nie stwierdzano. 

W warunkach utrwalonej już u nas socjalistycznej gospodarki leśnej, w której 

wszystkie lasy stanowią własność państwa, planowy rozwój gospodarki narodowej 

oraz potrzeby socjalistycznego budownictwa wymagają od gospodarki leśnej nie wy- 

produkowania drewna w ogóle, lecz pewnych sortymentów o ściśle określonych wy- 

miarach i jakości, w ilościach określonych pewnym procentowym stosunkiem. 

Wiek gospodarczej dojrzałości, umożliwiający pozyskanie z drzewostanów najwyż- 

szego dochodu rocznego, nie może już być, jak dawniej, podstawą do ustalenia 

kolei rębu. 

Duże zróżnicowanie socjalistycznej gospodarki leśnej, zmusza do określenia kolel 

rębu na podstawie technicznej dojrzałości, tj. wieku, w którym przeciętny przyrost 

drzewostanów produkujących niezbędne dla gospodarki narodowej sortymenty — staje 
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się najwyższy. Uwzględniając wiek technicznej dojrzałości, kolej rębu należy ustalać 

w połączeniu z najbardziej celowym określeniem zadań produkcyjnych, stojących 

przed gospodarką leśną. Poza wiekiem technicznej dojrzałości różnych grup sorty- 

mentów, kolej rębu zależy w znacznym stopniu również od miejscowych warunków 

siedliskowych, w jakich drzewostany rosną. 

Nasze lasy sosnowe zajmują powierzchnię 237889 ha, czyli 520% ogólnego obszaru 

lasów iglastych Bułgarii. Procentowe ustosunkowanie powierzchni poszczególnych 

klas wieku drzewostanów sosnowych jest następujące: kl. I — 20%, kl. II — 25%, 

kl. III — 31%, kl. IV — 16%, kl. V — 5%, kl. VI i wyższe — 3%. , 

Pod względem produkcyjności siedlisk drzewostany sosnowe zajmują następujące 

powierzchnie (w procentach): I bon. — 7%, II — 28,7%, III — 38,50%, IV — 18,3%, 

У — 7,5%. 

Przeciętny roczny przyrost masy na 1 ha wynosi około 3 m*. 

Charakterystyczną cechą lasów sosnowych Bułgarii jest ich położenie na zboczach 

górskich. Prowadzi się w nich przeważnie cięcia częściowe z odnowieniem natural- 

nym (w niektórych przypadkach stosuje się odnowienie sztuczne). Z ogólnej masy 

pozyskiwanego u nas corocznie użytkowego drewna iglastego — 976.100 m$ (w tym 

400 tys. drewna sosnowego) przeznacza się: 730.000 m: (74,80%) na produkcję tarcicy 

i innych materiałów budowlanych, 35.600 m3 na papierówkę, 155.500 m3 na drewno 

kopalniane, 55.000 m? na żerdzie. 

Mimo rozwoju mechanicznego i chemicznego przerobu drewna, niedużej powierzchni 

i zapasów lasów iglastych, a równocześnie znacznego zapotrzebowania budownictwa 

na deski i inne sortymenty drewna iglastego (w tej liczbie i sosny) zachodzi również 

potrzeba produkcji sortymentów grubszych. Państwowa norma dla kloców przezna- 

czonych na produkcję tarcicy przewiduje grubość kloca w cienkim końcu — 18 cm 

i jego długość 4 i 5 m. Istnieją jednak sortymenty, dla pozyskania których niezbędne 

są kloce o grubości 30—50 cm w cienkim końcu. Na te sortymenty zużywa się 

znaczny odsetek surowca drzewnego nadającego się na tarcicę. 

Na podstawie przyrodniczych i ekonomicznych warunków, w jakich rosną drze- 

wostany sosny pospolitej i zapotrzebowań gospodarki socjalistycznej w stosunku do 

gospodarki leśnej, prof. inż. D. Petkow, kierownik Katedry Urządzenia Lasu 

i Dendrometrii, zbadał techniczną dojrzałość drzewostanów sosnowych. W oparciu 

o te badania podaje on niżej przytoczony sposób określenia kolei rębu. 

