
TADEUSZ TRAMPLER 

Niektóre zagadnienia nowej instrukcji urządzeniowej 

W związku z opracowywaniem projektu nowej instrukcji urządzenia lasu po- 
wstała potrzeba przeanalizowania szeregu bardzo ważnych zagadnień. Za- 

gadnieniom takim jak sortymentacja użytków rębnych, sortymentacja użytków 
międzyrębnych, intensywność cięć pielęgnacyjnych Zakład Urządzania Lasu In- 
stytutu Badawczego Leśnictwa poświęci oddzielne opracowania. Niniejsza praca 
ujmuje tylko te zagadnienia, które były wysuwane przez zespół roboczy, powo- 
łany do opracowania projektu instrukcji. Praca ta nie jest podsumowaniem 
przeprowadzonej dyskusji; autor nie zamierza też przesądzać jak ujmie te spra- 

wy nowa instrukcja. W pracy niniejszej nie podaje się również gotowych roz- 

wiązań postawionych zagadnień; są one jedynie naświetlone z dwu stanowisk: 

a) w jaki sposób podnieść przydatność operatów urządzeniowych dla wykorzy- 

stania wyników inwentaryzacji do opracowania perspektywicznego planu roz- 

woju gospodarstwa leśnego oraz b) w jaki sposób uczynić operaty urządzeniowe 

bardziej przydatnymi niż były dotychczas do opracowywania corocznych pro- 

jektów czynności gospodarczych. W ten sposób Zakład zamierza przyczynić się 

do realizacji zadań, które przypadają urządzeniu lasu w ustroju socjalistycznym, 

a były już rozważane w poprzednich rozprawach. Przy ujmowaniu poszczegól- 

nych zagadnień wykorzystano doświadczenia zdobyte podczas pobytu w Czecho- 

słowacji oraz próby szukania nowych form urządzenia lasu przy okazji opraco- 

wywania przez inż mgr Mariana Czuraja operatu urządzeniowego obrębu do- 

świadczalnego Chojnów. 

Pierwszą czynnością, od której taksator zaczyna pracę urządzeniową jest spo- 

rządzenie opisu taksacyjnego siedliska i drzewostanu. Opis taksacyjny drzewo- 

stanu jest pewną formą jego inwentaryzacji do zaprojektowania właściwego za- 

biegu gospodarczego oraz do sporządzenia zestawień obrazujących faktyczny 

stan drzewostanów urządzonego obiektu leśnego. 

Metody sporządzania opisów, zawarte w dotychczasowej instrukcji urzą- 

dzeniowej, były opracowane dla drzewostanów o wyraźnej strukturze zrębowej, 

powstałej w wyniku długotrwałego użytkowania lasów rębnią zupełną. 

Przy sporządzaniu opisów obecnymi metodami pojawiają się trudności przy 

taksacji drzewostanów, które strukturą swoją odbiegają od drzewostanów jedno- 

piętrowych. Określenie wieku, zwarcia i zadrzewienia w drzewostanach dwu 

i wielopiętrowych nasuwało zawsze wiele wątpliwości, gdy chciano je scharakte- 

. ryzować za pomocą metod przewidzianych dla drzewostanów jednopiętrowych. 

Dotychczasowa instrukcja urządzeniowa wymagała, by w drzewostanach dwu 

lub wielopiętrowych każde piętro było oddzielnie opisywane. W ten sposób po- 

wstawały opisy taksacyjne botanicznie dokładne, ale gospodarczo nie wystar- 

czające. Wymagały one od taksatora dużego wysiłku, musiał on bowiem sztucz- 
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nie rozdzielać drzewostan na poszczególne piętra i oddzielnie je opisywać na 
wzór samodzielnych drzewostanów jednopiętrowych. Jednakże opis taki często 
nie zawierał danych, które by ułatwiały powzięcie decyzji, jak mają być gospo- 
darczo traktowane poszczególne piętra w ramach tego drzewostanu. Dalsze trud- 
ności nasuwały się przy sporządzaniu tabeli klas wieku, gdy wielopiętrowy drze- 
wostan trzeba było zaliczać do jednej z klas wieku. 

W nowej instrukcji urządzeniowej sprawa opisu drzewostanów dwu i wielo- 
piętrowych musi być załatwiona w sposób właściwy. Opis taksacyjny drzewo- 
stanu nie może być tylko dokładnym opisem drzewostanu. Najdokładniejszy, 
botaniczny opis drzewostanu będzie niedostateczny pod względem gospodar- 
czym, jeżeli nie zostanie podkreślona rola jaką powinny odegrać poszczególne 
piętra w przyszłym rozwoju całego drzewostanu. 

