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W skrócie
Brandenburgia posiada 8.100 ha drzewostanów z udziałem robinii akacjowej
zadeklarowanych jako drzewostan główny, co stanowi niemal 60% ogólnego udziału
tego gatunku w lasach na terenie całych Niemiec. Odpowiada to co prawda tylko 0,6%
powierzchni leśnej samej Brandenburgii, to jednak znaczenie tego małowymagającego,
odpornego na suszę, wręcz pionierskiego gatunku, nabiera w obliczu prognoz
dotyczących
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to
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strategicznego w gospodarce leśnej. Wysoki potencjał przyrostowy robinii nie daje się
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wysokopienną o kolei rębności w przedziale 80-100 lat. Wiele z tych drzewostanów jest
przestarzałych oraz o zbyt słabej jakości. Z tego też powodu powstał pomysł
opracowania

alternatywnych

metod

zagospodarowania,

które

uwzględniałyby

szczególną dynamikę przyrostu w pierwszych klasach wieku oraz nadzwyczaj dobre
możliwości regeneracyjne tego gatunku.
W tym celu w 2009 r. założono 9 powierzchni próbnych zlokalizowanych w litych
drzewostanach robiniowych w wieku od 19 do 68 lat, na których zamierzano
przetestować różne warianty pielęgnacyjne o krótkiej kolei rębności. Mimo negatywnego

ekoklimatycznego bilansu wodnego w okresie wegetacyjnym, zarejestrowano nawet na
stosunkowo wysoko zakwaszonych (pHKCl 3,2-4,6) oraz suchych (nFK100cm 48-119
mm) piaskach glacjalnych siedlisk borowych godny uwagi wzrost biomasy. Na
powierzchniach o rocznej kolei rębności przeciętny przyrost roczny z ha wynosi 4,34 tatro
(2009r.) zaś powierzchnie o dwurocznym obiegu osiągały przeciętnie roczny przyrost w
wysokości 5,38 tatro/ha (2010r.). W roku 2013 na parcelach o rocznym obiegu przeciętny
przyrost biomasy osiągnął wartość 4,75 tatro/ha, zaś powierzchnie o 4 letniej kolei rębu
wykazały rocznie przeciętny przyrost w wysokości 8,02 tatro/ha. W porównaniu z
powierzchniami rolnymi, na których realizowana jest produkcja drewna (KUP),
zróżnicowanie produkcji biomasy jest znacznie bardziej wyraźne i przy odpowiednim
wariancie zagęszczenia i bonitacji gruntu możliwym jest osiągnięcie przeciętnie 9,98
tatro/ha rocznie. Warto przy tym zauważyć, że bieżący przeciętny przyrost roczny
grubizny w wysokopiennych drzewostanach robiniowych Brandenburgii wynosi 5,0
m³/ha, co odpowiada w przeliczeniu na biomasę 3,75 tatro/ha.
Badania wykazują, że odrosty korzeniowe stanowią na objętych obserwacją parcelach
2/3 składającego się z 30-60 tys./ha pędów podrostu, przy czym zachodzi możliwość
wytworzenia typowo klonalnych struktur drzewstanowych, w których przebijają się
najbardziej żywotne genotypy. Jednocześnie otwierają się dalsze perspektywy idące w
kierunku produkcji surowca energetycznego, gdzie nadrzędnym celem jest produkcja
wysokowartościowych sortymentów małowymiarowych drogą zagospodarowania lasu
niskopiennego
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perspektywicznie z zyskiem użytkowany z zastosowaniem technologii wiązkowania w
zależności od struktury drzewostanu oraz kształtowania się koniunktury cenowej
drewna energetycznego od średnicy ok. 10 cm w sposób całkowicie zmechanizowany.