Sortymentacja podstawowych materiałów drzewnych wykonana przy użyciu na- 

szych tabel sortymentowych wyodrębnia następujące ich klasy w zależności od 

grubości kloca w cienkim końcu: kl. Ia — od 50 cm i więcej, kl. I — 30—49 cm, 

kl. II — 18—29 cm, kl. III — 15—17 cm, kl. IV — 11—14 cm, kl. V — 8—10 cm, kl. VI — 

3—7 cm. 

W wyniku tej sortymentacji określono udział poszczególnych sortymentów w ogól- 

nej miąższości drzewostanów różnego wieku i bonitacji oraz ich przeciętnych i bie- 

żących przyrostów. 

Badania drzewostanów wykazały, że kulminacja przeciętnego przyrostu zapasu na 

I bonitacji następuje w wieku 50 lat i do 60 lat zmienia się nieznacznie. Na II bo- 

nitacji kulminacja ta ma miejsce w wieku 50—70 lat, na III bonitacji w w. 50—80 lat, 

na IV bonitacji w w. 50—90 lat i na bonitacji V w w. 60 — 100 lat. Przytoczone 

lata (okresy) stanowią wiek ilościowej dojrzałości naszych drzewostanów sosnowych 

na różnych bonitacjach. 

Wiek technicznej dojrzałości, otrzymany w wyniku badań, przedstawia się na- 

stępująco: 
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Dla sortymentu kl. Ia na I i II bonit. uzyskuje sie w 140 lat. Na pozostałych bo- 

nitacjach sortyment ten nawet w 140 latach przewaznie nie jest osiagany. 

Dia sortymentu kl I na I i II bonit. — 130 lat, podczas gdy maksymalny przyrost 

biezacy na tych bonitacjach nastepuje w wieku 90 lat. 

Dla sortymentu kl. II na I bonit. dojrzałość techniczna ma miejsce w 70 lat, na 

II bonit. — w 90 lat, na III bonit. — w 100 lat. Na IV i V bonit. sortyment klasy II 

uzyskuje się w wieku ponad 140 lat. 

Dla sortymentu kl. III na Ii II bonitacji — wiek technicznej dojrzałości osiąga 

się w 50 lat, na bonit. III — w 60 lat, na bonit. IV —w 70 lat i na bonit, V —w 100 lat. 

Zaznacza się, że sortyment kl. III nie może stanowić samoistnego celu produkcji. 

Analogiczne zastrzeżenie dotyczy również sortymentów kl. IV, V i VI. Z tych 

względów wiek technicznej dojrzałości dla w/w sortymentów nie będzie tu przed- 

miotem rozważań. Nadmienia się, że ustalenie wieku technicznej dojrzałości dla 

poszczególnych sortymentów na różnych bonitacjach wykonano z uwzględnieniem 

wielkości przeciętnego i bieżącego przyrostu oraz zachodzących w nich z wiekiem 

zmian. 

Wobec swoistego charakteru leśnej produkcji uniemożliwiającej uzyskanie tylko 

jednego sortymentu, bez względu na jego ważność, profesor Petkow  zestawił 

w grupy sortymenty różnych klas i dla każdej z nich określił, w zależności od bo- 

nitacji, odrębny wiek technicznej dojrzałości. Ponadto uwzględnił on maksymalny 

przyrost przeciętny zapasu grup bez kory oraz przyrost bieżący. Zgrupowania doko- 

nano dwoma sposobami: 

1) wszystkie klasy sortymentów połączono w 4 grupy, 

2) wszystkie klasy połączono w 2 grupy. 

Wiek technicznej dojrzałości pierwszych czterech grup sortymentów jest nastę- 

pujący: 
Dla grupy I-szej (o średnicy w cienkim końcu 30 cm i więcej) na Ii II bonit. — 

120—130 lat; na III bonit. — 140 lat, na IV i V bonit. te grupę sortymentów uzyskuje 

się w wieku 140 lat. 

