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ZENON RZEZNIK 

Prowadzenie świerka w luźnej więźbie w Rudawach w NRD 

Введение ели способом свободной посадки в Германской Демократической 

Республике 

The tending of spruce in a loose spacing in German Democratic Republic 

(( aikiem odmienną gospodarkę leśną w litych drzewostanach swier- 
kowych prowadzi się na terenie Niemieckiej Republiki Demokra- 

tycznej w górach Rudawach (Erzgebirge), które ciągną się wzdłuż gra- 

nicy między Saksonią i Czechosłowacją. To pasmo gór zbudowane jest 
z granitów grubo- i drobnoziarnistych, gnejsów 1 łupków. Występują 

tu różne kruszce, stąd spotyka się na tym terenie wiele kopaln oraz 
liczne źródła obfite w wodę, często z dużą zawartością składników 
mineralnych. 

Na północ od góry Auersberg (1018 m n. p. m.), w zagłębieniu pła- 
skowyżu, leży miasto Eibenstock z siedzibą dyrekcji rejonu lasów pan- 
Stwowych. Rejon ten prowadzi gospodarkę na powierzchni około 
15 tys. ha lasów państwowych oraz 600 ha lasów niepaństwowych. Cały 
teren podzielony jest na trzy nadleśnictwa: Auersberg, Eibenstock 
! Schónheide. 

Obszar ten położony na wysokości 450 — 1000 m n. p. m., charakte- 

awe się dużymi opadami atmosferycznymi w ciagu roku (900 — 
100 mm), z czego prawie połowa przypada na sezon wegetacyjny. 

Skład gatunkowy obecnych lasów daleko odbiega od składu gatun- 

owego drzewostanów sprzed paruset lat. 
Z tabeli 1 widać, że świerk na tym terenie jest gatunkiem w stanie 

ekspansji i wszedł na miejsce innych gatunków. Na taki stan rzeczy 
„„Płynęło oczywiście kilka przyczyn. Przede wszystkim świerk znajduje 

ża! optymalne warunki i odnawia się bardzo dobrze z samosiewu. Bli- 

rza nieokreślona choroba spowodowała zanikanie jodły na tym obsza- 

oy O wystepowaniu w dawnych czasach jodły swiadczyc moze rosnq- 
„i w nadleśnictwie Auersberg okaz tego gatunku o pierśnicy 1,3 m, 

Ysokości 34 m i o szacunkowej masie 25 m3 z licznym nalotem 
Ookola drzewa. Człowiek, widząc lepszy zysk ekonomiczny w świerku, 
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ао а go i sadził, gdzie tylko się dało, zajmując miejsce innych 
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Tabela 1 

Skład gatunkowy drzewostanów w Rudawach 

w latach 1591 i 1966 
  
  

    

  

    
  

Rok 

Gatunek 1591 1966 Różnica 

0/6 

swierk 34 94 + 60 
jodta 28 — —28 
buk 24 2 —29 
sosna 8 2 — 6 
inne 6 2 — 4 

Z obecnego składu gatunkowego drzewostanów gospodarze nie Są 
zadowoleni i pragną zbliżyć go do składu gatunkowego sprzed paruset 
lat, ztym że w dalszym ciągu stawiają na świerk jako gatunek dający 

najlepsze efekty ekonomiczne. 
Zwiększanie procentowego udziału innych gatunków w drzewosta- 

nach odbywa się w ten sposób, że w miejscach po wiatro- i śniegoło- 

mach, tam gdzie powstają większe powierzchnie do zalesień, sadzi się 
jodłę i buka. Domieszka świerka wchodzi samorzutnie z nalotu. Każda 

taka powierzchnia chroniona jest płotem siatkowym przed zwierzynę. 

Na terenach niżej położonych (400 —600 m n.p.m.) wprowadza Się 
rodzimą sosnę zwyczajną (ekotyp podgórski) oraz gatunki domieszko- 

we, jak dab i buk. | 

W świerczynach stosuje się swoisty sposób gospodarowania. Nie 

prowadzi się zrębów zupełnych, lecz rębnię częściową w postaci Cię" 

prześwietlających i odsłaniających. Pierwsze cięcia prześwietlające pr" 
wadzone są w miejscach najdalej oddalonych od dróg wywozowyt 
j stopniowo przesuwa się je w kierunku tych dróg. Jako zasadę przy 

jęto, że każde przeznaczone do ścięcia drzewo w wieku powyżej 60 lat, 

wyznacza leśnik z wyższym wykształceniem, a następnie po kontroli 

w terenie, zatwierdza do ścinki nadleśniczy. Leśniczy może wyznacza- 

i zatwierdzać do ścinki tylko drzewa młodsze. | 

Po wystąpieniu nalotu wykonuje się cięcia odsłaniające, przy kto 
rych również obowiązują te same zasady wyznaczania drzew do ścinki. 

Jakie masy i w jakich odstępach czasu pozyskuje się w nadl. Auer* 

berg obrazują dane z oddz. 51, o powierzchni 33,77 ha (tab. 2). 

Oddział ten leży na stoku o wystawie N, NW i NE, na wys 

680 — 830 m n.p. m. Przed przystąpieniem do cięć w 1946 r. zapa h 

pniu wynosił 190 m%/ha, czyli około 6400 m3. W początkowych latac 

cięć usuwano z drzewostanu drzewa chore, wadliwe i krzywe, aby 

wyeliminować je z obsiewu nasion. Stąd procentowy udział drew” 

opałowego był duży, a dłużyc — mały. W końcowych latach CIĘĆ PL) 

cent drewna opałowego jest minimalny, a znacznie zwiększył Się udzić 

dłużyc. 

