
Streszczenie 

 

Optymalizacja użytkowania rębnego drzewostanów na obszarach wystąpienia klęsk 
wielkopowierzchniowych 

 

W pracy przedstawiono analizę porównawczą różnych metod określania rozmiaru 

użytkowania rębnego oraz dokonano ocenę ich wpływu na stan zasobów drzewnych i 

przydatności w procesie optymalizacji użytkowania lasu na terenach objętych klęskami 

wielkoobszarowymi. Badaniami objęto sześć nadleśnictw: Bielsko, Jeleśnia, Ustroń, Ujsoły, 

Węgierska Górka i Wisła, wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Katowicach. Materiał badawczy pozyskano z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych 

(SILP). Za pomocą platformy raportowej Lasów Państwowych Business Object wygenerowano 

opisy taksacyjne 11574 drzewostanów o łącznej powierzchni 62107 ha.   

Stan zasobów drzewnych na początku okresu badań scharakteryzowano poprzez 

określenie dla każdego nadleśnictwa: rozkładu drzewostanów w klasach wieku, udziału 

drzewostanów według kategorii rębności, średniego wieku i średniej zasobności drzewostanów. 

Następnie określono rozmiar użytkowania rębnego dla poszczególnych nadleśnictw według 

następujących metod: 1) dojrzałości z drzewostanów rębnych, 2) dojrzałości z drzewostanów 

bliskorębnych i rębnych, 3) zrównania średniego wieku, 4) powierzchni wyrównanej, 5) z klasy 

odnowienia, 6) według potrzeb hodowlanych. W kolejnym etapie wykonano symulację zmian 

zasobów drzewnych jakie nastąpiłyby w ciągu 10-cio letniego okresu gospodarczego w 

przypadku realizacji cięć na poziomie określonym według poszczególnych metod (nie 

wykonano symulacji dla metody 5 i 6). W analogiczny sposób przeprowadzono symulację stanu 

zasobów i rozmiaru użytkowania na kolejne okresy do piątego dziesięciolecia włącznie.  

Najważniejsze wyniki badań są następujące: 1) Możliwość pozyskania drewna najlepiej 

odzwierciedla etat dojrzałości drzewostanów. Jest on jednak silnie uzależniony od rozkładu 

drzewostanów w klasach wieku. W nadleśnictwach o dużym udziale drzewostanów dojrzałych 

osiąga wysokie wartości, a w kolejnych okresach podlega znacznym fluktuacjom i nie zapewnia 

równomierności pozyskania. 2) Etat zrównania wieku średniego nie powinien być stosowany 

w drzewostanach o zaburzonej strukturze wiekowej. W gospodarstwach o niskim średnim 

wieku, aby zrealizować etat wyznaczony tą metodą, do użytkowania rębnego należałoby 

przeznaczyć znaczny udział drzewostanów przedrębnych. 3) Etat według powierzchni 

wyrównanej, również nie jest rekomendowany do stosowania w gospodarstwach, w których 

wystąpiły szkody wielkopowierzchniowe. Metoda ta, ze względu na szablonowe określenie 



stałej powierzchni użytkowania rębnego, wyznacza do użytkowania oprócz drzewostanów 

dojrzałych, drzewostany przedrębne. 4) Etat dla drzewostanów w klasie odnowienia, stanowi 

konsekwencję podjętych decyzji o cięciach inicjujących odnowienie. Wysokie etaty dla 

drzewostanów w klasie odnowienia są efektem prowadzonej przebudowy w nadleśnictwach 

objętych badaniami i powierzchni drzewostanów w klasie odnowienia.5) Etat wg potrzeb 

hodowlanych jest silnie uzależniony od stopnia uszkodzeń drzewostanów, stopnia zgodności 

składu gatunkowego z siedliskiem a także od kumulacji drzewostanów przeszłorębnych.  

 Ze względu na dominację funkcji pozaprodukcyjnych drzewostanów oraz 

systematyczny wzrost ich znaczenia, optymalizacja użytkowanie rębnego, wymaga   

uwzględnienia w większym zakresie ekosystemowych funkcji lasu. Objęte badaniami 

drzewostany rębne i bliskorębne wykazują prostą strukturę wiekową i gatunkową, dlatego w 

pracy oceniano przydatność metod regulacji stosowanych w drzewostanach o prostej 

strukturze. W rezultacie zmiany sposobu zagospodarowania, poprzez wdrażanie rębni 

złożonych oraz urozmaiconych składów gatunkowych powstają drzewostany różnowiekowe, 

w których właściwe będzie stosowanie metod regulacji użytkowania rębnego opartych na 

fazach rozwojowych drzewostanów i strukturze pierśnic. 
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