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Poradnik
dla w∏aÊcicieli lasów
Trzebie˝ – jak si´ za to zabraç?

In˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

Uprawy iglaste i z udzia∏em gatunków
iglastych
• Monitoring szeliniaka – wyk∏adanie pu∏apek kontrolnych (Êwie˝ych wa∏ków sosnowych, okorowanych z jednej strony) na
gleb´ oczyszczonà z chwastów. Wybieranie i niszczenie chrzàszczy min. raz dziennie. Szczególnà uwag´ na uprawy nale˝y
zwróciç na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia,
gdy pojawia si´ druga generacja szkodnika. Gdy mimo pu∏apek pojawià si´ ˝ery
na sadzonkach (powsta∏e w wyniku ogryzania strza∏ek od szyi korzeniowej), mo˝e
byç konieczny chemiczny zabieg ratowania.
• We wszystkich uprawach obserwujemy
rozwój chwastów i oceniamy koniecznoÊç
przeprowadzania zabiegu piel´gnacyjnego – jest to szczególnie wa˝ne w takim
roku jak obecny, gdy cz´ste deszcze przeplatajà si´ z okresami ciep∏ymi, poniewa˝
wówczas chwasty rozwijajà si´ intensywnie przez ca∏y rok. Przy okazji oceniamy
udatnoÊç upraw i podejmujemy decyzj´
o koniecznoÊci wykonywania poprawek.
Uprawy starsze
• W uprawach starszych wyrywamy i palimy gwa∏townie usychajàce sadzonki, które
sà pora˝one przez grzyby bàdê owady. Ta
metoda pozwoli ochroniç pozosta∏e drzewka przed infekcjà.
M∏odniki
• W m∏odnikach, gdzie szkodliwe gatunki
przerastajà te po˝àdane, jest jeszcze czas
na wykonanie wczesnych lub póênych
czyszczeƒ.
Starsze drzewostany
• Drzewostany Êwierkowe oraz te z udzia∏em Êwierka obserwujemy i usuwamy z nich
drzewa zasiedlone przez korniki. Je˝eli
w szybkim czasie nie mo˝emy wywieêç
drewna pokornikowego na odleg∏oÊç min.
2 km, nale˝y je okorowaç, a kor´ spaliç
lub g∏´boko zakopaç – w ten sposób zniszczymy populacj´ korników. W pozosta∏ych
drzewostanach równie˝ usuwamy posusz,
lecz nie musimy tego robiç tak pospiesznie jak w przypadku Êwierczyn.
• Na gruntach porolnych przeznaczonych
do zalesienia, we wrzeÊniu nale˝y wykonaç
kontrol´ zap´draczenia gleby.

Kalendarium
Czas na las

czanie. Drzewa prawid∏owo wykszta∏cone
i oczyszczone dajà wartoÊciowy, bezs´czny
surowiec drzewny, poszukiwany szczególnie
przez stolarzy, wykonujàcych meble, oraz
producentów oklein naturalnych.
˚eby nie wyciàç zbyt wielu drzew w jednym zabiegu, pomocna jest regu∏a, która
mówi, ˝e w trzebie˝y wycina si´ tylko jedno
drzewo przeszkadzajàce drzewu dorodnemu
lub po˝ytecznemu.
W drzewostanach ok. 40-letnich i starszych wykonuje si´ zabiegi hodowlane zwane
trzebie˝ami póênymi. Wyznaczenie trzebie˝y
póênej tak˝e polega na wyborze drzew dorodnych, szkodliwych i po˝ytecznych. Drzewa
starsze sà grubsze, a ich korony wi´ksze, przez
co ich liczba na jednostce powierzchni musi
byç mniejsza. W okresie trzebie˝y póênej
liczba drzew zmniejsza si´ o oko∏o 50%,
a pozosta∏e, uznawane dotychczas za dorodne,
zazwyczaj stajà si´ drzewami po˝ytecznymi.
Podobnie jak w trzebie˝y wczesnej drzewa
szkodliwe przeznaczamy do usuni´cia.
Trzebie˝e wczesne i póêne wykonuje si´
zazwyczaj raz na 8–10 lat.
Przy wyznaczaniu drzew do usuni´cia
wskazane jest pozostawienie pewnej liczby
drzew martwych, które sà miejscem bytowania po˝ytecznych organizmów. Szczególnà
rol´ odgrywajà drzewa dziuplaste, w których
gniazduje wiele gatunków ptaków.
Dobrze jest skonsultowaç si´ z miejscowym leÊniczym, który w sposób fachowy
oceni wyznaczenie zabiegu oraz zweryfikuje
ewentualne b∏´dy przez nas pope∏nione.
Przy okazji dowiemy si´, kto i w jaki sposób zalegalizuje nam pozyskane drewno,
by nie naraziç si´ na zarzut nielegalnego pozyskania surowca, zagro˝ony karà grzywny,
a w skrajnych przypadkach jego konfiskatà
(zgodnie z art. 158 Kodeksu Wykroczeƒ).
MyÊl´, ˝e po tym artykule ka˝dy w∏aÊciciel lasu bezb∏´dnie wykona ten wa˝ny zabieg
w swoim lesie.
u
Tadeusz Zawistowski
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Piel´gnacja
lasu