W latach 1946 — 1962 wyjęto z całej powierzchni 8573,95 ha 

na, co stanowi przeciętnie rocznie 504,35 m3. Przeliczając to, па 1 

wypada, ze w tym okresie pozyskano ogolem z hektara 253,90 ™: 

tj. przeciętnie rocznie 14,93 m%. Mimo wyjęcia tak dużej masy dre 

okości 
5 па 

m3 drew” 
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Tabela 2 

Masa drewna wyjęta w poszczególnych latach z drze- 

wostanu Świerkowego o powierzchni 33,77 ha oraz 

procentowy udział niektórych sortymentów drewna 

  

  

      
  

w tym 

Masa drewna 
ROK m opałowego diuzyc 

0/0 

1946 1485,42 19,3 13,0 
1947 1059,36 58,0 1,5 
1948 211,24* 6,1 22,2 
1949 989,66 25,8 17,7 
1950 986,26 17,0 57,1 
1952 1108,46 11,4 65,0 
1953 13,28 16,2 64,5 
1954 729,31 7,3 76,8 
1955 185,16* 4,3 70,7 
1956 370,95 3,5 67,7 
1957 1,50* — — 
1958 581,18 2,1 97,9 
1960 27,88* — — 
1961 168,04* 2,9 83,0 
1962 656,25 1,3 85,0 

1946/62 8573,95 

> * masa uzyskana z wyróbki śniego- i wiatrołomów 

zapas na pniu prawie nie został uszczuplony. Inwentaryzacja w dniu 
l. IV. 1963 r. wykazała, że na całej powierzchni znajduje się 7428 drzew 
o srednicy ponad 7 cm i masie 6446 m?. Na 1 ha przypada 220 sztuk 
drzew o masie 191 m*. Powierzchnia przekroju pierśnicy w całym drze- 
wostanie wyniosła 508,6 m?, tj. 15,06 m? na 1 ha. 

Ten duży przyrost masy osiągnięto dzięki luźnemu zwarciu i długiej 
koronie drzew (około 50/0). Powstał przez to przyrost z prześwietlenia. 
Prowadzenie świerka tą metodą uodparnia go na wiatry i okiść przez 

Przesunięcie punktu ciężkości drzew w dół. Ponadto uzyskuje się odno- 
wienie naturalne na dużej części powierzchni. Przed 21 lat, na terenie 
omawianych trzech nadleśnictw było około 120 ha odnowień natural- 
nych, dziś natomiast zarejestrowano je na ponad 3000 ha. 

Po uzyskaniu nalotu i dokonaniu cięć uprzątających, kiedy siewki 

mają około 0,5 m wysokości, przystępuje się do pielęgnowania samo- 

Teel Pielęgnowanie polega na przerzedzeniu samosiewu do więżby 
Ś X 1,5 m, tj. około 4500 szt/ha. a 

4 Po otrzymaniu pożądanej więźby powierzchnię zostawia się przez 
— 5 lat, aby drzewka mogły rozwinąć prawidłowy kształt. Następnie 

„Uwa się 500/, drzewek z powierzchni, tj. co drugie drzewko. Ścinkę 
zj nuje się w początkach grudnia i w ten sposób pozyskuje się prze- 
s O 2000 sztuk choinek na 1 ha, a na powierzchni pozostają świerki 

więżbie 1,5 X 3 m. | 
1000° 2— 3 latach rozluznia sie wiezbe do 3 X 3 m, pozyskujac znow 
wa Sztuk choinek z hektara. Wpływy ze sprzedazy choinek pokry- 

ają koszty ich ścinki oraz pielęgnacji uprawy, a nawet przynoszą 
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pewien zysk. W latach następnych prowadzi się również drzewostan 
świerkowy w zwarciu luźnym, przerzedzając więźbę przez wycinanie 
poszczególnych sztuk i sprzedając je jako choinki większych rozmiarów. 

Swierki prowadzone tą metodą przez cały czas pokryte są zielonymi 
gałęziami od wierzchołka do samego dołu. Charakteryzują się dużymi 
przyrostami na wysokość i na grubość. Uodpornione są na większe 
podmuchy wiatru, gdyż ich punkt ciężkości przesunięty jest znacznie 
w dół. Gałęzie, którymi pokryty jest pień, chronią go przed spałowa- 
niem przez zwierzynę płową. Do wad tej metody należy późniejsze 
oczyszczanie się pnia z gałęzi, co zmniejsza wartość techniczną drewna. 

Opisana metoda prowadzenia świerka jest korzystna, gdyż daje 
duży przyrost masy drewna na hektarze, wskutek czego znajduje zwo- 
lenników na tamtym terenie. Świerk w Rudawach znajduje się w swoim 
optimum. U nas świerk ma również optymalne warunki w Sudetach 
i Beskidzie, w których należałoby założyć powierzchnie doświadczalne 
w celu wypróbowania tej metody. 

Prowadzenie świerczyn w luźnej więźbie, poza zwiększeniem przy- 
rostu masy, może przynieść gospodarce narodowej jeszcze jedną ko- 
rzyść, a mianowicie przyczynić się do częściowego rozwiązania trud- 
ności w zaopatrzeniu ludności w choinki. 
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