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POZYSKANIE DREWNA
Prace wykonywane w lasach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wykonywane są na
podstawie Planu Urządzenia Lasu. PUL zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska a
opracowywany jest na okres 10-letni przez
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
PUL określa zadania gospodarcze na poszczególnych powierzchniach leśnych w celu
zachowania trwałości i ciągłości lasów.
Podczas długiego cyklu wzrostu drzew wykonywanych jest szereg zabiegów mających
na celu wyhodowanie jak najlepszych jakościowo drzewostanów oraz zachowanie odpowiedniej
struktury
l a s u
zgod-

nie z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Pozyskanie drewna
– surowca odnawialnego
w Lasach Państwowych
odbywa się przez cały
rok w drzewostanach o
różnym wieku. Wszystkie zabiegi, których
konsekwencją jest wycinka drzew, mają
swoje
specyficzne
nazwy.
Dlatego postaram się
wszystkim czytelnikom przybliżyć znaczenie fachowych pojęć
wykonywanych czynności, związanych z
pozyskaniem drewna i pielęgnowaniem
drzewostanów oraz siedliska, czyli gleby i
klimatu. Leśnicy wykonują między innymi
takie czynności jak:
CZYSZCZENIE WCZESNE – jest pierwszym zabiegiem wykonywanym w młodych
drzewostanach, czyli uprawach w wieku
około 5-10 lat od posadzenia. Polega na
utrzymaniu odpowiedniej liczby drzewek w
celu doprowadzenia ich do zwarcia. Pewna
ilość młodych drzew jest wycinana po to,
aby zapewnić innym odpowiedni rozwój.
Usunięte drzewka pozostają na po-

wierzchni do naturalnego rozkładu, wpływając pozytywnie na glebę.
CZYSZCZENIE
PÓŹNE – to kolejny
zabieg pielęgnacyjny
wykonywany w tak
zwanej fazie młodnika, gdzie drzewka
stykają się koronami,
tworząc zwarcie (wiek
ok. 10-20 lat). Prace te
polegają na redukcji
drzew, które wykazują nieprawidłową formę pokroju oraz
nadmierne zagęszczenie. Usuwane są
również drzewa chore, obumarłe i obumierające. Czyszczenia późne wpływają na
zdrowotność i właściwy wzrost drzew, czyli
wykształcenie prostych i smukłych strzał
oraz cienkich gałęzi.
TRZEBIEŻ WCZESNA – wykonywana jest
w okresie dojrzewania drzewostanów w
wieku 20-40 lat dla sosny – głównego gatunku rosnącego w naszych lasach. Trzebież
wczesna ma na celu polepszenie jakości
drzew poprzez wycinanie osobników wadliwych. Zabieg ten poprawia również stan sanitarny przez usunięcie drzew suchych,

chorych oraz opanowanych przez szkodniki
owadzie. Trzebież wczesna przyspiesza dojrzewanie drzewostanów, przyrost drzew na
grubość oraz rozkład substancji organicznej
– próchnicy.
TRZEBIEŻ PÓŹNA – jest ostatnim etapem
cięć pielęgnacyjnych, wykonywana jest w
okresie, kiedy drzewa wolniej rosną na wysokość. Zabieg ten wykonuje się w zależności od żyzności siedliska i gatunków
rosnących w danym drzewostanie, w wieku
powyżej 40 lat. Głównymi zadaniami trzebieży późnej jest skrócenie czasu produkcji
drewna o pożądanej jakości, zwiększenie
możliwości produkcyjnych gleby poprzez
zwiększenie dostępu światła i wilgoci jak również przygotowanie drzew do zainicjowania
naturalnego odnowienia
młodego
pokolenia
drzew.
RĘBNIA – wykonywana jest w okresie,
gdy drzewa osiągną
tak zwany wiek rębności (dla każdego gatunku jest on ustalony
indywidualnie), czyli gdy
drzewo już bardzo słabo
przyrasta na grubość i dodat-

kowo surowiec drzewny jest narażony na
utratę optymalnych walorów jakościowych.
Wykonanie tak zwanego zrębu to nie tylko
wyrąb surowca o docelowej jakości, ale
również nadanie struktury przyszłemu pokoleniu również z wykorzystaniem naturalnych procesów. Charakter i sposób
prowadzenia rębni jest dostosowywany indywidualnie do każdego z drzewostanów.
Plan wykonania rębni wiąże się również
nierozerwalnie z planem odnowienia, czyli
wprowadzeniem sztucznym czy naturalnym
młodego pokolenia lasu.
Leśnicy posługują się również terminem
CIĘĆ PRZYGODNYCH, czyli pozyskaniem drzew na powierzchniach
niezaplanowanych wg PUL
,ale wymagających wycięcia na przykład ze względów zdrowotnych czy
bezpieczeństwa.
Często możemy zauważyć
przypadki
usuwania drzew w pobliżu dróg publicznych, mające na celu
bezpieczeństwo osób
uczestniczących w ruchu
drogowym.
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