S∏yszàc, ˝e w lesie nale˝y wykonaç trzebie˝,
zapewne niejeden spoÊród prywatnych w∏aÊcicieli lasów zastanawia∏ si´, o co chodzi. Nie
znajàc terminologii leÊnej, w∏aÊciwie trudno
wywnioskowaç, czym owa trzebie˝ jest.
A powinna kojarzyç si´ z ponaddwudziestoletnim lasem, w którym konieczny jest zabieg
piel´gnacyjny.
˚eby prawid∏owo wykonaç zabieg zwany
trzebie˝à, nale˝y na poczàtku odpowiedzieç
sobie na kilka pytaƒ, gdy˝ od tego zale˝y
dalszy sposób post´powania. Zasadniczym
zagadnieniem jest sk∏ad gatunkowy oraz
wiek naszego drzewostanu, a tak˝e cel, który
chcemy osiàgnàç, hodujàc nasz las.
Gdy drzewostan osiàgnie wiek 21 lat
przyst´pujemy do pierwszej trzebie˝y, zwanej wczesnà.
Przed rozpocz´ciem wycinki musimy
wyznaczyç szkielet drzewostanu z∏o˝ony
z drzew najlepszych, tj. tych z górnej
warstwy, grubszych od przeci´tnych, ze
zdrowà i prawid∏owo uformowanà koronà,
o prostych strza∏ach bez rozga∏´zieƒ i grubych konarów.
Liczba drzew stanowiàcych szkielet (cz´sto nazywane sà one dorodnymi), waha si´
w zale˝noÊci od gatunku: 200–300 szt./ha
dla topoli i osiki, 250–400 szt./ha dla d´bu
i buka, 300–500 szt./ha dla brzozy i olszy,
400–800 szt./ha dla sosny, Êwierka i jod∏y.
Nast´pnie wyznaczamy drzewa szkodliwe. ¸atwo je rozpoznaç: sà martwe, chore
lub obumierajàce, nadmiernie pochylone,
z naderwanymi systemami korzeniowymi,
w dodatku majà niekorzystny wp∏yw na
rozwój drzew dorodnych i po˝ytecznych.
¸atwo zauwa˝ymy równie˝ innà grup´
drzew, które mo˝e i nie sà najlepsze, ale
nie sà te˝ szkodliwe. Drzewa te zwane sà
w terminologii leÊnej po˝ytecznymi, poniewa˝ w pewnej fazie rozwojowej drzewostanu
odgrywajà po˝ytecznà rol´ w stosunku do drzew
dorodnych – stymulujà ich wzrost i ocieniajà
ich strza∏y, powodujàc zamieranie ga∏´zi bocznych, a tym samym przyspieszajà ich oczysz-

Sierpieƒ i wrzesieƒ