Poszczególne piętra drzewostanu nawet o takich samych cechach taksacyj- 
nych mogą mieć różne znaczenie gospodarcze. Pozornie tak samo wygląda dolna 
warstwa świerkowa w każdym drzewostanie sosnowym — w jednym przypadku 
ma ona wartość podrostu, który może być wykorzystany dla utworzenia przy- 
szłego drzewostanu, w innym — wartość podszytu podlegającego usunięciu przed 
przystąpieniem do odnowienia. 

Jakkolwiek różna może być rola dolnej warstwy, to jednak drzewostan musi 
być zawsze traktowany jako jedna całość gospodarcza, w której istnieje ścisła 
zależność między procesami życiowymi drzew różnych pięter. Wpływ poszcze- 
gólnych warstw i pięter drzewostanu na pozostałe jest niezaprzeczalny i przeja- 
wia się nie tylko we wpływie warstw górnych na rozwój drzew w dolnych pię- 
trach, ale obserwujemy również wpływ warstw dolnych na górne. Np. modrze- 
wie występujące w warstwie górnej często obumierają, gdy dolna warstwa 
świerkowa zbyt silnie się rozwinie. Przeciwnie, bujny poszyt buka i świerka 
wpływa korzystnie na wzrost sosny górnego piętra. 

Z powyższych powodów w opisie taksacyjnym każdy drzewostan musi być 
odrębnie traktowany jako całość w zależności od swojej budowy i od roli go- 
spodarczej, jaką poszczególne piętra czy warstwy w dalszym rozwoju tego drze- 
wostanu odgrywają. Pod tym względem można wyróżnić następujące rodzaje 
drzewostanów: 1) drzewostany jednopiętrowe, 2) drzewostany dwupiętrowe, 
3) drzewostany wielopiętrowe. 

Drzewostany jednopiętrowe. Są to przeważnie drzewostany je- 
dnogatunkowe, rzadziej mieszane, o wyraźnym zwarciu bocznym. Do tej katego- 
ги drzewostanów należałoby zaliczyć również te wszystkie drzewostany pozornie 
dwupiętrowe o wyraźnym zwarciu bocznym, w których dolne piętro tworzą ga- 
tunki niezdolne w danych warunkach siedliskowych do wytworzenia gospodarczo 
pożądanych drzewostanów lub w których drzewa dolnego piętra wskutek dłu- 
giego wzrostu pod okapem piętra górnego, zatraciły zdolność do intensywnego 
wzrostu na wysokość. 

Drzewostany takie są zawsze zagospodarowane systemem zrębów to znaczy, 

że cały istniejący obecnie drzewostan przed przystąpieniem do odnowienia bę- 

dzie całkowicie usunięty, gdyż drzewa dolnej warstwy nie mogą być wykorzy- 

stane dla utworzenia przyszłego drzewostanu. Ten ostatni wzgląd gospodarczy 

decyduje właśnie o tym, że drzewostany o różnej strukturze z punktu widzenia 
botanicznego powinny być zaliczane z punktu widzenia gospodarczego do jed- 
nej kategorii. 

Opis takich drzewostanów nie nastręcza żadnych trudności. Piętrowość drze- 
wostanów zaliczonych do tej kategorii powinna być w opisie taksacyjnym o tyle 
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uwzględniona, o ile to jest potrzebne dla prawidłowego uchwycenia zapasu 
drzewostanu. 

Drzewostany zaliczone do tej kategorii powinny być zaliczane w tabeli klas 
wieku do jednej klasy wieku. Niedopuszczalne jest sztuczne dzielenie drzewo- 
stanów dwupiętrowych na warstwy i zaliczanie każdej z nich do oddzielnej klasy 
wieku, stwarza to bowiem w charakterystyce ogólnej wrażenie, jakoby drzewa 
te mogły być traktowane pod względem gospodarczym samodzielnie. 
'Dodrzewostanów dwuwarstwowych należałoby zaliczać drze- 

wostany zagospodarowane systemem zrębowo-przerębowym w trakcie ich od- 
nawiania. Drzewostany dwuwarstwowe charakteryzują się występowaniem pod 
okapem drzew rębnych górnego piętra warstwy drzew młodych, które mogą 
być gospodarczo wykorzystywane do utworzenia przyszłego drzewostanu. A za- 
{ет 1 drzewostany jednowarstwowe z chwilą rozpoczęcia ich odnowienia 
w drodze rębni przerębowej powinny być również zaliczone do tej kategorii 
drzewostanów. Drzewostany dwuwarstwowe noszą też nazwę drzewostanów 
w stadium odnowienia, co dobrze charakteryzuje rolę poszczególnych warstw 
oraz przejściowy charakter drzewostanów, zaliczonych do tej kategorii. 

