Instytutu Badawczego Leœnictwa

P r z e c z y ta j, w y k o r z y s ta j, z a c h o w a j
ISSN 1509-7447

2(82)/2009(XVII)

Notatnik Naukowy

Korytarzowa metoda uprawy dêbu
- alternatywny sposób jego odnawiania
dr in¿. Rafa³ Paluch, Zak³ad Lasów Naturalnych IBL
ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Bia³owie¿a
dr in¿. Wojciech Gil, Zak³ad Hodowli Lasu IBL
Sêkocin Stary, ul. Braci Leœnej 3, 05-090 Raszyn
Zak³ad Hodowli Lasu IBL we wspó³pracy z Zak³adem Lasów
Naturalnych IBL w Bia³owie¿y od 2006 roku realizuje temat badawczy poœwiêcony ocenie mo¿liwoœci przeciwdzia³ania zamieraniu
dêbów metodami hodowli lasu i opracowaniu propozycji postêpowania hodowlanego w drzewostanach o ró¿nym stopniu
zaawansowania procesu zamierania. Temat jest realizowany na
zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych.
Jednym z za³o¿onych celów jest okreœlenie mo¿liwoœci,
celowoœci i zakresu stosowania metody korytarzowej uprawy dêbu
oraz
wykorzystania
drzewostanów przejœciowych w jego hodowli.
W niniejszej informacji
omówione s¹ badania
dotycz¹ce pierwszego
z wy¿ej wymienionych
celów. Korytarzowa metoda uprawy dêbu polega
na znacznym rozluŸnieniu
wiêŸby pocz¹tkowej tego
gatunku. Zmniejsza to
kontakt miêdzy osobnikami i zapobiega redukcji
ich koron. Szeroko wykorzystywane gatunki pomocnicze (np. brzoza,
grab) pe³ni¹ z jednej
Ryc. 1. Korytarzowa metoda uprawy dêbu
strony funkcjê podgow Nadleœnictwie Mircze.
nu, a z drugiej - zapew-
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niaj¹ os³onê dla wolno rosn¹cego i wra¿liwego na przymrozki dêbu. Z doœwiadczeñ minionych pokoleñ leœników
wynika, ¿e ten sposób odnowienia
pozwala na wyhodowanie wartoœciowego drewna pod warunkiem stosowania intensywnych i systematycznych
zabiegów pielêgnacyjnych.
Metoda korytarzowa by³a powszechnie
stosowana pod koniec XIX i na pocz¹tku XX
wieku na po³udniowo-wschodnich rubie¿ach dawnej Polski (Podole, Wo³yñ) oraz
w Rosji. Na ³amach „Sylwana” z 1910 r.
mo¿na znaleŸæ potwierdzenie jej u¿ytecznoœci oraz powszechnego stosowania
w lasach tulskich. Czytamy m.in.: „...pielêgnowanie upraw dêbowych polega na
tworzeniu korytarzy, w których posadzone
drzewka maj¹ boczn¹ os³onê i popêd oraz
górne oœwietlenie. Warunki wzrostu dêbu
w korytarzach odpowiadaj¹ w zupe³noœci
miejscowym warunkom siedliska i fauny.
Ryc. 2. Zagêszczenie dêbów w wieku 30-35 lat
Boczne podpêdzanie pobudza przyrost
na powierzchniach badawczych mieœci³o siê
i wyprowadza sadzonkê ze sfery uszkaw przedziale 1,6-3 tys. szt./ha.
dzania przez mróz i zaj¹ce”.
Metodê opisywano szerzej w podrêczniku prof. St. Soko³owskiego „Hodowla lasu”
(1921) oraz w póŸniejszym dziele profesorów Z. Obmiñskiego i St. Tyszkiewicza
„Hodowla i uprawa lasu” (1963). Polega³a ona na sadzeniu dêbu w korytarzach
(rzêdach) wyciêtych wœród zapustów w znacznej odleg³oœci od siebie (4–8 m). Odleg³oœæ
dêbów w rzêdach wynosi³a natomiast oko³o 1 m. Tak¹ metodê rosyjscy leœnicy nazywali
tworzeniem „szuby”. Os³ona boczna by³a bowiem zapewniona przez gatunki towarzysz¹ce. Zabiegi pielêgnacyjne mia³y wa¿ne zadanie udostêpnienia m³odym dêbom
wystarczaj¹cej iloœci œwiat³a górnego poprzez hamowanie wzrostu gatunków
pomocniczych. Jak podkreœlano wielokrotnie, d¹b bowiem lubi rosn¹æ „w szubie, ale
z odkryt¹ g³ow¹”.
W latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku w Nadleœnictwie Mircze (RDLP w Lublinie) niektóre powierzchnie odnowiono metod¹ zbli¿on¹ do korytarzowej uprawy dêbu,
sadz¹c jednoczeœnie gatunek g³ówny i pomocniczy. D¹b wprowadzano w „korytarzach”
(odstêp miêdzy rzêdami 3–4 m, a w rzêdzie oko³o 1 m), czyli zredukowano pocz¹tkowe
zagêszczenie sadzonek do oko³o 2,5-3 tys. szt./ha (rozluŸnienie wiêŸby sadzenia
zalecanej w „Zasadach hodowli lasu” co najmniej o po³owê). Pomiêdzy korytarzami
sadzono inne gatunki m.in. brzozê i grab. Zastosowanie wówczas tej metody odnowienia
dêbu na bardzo ¿yznych glebach by³o podyktowane kilkoma wa¿nymi przes³ankami,
g³ównie o charakterze spo³ecznym i ekonomicznym, takimi jak: brak wystarczaj¹cej
iloœci sadzonek, niedobór si³y roboczej i maszyn itp. Szanse powodzenia eksperymentalnej uprawy dêbu wspomnianym sposobem by³y du¿e, bowiem miejscowa
ludnoœæ w tamtych ciê¿kich czasach ograniczy³a populacjê du¿ych roœlino¿erców.