Dla grupy II (o średnicy w cienkim końcu 18—29 cm) na I bonit. — 80 lat, w gra- 

nicach 70—90 lat; na II bonit. — 90 lat, w granicach 80—100 lat; na III bonit. — 

100 lat, w granicach 90—120 lat; na IV bomit. — 120 lat, w granicach 110—130 lat; 

na V bonit. — ponad 120 lat. 

Dla grupy III (o średnicy w cienkim końcu 11—17 cm) na Ii II bonit, — mniej 

niż 50 lat, na III bonit. — 50—60 lat, na IV bonit. — 60—70 lat ina V bonit. — 70—80 lat. 

Dla grupy IV (o średnicy w cienkim końcu 3—10 cm) na I, II, III i IV bonit. — 

mniej niż 50 lat i na V bonit. — 50 lat. 

Wiek technicznej dojrzałości grup sortymentów, utworzonych drogą podziału 

wszystkich sortymentów klas na 2 grupy, przedstawia się następująco: 

Dla grupy pierwszej (o średnicy w cienkim końcu od 18 cm i więcej) na I bonit. 

wynosi on 90 iat, w granicach 80—130 lat, na II bonit. — 110 lat, w granicach 90— 

130 lat; na III bonit. — 130 lat, w granicach 100—140 lat; na IV bonit. — w granicach 

120—140 lat; na V bonit. — ponad 130 lat. Na tej bonitacji pozyskanie w/w sorty- 

mentu jest nieopłacalne. 

Dla grupy drugiej (o średnicy w cienkim końcu od 3 do 17 cm) na I, II i III 

bonit. — wiek technicznej dojrzałości — poniżej 50 lat, ana IV i V bonit. — 60 lat. 

W celu ustalenia kolei rębu, należy określony dla poszczególnych grup sortymen- 

tów wiek dojrzałości technicznej powiązać z niektórymi czynnikami dodatkowymi, 

wpływającymi na wysokość tej kolei. W szczególności należą do nich miejscowe 

warunki siędliskowe, specyficzne zadania produkcji drewna, wysokość przyrostu 
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jakościowego drewna, podział powierzchni leśnej na klasy wieku, sposób odnowienia 
drzewostanów i ich stan. Ponadto prof. Petkow zaleca przyjąć pod uwagę, że: 

1) produkcja sortymentów I grupy — o średnicy w cienkim końcu 30 cmi więcej — 
jest osiągalna tylko w drzewostanach I i II bonitacji, przy kolei rębu 130 lat; 

2) produkcja sortymentów II grupy — o średnicy w cienkim końcu od 18—29 cm — 
jest osiągalna w drzewostanach I, II i III bonit., przy kolei rębu 90 lat; 

3) produkcja sortymentów III grupy — o średnicy w cienkim końcu od 11—17 cm — 
jest osiągalna w drzewostanach IV i V bonit., przy kolei rębu 70—80 lat; 

4) produkcja sortymentów IV grupy — o średnicy w cienkim końcu 3—11 ем — 
jest osiagalna w drzewostanach IV i V bonit., przy kolei rebu 50-letnim. 

Nasza praktyka urządzeniowa, przy określaniu technicznej dojrzałości drzewosta- 
nów sosny pospolitej, posługuje się wynikami badań prof. Petkowa, jak również 
spełnia jego zalecenia dotyczące ustalenia wysokości kolei rębu. 
Sosnowe drzewostany w każdej jednostce gospodarczej wydziela się wg bonitacji 

siedlisk, przy czym z drzewostanów o zbliżonych bonitacjach tworzy się osobne gos- 
podarstwa. W każdym gospodarstwie zakłada się powierzchnie próbne, mające na celu 
zbadanie wieku dojrzałości technicznej dla poszczególnych grup sortymentów. Na 
podstawie ustalonego wieku dojrzałości technicznej oraz podziału drzewostanów na 
klasy wieku, określa się dla danego gospodarstwa odpowiednią kolej rębu. 

Z rosyjskiego tłumaczył 

Witold Jakutowicz