Słowa kluczowe: robinia, drewno energetyczne, szybko rosnący gatunek, krótka kolej
rębności, las nasienno-odroślowy, las energetyczny, produkcja
biomasy, metody odnawiania lasu, technika leśna

Cel badań i hodowlana sytuacja wyjściowa
Uprawa robinii w Brandenburgii
Wg Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska [BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ]
(2011) robinia zajmuje niecałe 14.000 ha powierzchni leśnej, co odpowiada zapasowi
2.000.000 m³ (GRÜNING 1995), z czego na Brandenburgię przypada 8.100 ha (DSW 2,

2011). Najliczniej robinia występuje na południowowschodnim obszarze Brandenburgii
szczególnie ubogim w opady, który w okresie wegetacyjnym charakteryzuje się
wyraźnie negatywnym bilansem ekoklimatycznym (KWBv).
To właśnie najczęściej tam brak wody staje się decydującym faktorem ograniczającym
wzrost drzewostanów (RIEK i KALLWEIT 2007, RIEK 2009, 2010). Mimo, że robinia w
Brandenburgii zajmuje tylko 0,6 % powierzchni leśnej, to jednak w obliczu
prawdopodobnych globalnych zmian klimatycznych, ten odporny na suszę gatunek
pionierski może w przyszłości nabrać znacznie większego znaczenia niż dotychczas
(ROLOFF i GRUNDMANN 2008). Fakt ten można sobie jeszcze bardziej uświadomić w
obliczu zjawiska „obumierania dębów” mającego miejsce szczególnie po kolejno po
sobie następujących latach suszy (KÄTZEL et al. 2006, KALLWEIT 2010). Robinia zaś
nawet na ubogich w próchnicę hałdach łużyckich terenów pokopalnianych, powstałych
w
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stabilnością swojego wzrostu (LANDGRAF et al. 2005, ERTLE et al. 2008). Analizując
5.497 ha zainwentaryzowanych litych drzewostanów robiniowych pod względem ich
struktury wiekowej, trzeba stwierdzić, że dominują tu średnie klasy wieku (ryc. 1).

Rycina 1: Rozkład klas wieku litych drzewostanów robiniowych w Brandenburgii (DSW 2, 2011)

Powierzchnia 3.874 ha to ponad 2/3 drzewostanów znajdujących się w III i IV klasie
wieku. Młodsze drzewostany to 1.080 ha (19,6%), zaś udział drzewostanów powyżej 80
lat wynosi tylko 9,9% powierzchni leśnej zajmowanej przez robinię w Brandenburgii.
Godnym uwagi jest przy tym fakt dużego rozdrobnienia powierzchni drzewostanów
robiniowych. Na 2/3 drzewostanów przypadają powierzchnie mniejsze niż 0,5 ha. Tylko
234 (3%) drzewostanów (ryc. 2), to dające się racjonalniej zagospodarować
drzewostany o powierzchni powyżej 3 ha (vgl. MÜHLHAUSEN 2013).

Analizując amplitudę siedlisk zajmowanych przez robinię w Brandenburgii łatwo
stwierdzić, że robinia występuje głównie na siedliskach o słabszej (BM) lub przeciętnej
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zarezerwowanych dla dębu. Typowe „siedliska sosnowe“ reprezentowane są przez
zaledwie 249 ha. Dla 18% drzewostanów brak jest jakichkolwiek danych dotyczących
ich jakości siedliska. Dotyczy to przede wszystkim zalesień na terenach pokopalnianych
lub gruntach dotychczas zaklasyfikowanych jako nieleśne.

Rycina 2:

Wielkość powierzchni litych drzewostanów robiniowych w Brandenburgii (DSW 2, 2011)

Tabela 1 przedstawia aktualną charakterystykę drzewostanów. Wg niej przeciętny
roczny przyrost bieżący starszych drzewostanów robiniowych wynosi 5,0 m³/ha
grubizny. W przeliczeniu oznacza to, że rocznie w Brandenburgii możnaby potencjalnie
pozyskiwać 30.000 m³ grubizny.
Tabela 1: Dane taksacyjne przeciętnych drzewost. robiniowych w Brandenburgii (DSW 2, 2011) (średnia
ważona (powierzchnia uprawy), 8.100 ha robinia w I piętrze, 5.497 ha lite drzewostany i 2.603
ha drzwostany mieszane wszystkich form własności.)
Pierśnica [d1,3]
26,3 cm
Wysokość przeciętna [hm]
Zapas (grubizna)
Przyrost bieżący [ljz]

18,6 m
221,4 m³
5,0 m³

W lasach będących własnością landu pozyskiwano przeciętnie w ostatnich latach ok. 4
m³/ha/a, tzn. w sumie użytkowano 4.800 m³/ha rocznie (GRAUDENZ ustna informacja,
FBMS IT-Betrieb) co oznaczałoby, że w przybliżeniu użytkowano cały etat rębny tego
gatunku. W lasach prywatnych dane taksacyjne drzewostanów są od 20 lat
aktualizowane na bieżąco, informacji na temat samego pozyskania brak.