Opis taksacyjny takich drzewostanów musi uwzględniać charakterystykę obu 
warstw. Warstwa drzew górnego okapu wykazuje zwarcie boczne, jakkolwiek 
może ono być bardzo nierównomierne. Uchwycenie wszystkich elementów ta- 
ksacyjnych górnej warstwy dla ustalenia masy drzew i dla scharakteryzowania 
jej roli gospodarczej jest możliwe w oparciu o zasady przyjęte dla drzewosta- 
nów jednowarstwowych. Również scharakteryzowanie dolnej warstwy nie przed- 
stawia większych trudności z tym, że musi być określona zdolność dalszego 
wzrostu drzew tej warstwy, gdyż to decyduje o znaczeniu gospodarczym i o ca- 
łości projektowanych zabiegów odnowieniowych. 

W tabeli klas wieku należy stworzyć dla tej kategorii drzewostanów osobną 
klasę wieku, zaliczenie bowiem drzewostanu górnego piętra do klasy wieku 
wynikającej z rzeczywistego wieku pozwalałoby domniemywać, że może on być 
gospodarczo traktowany niezależnie od całości drzewostanu i że usunięcie jego 
noże nastąpić w całości w dowolnej chwili. Tymczasem wyrąb górnego piętra 
jest uzależniony od roli, jaką powinien on spełniać w stosunku do warstwy dol- 
nej. Podobnie zaliczenie warstwy dolnej do I klasy wieku wskazywałoby błęd- 
nie, że odnowienie na całej powierzchni może być przeprowadzone niezależnie 
od stanu górnego piętra. 

Drzewostany wielopiętrowe stanowią odrębną grupę. Charakte- 
ryzują się one tym, że wiek drzew w drzewostanie jest bardzo zróżnicowany, 
a jednostkowe i drobnokępowe zmieszanie drzew nie pozwala na powierzch- 
niowe wydzielenie odrębnych drzewostanów. Wyraźnych pięter koron drzew 

brak, a zwarcie ma strukturę schodkową. Drzewostany wielopiętrowe spotyka 

się rzadko, a tworzą je zwykle gatunki cieniste: jodła, buk, rzadziej świerk. 

Powstały one w drodze długotrwałego, często żywiołowego stosowania rębni 

przerębowej z długim okresem odnowienia. 

Opis takiego drzewostanu nie może być przeprowadzony metodami stosowa- 

nymi w drzewostanach o wyrażnej strukturze piętrowej. Elementy taksacyjne 

charakteryzujące drzewostany jednopiętrowe nie charakteryzują drzewostanu 

wielopiętrowego, gdyż tutaj pomimo braku wyraźnie odgraniczonych powierz- 

chniowo pięter, poszczególne drzewa mają różną wartość gospodarczą. Wartość 

gospodarcza drzew zależy od ich pierśnicy, gdyż istnieje pewna zależność mię- 

dzy wiekiem drzewa a jego pierśnicą i jego zdolnością przyrostową. Drzewo- 
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stan wielopiętrowy powinien być zatem scharakteryzowany strukturą gruboś- 
ciową, uzyskaną poprzez pomiar pierśnic drzew. Udział drzew w klasach gru- 
bości, ich zapas i przyrost są jedynymi elementami właściwie charakteryzują- 
cymi takie drzewostany. 

Taksator przystępując do opisu drzewostanu musi zaliczyć go do jednej z po- 
wyższych kategorii. Jeżeli czynność gospodarcza człowieka w lesie ma być ak- 
tywnym włączeniem się pracy ludzkiej do naturalnego procesu życiowego drze- 
wostanu, to czynności te nie mogą być wyłącznie uzależnione od stanu, w jakim 
się las znajduje. Przeciwnie, każde poczynanie gospodarcze powinno być wyra: 
zem czynnego przekształcania obecnego drzewostanu, zgodnie z celowymi za- 
mierzeniami gospodarczymi. Temu celowi powinien być też podporządkowany 
opis taksacyjny drzewostanu. Taksator nie powinien silić się na mnożenie szcze- 
gółów w opisie taksacyjnym, lecz powinien podkreślać tylko te, które są ważne 
pod wzlędem gospodarczym. W opisie taksacyjnym musi odzwierciedlać się 
przewodnia myśl projektodawcy zamierzeń gospodarczych. 

