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Sposobem na uzyskanie w wieku r´bnym  
wysokiej jakoÊci drewna pod wzgl´dem s´ka-
toÊci jest w∏aÊciwe podkrzesywanie drzew 
w lesie. W∏aÊciwe to na pewno nie znaczy pod- 
krzesanie wszystkich drzew, co cz´sto mo˝na 
obserwowaç w prywatnych m∏odnikach. Nie 
ma takiej potrzeby.

Tylko wybrane
Pracoch∏onnà czynnoÊç podkrzesywania wy-
starczy ograniczyç do drzew, które najlepiej 
rokujà wzrost w przysz∏oÊci, czyli tych, które 
ostatecznie zamierzamy pozostawiç do wieku 
r´bnoÊci. Na ˝yznych siedliskach specjaliÊci 
leÊnicy b´dà typowaç drzewa nale˝àce do 
I i II tzw. klas Krafta. I klasa to drzewa 
górujàce, dominujà wysokoÊcià i posiadajà sil- 
nie rozwini´tà koron´. II klasa, drzewa panu-
jàce, tworzà g∏ówny pu∏ap drzewostanu, majà 
dobrze rozwini´te korony. Na s∏abych siedli-
skach – wybór b´dzie dotyczy∏ drzew, które 
dominujà w drzewostanie

Na pewno nie nale˝y podkrzesywaç drzew 
rosnàcych na kraw´dzi lasu. Odcinajàc sil- 
nie rozwini´te ga∏´zie, zaburza si´ naturalnà 
stref´ ochronnà. Takie dzia∏anie zamiast ko-
rzyÊci mo˝e przynieÊç szkody – ∏atwiej wów- 
czas o wywroty i z∏amania drzew wewnàtrz  
drzewostanu.

Zabiegowi podkrzesywania mo˝na podda-
waç wszystkie gatunki. W praktyce mo˝na 
stosowaç stopniowe podkrzesywanie w termi- 
nie optymalnym (sosn´ optymalnie jest podkrze-
sywaç w wieku do 20–25 lat), gwarantujàcym 
uzyskanie wysokiej jakoÊci surowca, z szero- 
kim pierÊcieniem drewna bezs´cznego, ale  
bardziej pracoch∏onnym i dro˝szym w wyko-
naniu. Mo˝na równie˝ stosowaç podkrzesy-
wanie drzew w nieco starszych drzewostanach 
w terminie spóênionym, mniej pracoch∏onnym  
i byç mo˝e taƒszym w wykonaniu, ale o w´˝-
szym pierÊcieniu drewna bezs´cznego.

Mo˝na ciàç ˝ywe?
Odci´cie ga∏´zi i tylców powinno wykony- 
waç si´ równo z powierzchnià kory, równo- 
legle do pobocznicy pnia, odpowiednimi, 
ostrymi narz´dziami. Âlady ci´cia muszà byç 
g∏adkie, bez p´kni´ç, co zapewni ogranicze- 
nie infekcji ran patogenami i umo˝liwi ich 
szybsze zarastanie nowymi warstwami drewna. 
Wszelkie najnowsze badania wskazujà na 
to, ˝e z powodzeniem mo˝na podkrzesywaç  
˝ywe ga∏´zie.

Okres zarastania ran po odci´tych ga∏´ziach 
wyniesie od kilku nawet do kilkunastu lat. 
Uzale˝niony jest od gatunku i wieku pod- 
krzesywanych drzew, a co si´ z tym wià˝e – 
gruboÊci ga∏´zi i tylców. Rany szybciej wr´cz 
zarastajà po ˝ywych, m∏odych ga∏´ziach ni˝  
po obumar∏ych, z zawartoÊcià wytworzonej 
ju˝ twardzieli, która oczywiÊcie u∏atwia infek- 
cj´ patogenów.