Cele projektu w kontekście zabiegów hodowlanych
Trzeba niestety przyznać, że mimo coraz to bardziej rosnącego znaczenia tego
gatunku, nadal zauważa się ogólny brak doświadczenia w stosowaniu odpowiednich
zabiegów hodowlanych w drzewostanach robiniowych na terenie Niemiec. Znamiennym
jest przy tym fakt, że spośród niemieckich krajów związkowych tylko w Brandenburgii
robinia uważana jest za gatunek gospodarczy (MLUR 2004). Nadal brakuje konkretnych
zaleceń dotyczących odpowiedniego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w
zakresie odnawiania i zwiększania produkcyjności tego gatunku (SEELING 1997).
Wydaje się oczywistym, że nader wysoki potencjał produkcji biomasy robinii, tak
naprawdę nie daje się zrealizować w lasach wysokopiennych o kolei rębności w
przedziale od 80 do 100 lat, i że to tutaj właśnie tkwi przyczyna tego, że wielkość
przyrostu osiąganego przez robinię w lasach brandenburskich to zaledwie 50%
rzeczywistych możliwości zajmowanych przez nią siedlisk. Poza tym ów wybitnie
światłożądny gatunek reaguje bardzo wrażliwie na boczne ocienienie. Nierzadko też
drzewostany będące już w wieku rębnym wykazują się nadal obecnością dużej ilości
drzew o krzywej strzale („wzrost wężowaty”), tak że udział drewna pełnego zwykle nie
osiąga 25%. Z drugiej zaś strony, robinia jako szybko rosnący gatunek drewna
energetycznego, nabiera coraz większego znaczenia (PETERS et al. 2007). W
Brandenburgii dotyczy to przede wszystkim słabo spoistych i z tego powodu raczej nie
nadających się na uprawę topoli gruntów rolnych znajdujących się poza zasięgiem
wpływu wód gruntowych (PETZOLD et al. 2006). Jednak wiele tych plantacji
zagospodarowanych krótką koleją rębności znajduje się jeszcze w pierwszym obiegu,
tak że ich aktualny potencjał produkcyjny jest jeszcze mało poznany.
Poniżej porównano model lasu wysokopiennego zagospodarowanego zrębowo z
„prostymi“ systemami o krótkiej kolei rębności, ukierunkowanymi wyłącznie na czystą
produkcję drewna energetycznego (1-roczna do >4-letnia kolej rębu) jak również na
produkcję bardziej wartościowych sortymentów drewna małowymiarowego („las
nasienno-odroślowy” lub „midi-rotacja”, w kolei rębności 20 do 30 lat, porównaj
MOLNÁR 1995). Rozpatrzono przy tym niektóre podstawowe zagadnienia dotyczące
wydajności, skupiające się przede wszystkim na produkcji masy w zależności od
siedliska,
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Powierzchnie doświadczalne oraz struktura eksperymentu
Zlokalizowane na regionalnie istotnych dla uprawy omawianego gatunku obszarach
(ryc. 3) lite drzewostany robiniowe (9 obiektów) o powierzchni do 1 ha przekształcono w
modelowe powierzchnie doświadczalne o krótkiej kolei rębności (ENGEL i KNOCHE

2011) koncentrując się przy tym na ubogich siedliskach borowych bez oddziałowywania
wody gruntowej (BS) i przeciętnie świeżych siedliskach lasu mieszanego (LM).
Wiekowo umiejscowiono po trzy powierzchnie w drzewostanach +/- 20, +/- 40 oraz +/60 lat.

Rycina 3: Przegląd drzewostanów z udziałem robinii oraz lokalizacja powierzchni badawczych
wyznaczonych do testowania modelowych metod zagospodarowania robinii w
Brandenburgii.

