IDimensionieren

Strategie hodowlane

Qualifizieren- Dimensionieren
Strategie hodowlane dla prawdy, pi kna i szlachetno ci naszych lasów
QD … z szacunkiem przed tym, co prawdziwe
Lasy s najbardziej rozwini t , naturaln wspólnot
strukturze i wysokiej naturalno ci, maj
ludzko , poniewa maj

ycia. Dzi ki swojej bioró norodno ci,

szczególne znaczenie ekologiczne. Inspiruj

w sobie co prawdziwego, niepowtarzalnego. W kraju Nadrenii-

Palatynatu wyst puj głównie lasy li ciaste, w ogromnej liczbie form i odmian. Drzewostany
ze znacz cym udziałem buka wzrastaj głównie w rodkowej i zachodniej cz

ci Europy.

Z tego te powodu – to, co dla nas jest zjawiskiem typowym, naturalnym w innych krajachrzadkim lub niespotykanym.

QD … z cierpliwo ci dla pi kna
Lasy typowe dla naszego krajobrazu ciesz nas swoistym pi knem, gr kolorów, wprawiaj
w zachwyt nie tylko przez naturalne rozmieszczenie, lecz równie przez pojedyncze, bogate
w formy egzemplarze. Aby utrzyma taki stan lasów stosujemy kierunek hodowlany zbli ony
do naturalnego, w którym pilno

zabiegów dyktuje tylko i wył cznie natura. Celem naszych

strategii hodowlanych jest to, aby wprowadza jak najmniej zmian, wykorzystuj c ostro nie
to, co daje nam las.

QD … w d

eniu do szlachetno ci

Drewno- naturalny surowiec, jaki wytwarza las, mo na w sposób przyjazny dla rodowiska
zamieni w energi , natomiast rozdrobniony- w kombinacji z innymi składnikami przetworzy
w nowoczesne produkty. Stosuj c kierunek hodowlany zbli ony do naturalnego, mamy na
celu osi gni cie cennego drewna, pod

amy wi c za tym co szlachetne, warto ciowe. To od

stworzenia w odpowiednim czasie optymalnych warunków wzrostu zale y jako

przyszłego

drewna i jego struktura.

Pi kny, autentyczny las- to nasza wizja!
Wytworzenie cennego drewna w oparciu o naturalne strategie hodowlane- nasz cel!

Qualifizieren- Dimensionieren, krótko QD: nasze strategie hodowlane!

Die Etablierungsphase (faza uprawy)

Cel:

Definicja:
Faza uprawy obejmuje pierwszy
okres

ycia

drzew.

Rozpoczyna

si

Na ko cu fazy uprawy powinno si
utworzy „fundament” – młod

w momencie kiełkowania nasion (przy

le n ,

odnowieniu

uzyskanie pełnowarto ciowego drewna.

naturalnym)-

ewentualnie

która

zapewni

w

generacj
przyszło ci

sadzenia (przy odnowieniu sztucznym)
i ko czy, gdy młode drzewka wygrały ju
walk

z ro linno ci

zieln

i nie s

zagro one zgryzieniem przez zwierzyn .

Der Klumpen (placówki)
rednica: 5 - 7 m
Minimalny odst p (od rodka jednej
do rodka nast pnej placówki): 12 m

Fot. 1. Ta ma malarska chroni przed
zgryzieniem przez dzikie zwierz ta.

Liczba sadzonek:
wiatło dne:
co najmniej 20 + 10 „cieniozno nych”
na zewn trz
cieniozno ne: co najmniej 40

Fot. 2. Naturalne odnowienie buka na
placówkach pod osłon wierka.

Droga: Koncentracja jest nasz sił !
placówek od 20 do 40 m2

Zarodkiem przyszłego lasu s placówki-

Wielko

klumpen, w których młode drzewka mog

i odległo

wzrasta w odpowiednim zag szczeniu.

ma znaczenie ekologiczne i ekonomiczne.

mi dzy nimi od 12 do 18 m

Fot. 3. Wyznaczanie placówek
w terenie po szkodach od kornika.

Sposoby hodowlane skierowane punktowo

Wszystkie zabiegi hodowlane w fazie

Powierzchni mi dzy placówkami

uprawy s

(>80% całkowitej powierzchni) nale y

skierowane punktowo- na

placówki, co zmusza do oznaczenia ich
w terenie. Ju
koncentrowa

w tej fazie zaczynamy
si

na drzewkach, które

w przyszło ci mog
drzewostanu
najlepszej

i

stanowi

wyprodukowa

jako ci.

Zatem

zabiegi prowadzone s
gdzie jest to konieczne.

podstaw
drewno
wszystkie

wył cznie tam,

pozostawi do naturalnego odnowienia

Die Qualifizierungsphase (faza kwalifikowania drzew)

Cel:

Definicja
Faza kwalifikowania zaczyna si
w chwili, gdy drzewka zaczynaj rozrasta
si , konkurowa

mi dzy sob

i powoli

oczyszcza z gał zi. Jednocze nie s ju
na tyle wysokie, e nie grozi im zgryzienie
przez

zwierzyn

ro linno

i

zagłuszenie

Zwarty
naturalne
drzew

drzewostan,
ró nicowanie

który

umo liwia

drzew.

przyszło ciowych

Wybór

( ywotnych

i dobrych jako ciowo). Oczyszczanie w tej
fazie powinno nast pi szybko.

przez

zieln .

