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Kryteria wyboru drzew dorodnych 

Criteria of future crop tree selection 

Najstarsze powierzchnie trzebieżowe Zakładu 

Hodowli Lasu IBL pochodzą z lat 1951-55 (autor- 

E. Ilmurzyński). Ich celem było określenie kryte-

riów, jakie powinny spełniać drzewa dorodne 

sosny, dębu i buka. Badania wykazały, że osobniki 

przyszłościowe w drzewostanach sosnowych 

i dębowych muszą charakteryzować się pierśnicą 

wyższą od przeciętnej dla drzewostanu o 20 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Wpływ trzebieży na przyrost drzewostanu 

The influence of thinning on stand increment 

Badania nie wykazały wpływu trzebieży na całkowitą 

produkcyjność drzewostanu, nasilenie cięć na poziomie 

20-30 % miało jednak wpływ na przyrost pola przekroju 

wybranej populacji drzew dorodnych (Ryc. 3). 

Wpływ trzebieży na stabilność drzewostanu 

The influence of thinning on stand stability 

Z badań nad wskaźnikiem smukłości drzew dorod-

nych wynika, że stosowanie trzebieży o nasileniu  

20-30 % znacząco obniża wartość tego wskaźnika, 

skracając o 10-15 lat niebezpieczny z punktu  

widzenia odporności na szkody abiotyczne okres  

wysokiej smukłości drzewostanu (Ryc. 4). 

Nowe kierunki trzebieży i próba ich oceny 

New thinning methods and trials of their evaluation 

W latach 1999-2001 założono nową serię po-

wierzchni doświadczalnych w nadleśnictwach Kozie-

nice, Łąck i Parciaki (autor — T. Zachara), na któ-

rych umiarkowana trzebież selekcyjna konfrontowa-

na jest ze stabilizującą trzebieżą grupową według  

Zajączkowskiego oraz trzebieżą silną wg drzew do-

celowych wg Abetza. Celem badań jest określenie 

możliwości i zagrożeń, jakie niesie upraszczanie  

zabiegów pielęgnacyjnych oraz ocena skuteczności 

trzebieży grupowej w odniesieniu  

do drzewostanów sosnowych. 

Wpływ nasilenia trzebieży na jakość drzewostanu 

The influence of thinning intensity on stand quality 

W latach 1967-76 w  nadleśnictwach Wyszków, 

Ostrów Mazowiecka, Myszyniec, Chojnów i Janów 

Lubelski założono drugą serię powierzchni, wyłącznie 

w drzewostanach sosnowych, metodą bloków loso-

wych (autorzy — E. Bernadzki, J. Grynkiewicz).  

Na powierzchniach testowano warianty cięć liniowych 

(co 3, 4, 5, 6 lub 7 rząd) oraz trzebieży selekcyjnej  

o nasileniu 10 % (S1), 20 % (S2) i 30 % (S3) w po-

równaniu z wariantem kontrolnym (bez trzebieży). 

Badania wykazały, że istotny wpływ na strukturę drze-

wostanu (udział pożądanych klas hodowlanych) wy-

wiera trzebież selekcyjna o nasileniu 30 % (Ryc. 2). 

Rycina 2. Pole przekroju klasy drzew wysokiej jakości w wariancie kontrolnym (O), 

trzebieży słabej (S1), umiarkowanej (S2) i silnej (S3) w zależności od wieku  

(Ostrów Mazowiecka) 

Figure 2. Basal area of  good quality trees in treatments: control (O), weak (S1),  

moderate (S2) and strong (S3) thinning depend on age (Ostrów Mazowiecka) 

Rycina 3. Udział przyrostu pola przekroju drzew dorodnych w całkowitym przyroście 

drzewostanu w wariantach trzebieży (jak na Ryc. 2) i 5-letnich okresach pomiarowych 

(Ostrów Mazowiecka) 

Figure 3. 5-year relative basal area increment of future crop trees depend on treatment  

(see Fig. 2) and period (Ostrów Mazowiecka) 
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Rycina 1. Drzewa dorodne powinny charakteryzować się pierśnicą wyższą  

o 20 % od średniej dla drzewostanu. 

Figure 1. Future crop trees should be about 20 percent thicker than average tree 
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Rycina 4. Zmiany wskaźnika smukłości drzew dorodnych w różnych wariantach  

trzebieży (jak na Ryc. 2-3) w zależności od wieku (Wyszków) 

Figure 4. Change of h/d factor of future crop trees depend on treatment (see Fig. 2-3)  

and age (Wyszków) 
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