Na powierzchniach tych założono po cztery warianty pielęgnacyjne (ryc. 4). Są to
parcele z 1-rocznym obiegiem, 2-letnim obiegiem, z obiegiem powyżej czterech lat oraz
porównawcza powierzchnia zerowa tzw. A-Grad (bez udziału człowieka).

Rycina 4: Schematyczne zobrazowanie danych wariantów zagospodarowania poszczególnych parcel

Na powierzchni o obiegu powyżej 4 lat wybrano i trwale oznakowano 150 drzew
przyszłościowych (DP) na ha („drzewa doborowe“), które poddano różnym wariantom
pielęgnacyjnym (wolnostojące DP, wspieranie DP przez usuwanie tylko bezpośrednich
konkurentów). Na powierzchni zerowej, mimo że nie poddanej żadnym zabiegom
pielęgnacyjnym, dokonano dla celów porównawczych także wyboru DP.

Warunki siedliskowe
Powierzchnie doświadczalne znajdują się w zasięgu następujących krain przyrodniczoleśnych: „Mittelbrandenburger Talsand- und Moränenland“ (powierzchnie SCHWENOW
1-5, MÜNCHEBERG) oraz „Düben-Niederlausitzer Altmoränenland“ (powierzchnie
DREBKAU 1-2, SENFTENBERG). Bardziej na północy, ich obszar znajduje się pod
wpływem umiarkowanie suchego klimatu niżowego (strefa klimatyczna γ (t) względnie Ф
(m)), który w kierunku południowowschodnim przechodzi coraz bardziej w klimat
kontynentalny. Suma rocznych opadów waha się tutaj między 606 i 631 mm, z czego
ok. 60% przypada na okres wegetacyjny (od kwietnia do września). Średnia roczna
temperatura wynosi ok. 8,5 °C. Roczny wodny bilans ekoklimatyczny (KWBa1) jest
bardzo niski i waha się między 12,7 a 38,9 mm.

Warunki glebowe
Naturalne siedliska leśne to piaszczyste, będące poza zasięgiem oddziałowywania wód
gruntowych lokalne formy gleb, powstałe podczas ostatniej serii zlodowacenia
wiślanego. Spotykane tutaj typy gleb to gleby brunatne (BBn) oraz meliorowane gleby
brunatne-treposole (BB-YU). Wyjątkiem jest tutaj powierzchnia SCHWENOW 5, gdzie
zalegająca woda istotnie wpływa na uprawę roślin (gleba opadowo-glejowa-brunatna,

SS-BB). Natomiast stosunkowo młode powierzchnie rekultywacyjne poza poziomem
próchnicznym nie wykazują jeszcze żadnego glebogenetycznego zróżnicowania.

Wyniki badań
Algorytm na obliczenie biomasy
Podstawę ustalania wielkości biomasy stanowią funkcje alometryczne typu
b

BM = a x doo

przy czym wielkość docelowa „biomasa w g (atro, 105 °C) poszczególnego pędu“ opiera
się na jednej tylko zmiennej - w tym przypadku - średnicy podstawy pędu (d00)
(porównaj KETTERINGS et al. 2001, RÖHLE et al. 2008). Odnoszące się do
poszczególnych powierzchni, względnie danej kolei rębu (obiegu) związki między
średnicą pędu a biomasą, są niemal identyczne (MANTHE 2010). Również
morfologicznie porównywalna jest forma wzrostu odrośli pniakowej i korzeniowej. W
praktycznych zastosowaniach można z powodzeniem posłużyć się wprowadzeniem
powszechnie obowiązującego estymatora o wysokim współczynniku determinacji (R2 =
0,9393) (ryc. 5).

Rycina 5: Funkcja opisująca rozwój biomasy z odrośli pniakowych i odrośli korzeniowych w
poszczególnych wariantach zagospodarowania

Ilość pozyskanej biomasy
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Już w pierwszym roku przeciętna produkcja biomasy osiąga 4,34 tatro ha a (ryc. 6).
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powierzchniach. Tak na przykład powierzchnia SCHWENOW 3 (BMśw) cechująca się
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bardzo słabym przyrostem, osiągnęła tylko 0,75 tatro ha
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a , natomiast powierzchnia
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SCHWENOW 1 (Lśw) osiągnęła wartość 7,65 tatro ha

a . Dwuroczny obieg

oddziałowuje bardzo pozytywnie na produkcyjność danego doświadczenia. Przeciętny
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przyrost całkowity już w drugim roku osiąga wartość 5,38 tatro ha
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powierzchni SCHWENOW 1 osiąga on wartość 9,98 tatro ha
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a (+ 24 %), a na
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korzeniowe przyczyniają się istotnie do zagęszczenia drzewostanu (Ø 63 % pędów/pni)
a tym samym do zwiększenia przyrostu całkowitej produkcji (Ø 40 % produkcji
biomasy).