Kilku badaczy stwierdzi∏o, ˝e rany u sos- 
ny zarastajà nawet do trzech lat po zabiegu. 
Dodaç nale˝y, ˝e wyciekajàca ˝ywica stano-
wi znakomity Êrodek zabezpieczajàcy przed 
infekcjà patogenów.

Podkrzesywanie kosztuje, choç w∏aÊciciel  
lasu nie liczy ich w pieniàdzu. W 2010 r. 
szacowano, ˝e praca przy podkrzesaniu sosen 
na 1 ha warta jest ok. 1000 z∏. Warto w tym 
miejscu dokonaç porównania – ten tysiàc z∏o- 
tych równowa˝à Êrodki uzyskane za surowiec 
z 1–2 drzew w wieku r´bnym.

W Polsce, w Lasach Paƒstwowych, pod-
krzesywanie jest zabiegiem stosowanym z du˝à 
dozà niepewnoÊci i ostro˝noÊci. W europejskiej 
praktyce leÊnej zabieg ten jest powszechnie  
stosowany i na trwale wdro˝ony do prakty-
ki leÊnej.

Nie tylko podkrzesywanie
Us´cznienie zale˝y od wielu czynników, m.in. 
od wieku drzew i siedlisk, na jakich drzewo- 
stany ros∏y. Naukowcy zajmujàcy si´ tym prob-
lemem twierdzà, ˝e jakoÊç surowca dojrza∏ych 
sosen pod wzgl´dem s´katoÊci zale˝y od wa-
runków wzrostowych w m∏odocianym wieku, 
w fazie uprawy i m∏odnika. Moim zdaniem 

mo˝na to odnieÊç tak˝e do innych gatunków. 
Wg mnie utrzymanie drzewostanów w moc- 
niejszym zwarciu w m∏odoÊci przyspieszy  
i polepszy proces naturalnego oczyszczania 
z ga∏´zi, co prze∏o˝y si´ na lepszà jakoÊç drewna 
pod wzgl´dem s´katoÊci w wieku r´bnym.

W moich badaniach stwierdzi∏em tak˝e 
powa˝ny wp∏yw siedlisk na jakoÊç i intensyw-
noÊç us´cznienia drzew. Ka˝dy gatunek ma 
swoje indywidualne wymagania w tym zakresie. 
Bardzo wa˝ny jest zatem dobór w∏aÊciwych 
gatunków do siedlisk przy zak∏adaniu upraw 
leÊnych. Warto wi´c przemyÊleç i skonsulto- 
waç z leÊnikiem w∏aÊciwy dobór gatunków  
do danego gruntu.  u
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Po czym poznaç prywatny m∏od-
nik przez szyb´ samochodu? Po 
podkrzesanych drzewkach! Czy 
warto to robiç i w jakim zakresie?

Czy warto podkrzesywaç?

Pracujàc jako brakarz zajmujàcy si´ na co dzieƒ 
zagadnieniami zwiàzanymi z jakoÊcià drewna, 
przeprowadzi∏em badania dotyczàce wp∏ywu 
poszczególnych wad drewna. Obserwacje po-
chodzàce z trzynastu nadleÊnictw wskaza∏y, 
˝e s´ki odpowiada∏y za spadek jakoÊci a˝ 56% 
drewna sosnowego i 35% drewna Êwierko- 
wego (wp∏yw s´ków otwartych i guzów) oraz 
70% surowca z brzozy (wp∏yw wszystkich  
odmian s´ków). Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e ta 
grupa wad ma podstawowe znaczenie, gdy 
chodzi o jakoÊç drewna. Wysoka jakoÊç zaÊ 
to mo˝liwoÊç szerszego zastosowania drew-
na w dalszym przerobie i wi´ksze zyski dla 
w∏aÊciciela lasu.

W tym młodniku w∏aÊciciel zbytecznie podkrzesa∏ wszystkie drzewa. Zrobi∏ to tak˝e 
niesatrannie, pozostawiajàc niedoci´te fragmenty ga∏´zi
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