Znaczna redukcja stanu zwierzyny jest, obok koniecznoœci intensywnej pielêgnacji
odnowieñ, podstawowym warunkiem udatnoœci tego sposobu odnowienia.
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Wyniki i wnioski
W celu okreœlenia przydatnoœci metody korytarzowej, jako alternatywnego
sposobu odnawiania dêbu, w 2007 r. za³o¿ono po kilka 4-arowych powierzchni
próbnych w piêciu wydzieleniach drzewostanowych w Nadleœnictwie Mircze. W drzewostanach II klasy wieku, na siedlisku lasu œwie¿ego, wyraŸnie dominowa³ d¹b
szypu³kowy z niewielk¹ domieszk¹ cennych gatunków, takich jak: lipa, jawor,
jesion i czereœnia. W niektórych drzewostanach wa¿nym sk³adnikiem by³a brzoza.
W dolnej warstwie drzewostanu wystêpowa³ g³ównie grab, a ponadto w niewielkim
zagêszczeniu lipa i leszczyna. Liczba gatunków konkurencyjnych wzglêdem
dêbu, g³ównie grabu i brzozy, by³a w badanych drzewostanach niewielka i nie
przekracza³a 200 szt./ha. Zagêszczenie dêbów w wieku 30-35 lat na tych powierzchniach mieœci³o siê
w przedziale od 1,6-3 tys.
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Nadleœnictwo Mircze).
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czanie pni, co podnosi
jakoœæ hodowlan¹ drzeRyc. 4. Œredni procent d³ugoœci korony w drzewostanach
dêbowych II klasy wieku za³o¿onych metod¹ korytarzow¹
wostanu g³ównego. Gatunki
(Nadleœnictwo Mircze).
pomocnicze osi¹gaj¹ wyso-

koœæ zbli¿on¹ do osadzenia ¿ywej
korony dêbów. W³aœnie w tak ukszta³towanych drzewostanach dêby charakteryzuj¹ siê bardzo dobrym wzrostem na wysokoœæ, osi¹gaj¹c œrednio
wysok¹, I bonitacjê wzrostow¹ (lub
nawet nieco wy¿sz¹ od I). Bonitacjê
okreœlono na podstawie danych terenowych, bowiem w tym przypadku
opisy taksacyjne znacznie zani¿aj¹
rzeczywist¹ produkcyjnoœæ dêbu na
tak zasobnej glebie (czarnoziemy oraz
gleby powsta³e z utworów pylasto-gliniastych).
Na podstawie historii ka¿dego
badanego drzewostanu stwierdzono, ¿e
du¿a intensywnoœæ i systematyczne
prowadzenie zabiegów gospodarczych
w przesz³oœci umo¿liwiaj¹ uzyskanie
dorodnych
m³odych
drzewostanów
dêbowych. Lepsz¹ jakoœæ hodowlan¹,
zagêszczenie oraz bonitacjê wzrostow¹
uzyska³y drzewostany dêbowe, które
Ryc. 5. M³ode dêby by³y dobrze oczyszczone,
za³o¿ono z grabem w porównaniu do
œrednie wysokoœci osadzenia ¿ywej korony wynosi³y
zmieszanych z brzoz¹.
ok. 50% ca³kowitej wysokoœci drzew.
Z perspektywy czasu wyraŸnie widaæ,
¿e w miejscach, w których leœnicy systematycznie wykonywali zabiegi pielêgnacyjne
teraz rosn¹ wartoœciowe drzewostany z du¿ym udzia³em dêbu.
Wstêpne rezultaty badañ wskazuj¹ na mo¿liwoœæ uprawy dobrej jakoœci dêbu w znacznie obni¿onym zagêszczeniu pocz¹tkowym i obecnoœci gatunków towarzysz¹cych ju¿
w m³odych fazach rozwojowych (co umo¿liwia zminimalizowanie zamierania dêbu).
Konieczne jest spe³nienie dwóch warunków wymienionych na wstêpie, tj. w³aœciwa,
systematyczna pielêgnacja dêbu (polegaj¹ca g³ównie na hamowaniu wzrostu gatunków
towarzysz¹cych) oraz ograniczanie liczebnoœci zwierzyny. W czasie silnego zamierania
drzewostanów dêbowych metoda korytarzowa mo¿e byæ wykorzystana jako jedna z alternatywnych mo¿liwoœci wprowadzania dêbu do naszych lasów.
Zak³adanie drzewostanów dêbowych równoczeœnie z gatunkami pielêgnacyjnymi
o znacznie wiêkszym ich udziale (co najmniej 30-50%) sprzyja od pocz¹tku rozwoju
dêbów wytworzeniu i utrzymaniu relatywnie du¿ych koron. Wzrasta przez to ich
witalnoœæ i odpornoœæ na zamieranie. Korzystnie na kondycjê zdrowotn¹ dêbu wp³ywa
równie¿ wzbogacanie palety gatunków domieszkowych. Zastosowanie korytarzowej
metody uprawy powoduje wyraŸne zmniejszenie konkurencji wewn¹trzgatunkowej
poprzez redukcjê zagêszczenia zarówno drzew w drzewostanie podrzêdnym (ich rolê
powinny pe³niæ gatunki pielêgnacyjne), jak i drzew dorodnych.
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