Rycina 6: Roczne pozyskanie (potencjał biomasy) w zależności od zastosowanego obiegu

Właściwości fizyczne drewna
Robinia akacjowa należy do tych gatunków drewna użytkowego, które charakteryzują
się jedną z największych wytrzymałości na ściskanie, zginanie oraz rozciąganie
(LAMPSON 1996, JAUERNIG 1997, NEUMANN 1999, MOLNAR et al. 1998, RICHTER
2000). Jako jeden z nielicznych „rodzimych“ gatunków drzewiastych spełnia robinia
wymogi wg norm odporności 1-2 DIN EN 350-2 i w zastępstwie drewna tropikalnego
znajduje zastosowanie w konstrukcjach zewnętrznych (meble ogrodowe, parkany,
słupy) oraz w budownictwie wodnym (przystanie, umocnienia brzegowe) (HAPLA 1998).
W ramach niniejszego projektu energetyczne właściwości drewna robinii poddano
dokładnejszej analizie. W centrum zainteresowania stały przede wszystkim gęstość
drewna oraz jego energia termiczna. Wg naszych badań drewno z jednorocznych
-3

odrostów (absolutnie suchych) posiada średnią gęstość 0,56 g cm (n = 28, sx = 0,066
-3

g cm ), natomiast wartość ta w przypadku dłużyc pochodzących z drzewostanu
-3

-3

wyjściowego wynosiła 0,75 g cm (n = 33, sx = 0,054 g cm ). Różnice takie powstają
wskutek niewielkiej gęstości poddanego suszeniu bielu (DÜNISCH et al. 2008).
Niemniej pędy robinii jednak znacznie przewyższają odpowiednie wartości (0,33 do
-3
0,47 g cm ) osiągane przez topolę uprawianą w krótkiej kolei rębności (SACHSSE

1979, DINUS et al. 1990). Ponadto robinia akacjowa ma stosunkowo wysoką
specyficzną wartość opałową (Hu). Wg ryciny 7 wartość Hu dla jednorocznego obiegu

-1

wynosi 17.493 kJ kg

-1

(biel, absolutnie sucha) względnie 19.090 kJ kg

(kora,

absolutnie sucha). Natomiast dla drewna z odrośli pniakowych robinii ZIMMERMANN i
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CARPENTER (1980) podają ciepło spalania (Hs) wynoszące 19.502 kJ kg

(20%

-1

wilgotności drewna), co odpowiada ok. 17.500 kJ kg Hu (absolutnie suche). Gęstość
energii zrębków z takiego drewna jest mniej więcej zbliżona do tej standardowego
brykietu węgla brunatnego.

Rycina 7: Ważniejsze cechy fizyczne drewna robiniowego (badania własne)

Populacyjna charakterystyka genetyczna
Pierwsze wyniki badań „genetycznego odcisku palca“ 20- do 40-letnich drzewostanów
modelowych

unaoczniają

ich

wysoką
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(LIESEBACH 2012). Prawie każdy osobnik jest nosicielem własnego multilocusgenotypu, co wskazuje na siewki podobnego pochodzenia, ale z różnych populacji
(wyjątek
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MÜNCHEBERG charakteryzują się wyraźnie typowymi dla populacji klonalnych
cechami i posiadają tym samym tylko niewiele multilocus-genotypów. Tutaj też
stwierdzono obecność odrośli korzeniowych. Wg BÖCKER i DIRK (2004) pojedyncze
osobniki są w stanie rozprzestrzeniać się na odległość do 3 metrów. Takie strategie
rozprzestrzeniania wegetacyjnego opisywano zarówno na obszarze naturalnego
zasięgu robinii w Ameryce Północnej jak i w powstałych drogą naturalnej sukcesji
drzewostanach (KOWARIK 1996, CHANG et al. 1998, JUNG et al. 2009). Wg
KOWARIK (1995) rozmnażanie generatywne nie ma dla gospodarki leśnej większego

znaczenia. W końcu między SCHWENOW 4 i 5 istnieją bliskie stosunki pokrewieństwa.
Takie przejawy klonowego pokrewieństwa wśród drzewostanów względnie pomiędzy
poszczególnymi wariantami zagospodarowania mogą odbić się różnicująco na
produkcyjności badanych drzewostanów.