Fot. 4. Faza kwalifikowania z d bem
szypułkowym, brzoz , sosn i wierzb .

Pełne zwarcie prowadzi do obumierania gał zi!

Droga: Kto kwalifikuje kogo?

Nie wszystkie gatunki drzew mog

si

wzajemnie kwalifikowa . Oddziaływanie
pomi dzy

ró nymi

gatunkami

zale y od ich predyspozycji
(cieniozno no , wiatło

drzew,
wietlnych

dno ).

Buk

przyspiesza

wiatło

wzrost

gatunków

dnych: brzozy i d bu (kwalifikacja

pozytywna), z drugiej za strony ani d b,
ani brzoza nie przyspieszaj

procesu

oczyszczania z gał zi u buka (a urowe
korony).

Najdorodniejsze b d wygrywa
W fazie kwalifikowania drzew najwi ksze
znaczenie ma wła ciwy wybór drzew
przyszło ciowych-

dobrych

jako ciowo

i ywotnych. Wszystkie zabiegi w tej fazie
koncentrujemy wył cznie na drzewach
przyszło ciowych (trzebie pozytywna).
Rys. 1. D b, brzoza i buk ró nie reaguj
na zacienienie.

Wej

i obserwowa !
Linie wyznacza le niczy na szeroko
tylko

wył cznie

swoich

przy wyborze drzew przyszło ciowych

w drzewostanach o du ym zwarciu, gdzie

wyznacza si

przeprowadzenie

w terenie linie dost pu

ramion

i

Tylko w tej fazie, w celu ułatwienia pracy

oceny

pojedynczych

drzew jest utrudnione.

(w odległo ci 10- 20 m).

Rys. 2. Fot. 5. Linie dost pu s podstawowym warunkiem sensownej pracy.

Zginanie, łamanie i obr czkowanie
We wczesnej fazie kwalifikowania drzew
mo na skutecznie unieszkodliwi działanie
rozpieraczy
w

poprzez

pó niejszej

ich

za

złamanie,
przez

ich

obr czkowanie, lecz tylko wtedy, gdy
wykonany zabieg ma poprawi
wzrostu
Zabieg

drzewa
ten

nie

warunki

przyszło ciowego.
powinien

by

przeprowadzony zbyt intensywnie, gdy
dostarczenie du ej ilo ci wiatła zahamuje
proces oczyszczania drzew.

Fot. 7. Złamania we wczesnym etapie
fazy kwalifikowania drzew.

Fot. 6.
Obr czkowanie
brzozy.

Die Qualifizierungsphase
Kryteria oceny
Drzewo po yteczne czy szkodliwe?

Witalne?
Tak Nie

aden zabieg

Szkodliwe?
TAK
NIE
(Rozpieracz) (Przyszło ciowe)

Negatywny wpływ

P d główny jest przesłoni ty
a jego wzrost opó niony

na drzewo przyszło ciowe
TAK

NIE

NIE

Zabieg

TAK

Zabieg

Łamanie lub obr czkowanie

aden zabieg

Łamanie lub obr czkowanie
w celu uwolnienia p du głównego

Narz dzia:
Zamiast pilarki i wykaszarkinó i szczotka do obr czkowania.

Fot. 8. Narz dzie do obr czkowania
(kombinacja no a i szczotki).

Die Dimensionierungsphase (faza wzmo

Definicja:
Faza
rozpoczyna si

onego wzrostu)

Cel:
wzmo onego

wzrostu

wówczas, gdy drzewo

W tej fazie powinno si

wykorzysta

naturalne wła ciwo ci gatunków drzew do
bezs cznego

drewna.

oczyszczone jest na odcinku ok. 25%

wytworzenia

docelowej wysoko ci i trwa do momentu

Gwarancj

zaniku wzrostu na wysoko .

u drzew przyszło ciowych s prawidłowo

uzyskania

grubych

pni

rozbudowane korony (poprzez zwi kszon
asymilacj

Droga: Wykorzysta dynamik
wzrostu drzew!

nast puje wi kszy przyrost na

grubo ). Dlatego głównym celem w tej
fazie

jest

uwolnienie

koron

dorodnych.
W tej fazie dysponujemy pewnym okresem
czasu, który drzewa powinny po wi ci
na rozbudow koron. Dlatego istotne jest
wykorzystanie naturalnej dynamiki wzrostu
poszczególnych gatunków drzew.

