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Біологічна раціоналізація
Дуже важливою та економічно ефективною частиною наближеного до
природи лісівництва є використання принципу біологічної раціоналізації.
Вона заснована на використанні природних процесів росту при взаємодії з
наметом материнського насадження,чим уможливлює пов’язання витрат на
вирощування деревостану з доглядом за молодими насадженнями та
подальшого зведення витрат до мінімуму.
ЇЇ прояви:
• Біологічна підготовка ґрунту
• Самовідновлення (природна регенерація)
• Самозріджування (природнє скорочення кількості)
• Природнє самоочищення від гілок
• Природна генетична структура
• Природний відбір

Економічний ефект від біологічної раціоналізації наразі ще не проявляється, тому
потрібен деякий час та достатньо терпіння з боку лісогосподарника.

Біологічна підготовка ґрунту пов'язана з такими втручаннями до
материнського насадження, що дозволяє створювати сприятливі
умови для проростання сіянців без підтримки людини та
механічного втручання до грунтового середовища (початковий етап)

Оптимальна фаза характеризується рідкою та безперервною появою рослинного покриву, що
складається з мохів, низьких трав (не вологолюбних) і низьких трав'янистих рослин,
наприклад ожина і ін.(високі лише епізодично). Намет деревостану достатньо зріджений,
подальші втручання до материнського насадження відпадають, навпаки, є необхідність
уникнення втручань, які могли б прискорити зникнення сприятливих умов

При надмірному відкриттю намету створюється безперервний пишний рослинний покрив,
переважають високі і розлогі трави і безперервні невологолюбні трави, розвиток природної
регенерації обмежений або зупинений.

Самовідновлення (природне поновлення) виникає зрідженням
намету насадження.

При тривалому поновленню під
материнським насадженням
розвивається суцільний шар
природного поновлення, яке
виростає до висоти, коли вже немає
загрози від небажаної рослинності,
захист від бур'янів і вирубування
небажаного поновлення відпадають.
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Самозрідження відбувається в той час, коли самосів становиться надійним підростом та
молодняком, не пропускаючи достатню кількість світла. Міцні крони дерев у верхньому ярусі
або підростаючих дерев в середньому ярусі створює для підросту ефект притінення, що
призводить до природної редукції/зменшення його кількості. Відмирають особини, які менш
пристосовані до зменшення кількості світла. Особини, що вижили, одночасно
диференціюються за висотою, що робить цей етап розвитку деревостану таким, що не
вимагає втручання людини, спрямованого на зменшення кількості.

Під наметом материнського насадження рівні шанси на
виживання мають тіневиносливі (бук, ялиця) і світлолюбиві
(ялина) деревні породи. Особини, які в конкурентній боротьбі
отримують позиції над ярусом, пригнічують ріст відстаючих
особин і відбувається поступове зниження їх кількості..

Молодняк під покровом материнського насадження
розвивається без втручання людини. Поряд зі зниженням
кількості відбувається самоочищення від гілок, тому
природному очищенню гілок сприяє ефект притінення
деревцят, які відстають у рості і поступово відмирають

Поступовим зростанням молодняків
під наметом материнського
насадження формуються куртини
декількох букових особин без
втручання людини. Особини
правильно розміщені, не загущені,
самоочищаються від гілок, в місці
куртини створюється основа для
вирощування якісного майбутнього
зрілого стовбуру (самоочищення від
гілок як частина біологічної
раціоналізації благо приємно
проявиться на якісно доглянутому
насадженні).

При наближеному до природи
лісівництві в особин, які зростають в
довготривалому затіненні під покровом
материнського насадження,
відтворюється природна генетична
структура з більш вираженим
клімаксово орієнтованим генотипом,
тобто адаптованим до умов.

Природним відбором (який не
контролюється втручаннями людини) з
популяції вилучаються особини, які не
можуть адаптуватися до умов
навколишнього середовища. Природний
відбір таким чином стає важливим у
розвитку потенціалу витривалості кожної
місцевої популяції дерев.