Rentowność i technika pozyskania
W

drzewostanach

wysokopiennych

poruszanie

się

kosiarko-rębarek

jest

w

przeciwieństwie do powierzchni rolnoleśnych, na których realizowana jest produkcja
drewna energetycznego, ustawowo niemożliwe. Przyczyną tego są wymogi mające na
celu ochronę gleb, wytyczne systemów certyfikacyjnych a także wysoce zróżnicowana
struktura średnic drzew tychże drzewostanów. Z drugiej strony niewielka miąższość
jednostkowa (< 3 kgatro oraz < 5 cm Ø podstawy pędu) pozyskiwanych ze szlaków
zrywkowych drzewek przemawia przeciw stosowaniu takich rozwiązań w organizacji
pozyskania

(„linie

wiązkowe“)

(por.

też

JACKE

2013).

Koszty

częściowo

zmechanizowanej produkcji zrębków kalkulowane dla drzewostanu do wycięcia o
przeciętnej pierśnicy (D1,3) 10 cm wynoszą ok. 11,- EUR/srm (WITTKOPF et al. 2003,
LWF 2005), co aktualnie odpowiada czystemu dochodowi w wysokości 3,- EUR/srm lub
3

7,50 EUR/m . Wg ERTELD (1952) lub LOCKOW&LOCKOW (2013) robinia akacjowa
osiąga dopiero po 10 - 15 latach pierśnice o takim wymiarze. Opłacalna w takich
warunkach

manipulacja

pozyskanego

surowca

na

drewno

przemysłowe

lub

energetyczne, pozwala oczekiwać znacznie wyższe czyste dochody. Przykładowo są
obecnie w Brandenburgii możliwe następujące ceny surowca na pniu: do 39,- EUR/m³
(drewno przemysłowe, drewno energetyczne, bez kosztów pozyskania ok. 20,- EUR/
m³), 50,- do 70,- EUR/m³ (drewno przemysłowe, kłody), 75,- do 100,- EUR/m³ (dłużyce),
dalsze dochody wypływające z sortymentacji są możliwe (FROMMHOLD 2002). Dobrze
zapowiadająca się technika do pozyskania drewna o pierśnicy 10 - 15 cm to maszyny
ścinkowo-wiązkujące wspierane kombajnem zrębowym (EBERHARDINGER 2010,
STOLL&BURGER 2009), jak na przykład szwedzki agregat BRACKE C16 (ryc. 8).
Taką technologią można ekonomicznie pielęgnować lub pozyskiwać robinię akacjową o
pierśnicy (D1,3) ≥ 10 cm i w drzewostanach o wysokim udziale odrośli pniakowych
zagospodarowanych sześcioletnią koleją rębu – w zależności od wytyczonego celu
produkcyjnego. Dalszą zaletą tej kombinowanej metody jest możliwość składowania
pozyskanego surowca wzdłuż dróg leśnych, pozwalającego na jego wysuszenie w
ciągu ok. trzech miesięcy do 30% jego wilgotności. W ten sposób z jednej strony
oszczędza się na transporcie, a z drugiej strony biomasę można oferować na rynku
acyklicznie.