Rys. 3. Gatunki drzew z ró na dynamik
wzrostu.

drzew

Rozpocz cie fazy wzmo onego wzrostu przypada u:
Osiki

w wieku 9- 12 lat

Brzozy, Olszy, Modrzewia

w wieku 12- 15 lat

Czere ni, Jesionu, Klonu, Sosny

w wieku 18- 22 lat

D bu, wierka, Daglezji

w wieku 25- 30lat

Buka, Jodły

w wieku 35- 40 lat

Czas na rozbudowanie korony jest
ograniczony!
Du ych rozmiarów pnie powstaj

dzi ki

rozbudowanym koronom. Korony b d
wzrasta

w

kolejnych

latach

a

do

pozyskania drzew. Drzewa przyszło ciowe
oznacza

opask

si

identyfikacji

w

terenie

(dla

szybszej

oraz

w

celu

wykonania zabiegów przez pracowników
le nych).

Rys. 4. Do pozyskania drzew podstawa korony
pozostaje na jednakowej wysoko ci.

Fot. 9 i 10. Uwolnione korony brzozy i buka w fazie” kulminacji wzrostu”.

Tylko jeden wygrywa…
Drzewa przyszło ciowe zostaj

ocenione

pod wzgl dem jako ciowym,

witalnym

i oznaczone w terenie. Minimalny odst p
mi dzy drzewami

zale y od

gatunku

i siedliska od 8 m w przypadku jarz biny
do 16 m w przypadku buka (na zgodnym
siedlisku). W fazie tej wszystkie zabiegi
ograniczone

s

do

usuwania

drzew

szkodliwych wzgl dem przyszło ciowego.

ywotno
ywotno

Jako

Minimalna
odległo

Fot. 11. wierki z uwolnionymi koronami
i oczyszczonymi (do podstawy korony) pniami
w fazie wzmo onego wzrostu.

Tyle wiatła ile potrzeba
Usuwanie drzew szkodliwych prowadzi do
„zatrzymania”

podstawy

zahamowania

procesu oczyszczania,

podczas

gdy

ci gły

korony,

dopływ

czyli
wiatła,

z uzyskanej wolnej przestrzeni – do jej
dalszej rozbudowy.

Fot. 12. Przepływ wiatła przez korony czere ni
po usuni ciu drzew szkodliwych.

Pomoc drzewom przyszło ciowym - dozwolona
W

przypadku

drzew

przyszło ciowych

niewystarczaj co oczyszczonych , mo na
zastosowa
uzyskania

podkrzesywanie,
w przyszło ci

w

celu

bezs cznego

drewna.

Fot. 13. Podkrzesywanie gwarantuje
uzyskanie dobrej jako ci drewna.

Die Reifephase – faza drzewostanu dojrzałego
Definicja:
Na
dojrzałego

Cel:
ko cu

fazy

drzewostanu

uzyskujemy

warto ciowe

drewno. W tym czasie dojrzałe drzewa
powinny

ust pi

pokoleniu.

miejsca

nowemu

Faza drzewostanu dojrzałego rozpoczyna
si , gdy drzewa osi gn
swojej

docelowej

ok. 75- 80 %

wysoko ci.

Proces

rozbudowy koron trwa nadal, cho jest ju
nieznaczny.

Fot. 14. D by w fazie dojrzałej- cel został
osi gni ty.

Drewno dobrej jako ci:
-grube,
-pozbawione wad,
-z regularnymi słojami.

Fot. 15. Buki w fazie dojrzałej z fazami
wzmo onego wzrostu i kwalifikacji w tle.

Droga: Czego Ja si nie nauczył…

W fazie dojrzałej proces rozbudowy koron
u drzew przyszło ciowych przebiega ju
nieznacznie i osi ga docelow

wielko ,

któr powinno si utrzyma .

Fot. 16. Zahamowany wzrost krótkop dów
tworz cych charakterystyczne „ła cuszki” jest
typowy dla sosny w fazie dojrzałej.

Cała siła tkwi w koronie!
Równie

w

fazie

popiera

korony

dojrzałej

wybranych,

mo na
cennych

drzew, usuwaj c uciskaj ce je od dołu
gatunki cieniozno ne.

Fot. 17. Dojrzały d b z prawidłowym
stosunkiem wielko ci korony do wysoko ci
pnia.

Fot. 18. Cel został osi gni ty. Drewno
d bowe- okleinowe czeka na swoich
odbiorców.

Fot. 19. Oczyszczone, dorodne brzozyposzukiwane przez przemysł meblarski.

Koło si zamyka…
W ko cu fazy dojrzałej, drzewa powinny
ust pi miejsca fazie uprawy i kwalifikacji.
Koło

zamyka

si

przez

przemian

kolejnych generacji, które pojawiaj
wraz

z

pozyskaniem

dorodnych drzew.

Fot. 20. Buki w fazie dojrzałej.

Fot. 21 i 22. Przemiana pokole prowadzi znów do fazy uprawy.

si

pierwszych

Fazy kwalifikacji, wzmo onego wzrostu i dojrzała na jednej powierzchni.
Wszystkie trzy zostan uwzgl dnione w strategiach hodowlanych QD.

Przetłumaczyła Anna Gomułka
16.11.2008 r.