Rycina 8: Metody pozyskania robiniowego surowca energetycznego przy pomocy agregatu ścinkowowiązkującego BRACKE C16

Alternatywne zabiegi hodowlane
Poprzez licznie rozwijającej się odrośla
korzeniowe

możliwym

poprawienie

jakości

następczych,

będącej

jest

istotne

drzewostanów
warunkiem

pozyskania wysokowartościowego drewna
w ramach 20 - 30 letniej kolei rębności lub
też prowadzenia gospodarki nasiennoodroślowej w powiązaniu z wyborem
drzew przyszłościowych oraz usunięciem
w ich bezpośrednim otoczeniu wszelkich
konkurentów (ryc. 9). W ten sposób już w
sześcioletnich, założonych luźną więźbą
zalesieniach, możliwym jest pozyskanie
masy drewna z udziałem grubizny (> 7 cm
Ø) wynoszącym 32% drewna strzał. Z
Rycina 9: Drzewostan wyjściowy w przedziale
wiekowym 40 lat. „Kandydat“ na drzewo
przyszłościowe SCHWENOW 2, 3-letnia parcela.

masy tej, przy odpowiednim wyborze
pochodzenia

i

bez

konieczności

stosowania zabiegów pielęgnacyjnych niemal 80% strzał nadaje się do wyrobu słupków
grodzeniowych (PETERS et al. 2007). Dzięki stosowaniu jednorazowego lub
wielokrotnego obiegu w pozyskaniu drewna energetycznego w badanych młodnikach
dochodzi do pewnej „homogenizacji“ na korzyść rozrostu odrośli korzeniowych, co
pociąga za sobą coraz to lepsze wykorzystanie przestrzeni wzrostu i przesuwa
produkcję biomasy na bardziej wartościowe pędy z odrośli korzeniowych. Stwarza to
rozmaite możliwości dla przyszłego zagospodarowania drzewostanu w celu dalszego
użytkowania energetycznego, surowcowego lub kombinowanego.
Niewielkie wymagania siedliskowe robinii akacjowej oraz jej wysoki potencjał
regeneracyjny oferują szczególnie gospodarce rolno-leśnej nowe perspektywy. Tak na
przykład

siedliska

oddziałowywania

znajdujące

wód

się

gruntowych

w
o

zasięgu

przeciętnym
-1 -1

przyroście całkowitym biomasy >10 tatro ha a

uważano

zwykle

produkcji

za

powierzchnie

preferowane

do

surowca energetycznego z topoli (MURACH et al. 2009),
na których stosując uprawę konwencjonalnych roślin
energetycznych jak np. rzepak lub kukurydza osiągano o
wiele wyższe czyste dochody (REIKE 2009). Dlatego też
w wielu przypadkach w grę wchodzą tylko siedliska bez
wpływu wód gruntowych, nie nadające się na uprawę
topoli, których gleby zaszeregowano do wartości poniżej
Ryc. 10: Dzięki jej pięknym
kwiatom robinia akacjowa ma
szczególną wartość dla estetyki
krajobrazu, a dla pszczelarza i
jego pszczół, które produkują z
nich pyszny miód jest podstawą
egzystencji.

25. Z owej dobrej wydajności robinii akacjowej na takich
siedliskach wynika, że gatunek ten mógłby stać się
przypuszczalnie opłacalną alternatywą zagospodarowania
tych gruntów a także w znacznej mierze również

istniejących oraz w przyszłości powstających terenów pod liniami wysokiego napięcia.

Dla leśnictwa przekonywujące, sporne dla ekologii
Umiejscowione w ustawach leśnych minimalne standardy, mające służyć np.
zachowaniu żyzności gleb (§§ 1 oraz 11 Federalnej Ustawy o Lasach [BWaldG] 2010)
lub zaklasyfikowanie drzewostanów niskopiennych jako plantacji o krótkiej kolei rębu (§
2 BWaldG 2010), jak również wymogi certyfikacyjne (FSC, PEFC) przemawiają
przeciwko powiększaniu dotychczasowego areału z uprawą robinii akacjowej. Również
omawiane tu modele zagospodarowania mogą ewentualnie kolidować z zasadami
multifunkcjonalnej, ekologicznie uzasadnionej hodowli lasu i z tego też powodu są one
często odrzucane (PROWALD-NRW 2009).

Również nie wyjaśniono jeszcze do końca zagadnień dotyczących problematyki
siedliskowej związanej z podwyższeniem zawartości azotanu w wodach infiltracyjnych
(MONTAGNINI et al. 1986, 1991, BERTHOLD i VOR 2003). Mimo wszystko w
międzyczasie robinia akacjowa stała się stałym elementem krajobrazu Brandenburgii i
nierzadko charakterystycznym drzewem jej lasów.
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