Powyższe wywody można zobrazować następującym przykładem. W drzewo- 
stanie bukowym 80-letnim o zwarciu umiarkowanym pojawił się masowo nalot 
bukowy. Taksator w tym przypadku musi zdecydować, czy drzewostan ten prze- 
znaczyć do odnowienia przy wykorzystaniu istniejącego samosiewu czy też z od- 
nowieniem drzewostanu poczekać do chwili, gdy osiągnie on stan dojrzałości 
technicznej. Ta decyzja musi się wyrazić we właściwym ujęciu opisu taksacyj- 
nego. W pierwszym przypadku taksator zaliczy drzewostan do kategorii drze- 
wostanów w stadium odnowienia i w opisie taksacyjnym obok dokładnej cha- 
rakterystyki starodrzewia poda szczegółowy opis istniejącego samosiewu. 
W drugim — taksator zaliczy drzewostan do kategorii drzewostanów jednopię- 
trowych i po scharakteryzowaniu drzewostanu może zadowolić się jedynie 
krotką wzmianką o występowaniu nalotu bez konieczności jego charakteryzo- 
wania w sposób szczegółowy. 

Nowa instrukcja urzędzeniowa powinna położyć nacisk na wykorzystywanie 
podczas opisów taksacyjnych wyciągów z dawnych operatów urządzeniowych. 
Wyciągi te nie tylko ułatwiają pracę taksatorowi, ułatwiając usuwanie błędów 
poczynionych przez poprzednika, ale również umożliwiają porównywanie pro- 

jektowanych czynności z rzeczywiście wykonanymi. Znajomość tego umożliwia 
taksatorowi krytyczną ocenę gospodarki w okresie ubiegłym, oraz projekiowa- 

nie właściwych zabiegów gospodarczych na przyszłość. 

Opracowanie właściwych wskazań gospodarczych jest jednym z głównych 

zadań taksatora. Projektując zapoczątkowanie odnowienia drzewostanu trzeba 

przewidywać, jak i w którym miejscu to odnowienie zapoczątkować oraz w jaki 
sposób powinno ono być kontynuowane. Taksator musi się zatem zastanowić, jak 

będzie powstawało i rozszerzało się odnowienie lasu, jakie warunki dla tego od- 

nowienia powinien stwarzać starodrzew, w jakim kierunku powinno być wywo- 

żone drewno z lasu, by nie niszczyć istniejących odnowień, w jakim terminie 

1 w jakiej ilości będą wprowadzane gatunki domieszkowe, by uzyskać pożądany 
skład drzewostanu. Te plany taksatora, które powinny nawiązywać do stanu 

obecnego drzewostanu, muszą wyrazić się w szczegółowym sprecyzowaniu wska- 
zówek gospodarczych i ich przestrzennym zlokalizowaniu oraz w schematycz- 
nym zaznaczeniu przestrzennego rozmieszczenia i następstwa cięć na mapie. 

lakie projektowanie czynności gospodarczych wymaga wydzielenia jedno- 
stek ładu przestrzennego — ostępów. Właściwe projektowanie ostępów ma 
szczególne znaczenie w górach, gdzie szlaki zrywkowe są przesądzone ukształ- 
towaniem terenu, a drzewostany są szczególnie narażone na obalenie przez wiatr. 
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Dotychczasowa instrukcja urządzeniowa zbyt mały nacisk kładła na technikę 

tworzenia tych jednostek. Nowa instrukcja urządzeniowa powinna te niedocią- 

gnięcia usunąć, kładąc większy nacisk na właściwe projektowanie ładu prze- 
strzennego w drzewostanach odnawianych, na przestrzenne rozmieszczenie cięć 

i na szczegółowe planowanie zabiegów pielęgnacyjnych. Zarówno jednostki ładu 
przestrzennego jak 1 rozmieszczenie cięć powinno być naniesione na mapy. 

W naszym gospodarstwie leśnym w ostatnich latach zachodziły zasadnicze 

zmiany w zapatrywaniu na wybór najwłaściwszych metod zagospodarowania 

lasu. W wyniku tego drzewostany przedstawiają obraz różnych metod zagospo- 

darowania. W niektórych przypadkach przejście na obecnie obowiązujące reb- 

nie jest niemożliwe, z chwilą gdy odnowienie tych drzewostanów inną rębnią 

zostało znacznie zaawansowane. Uzasadnione jest zatem, aby w okresie przej- 

ściowym taksator miał swobodę odstąpienia od obowiązujących zasad, gdy aktu- 

alny stan lasu tego wymaga. Szablonowe stosowanie najlepszych zasad zagospo- 

darowania lasu byłoby nie mniej szkodliwe, jak stosowanie szablonu rębni zu- 

pełnej. Operat urządzeniowy tylko wtedy spełni całkowicie swoje zadanie, jeżeli 

zawarte w nim projekty czynności gospodarczych dotrą do bezpośredniego wy- 

konawcy — do leśniczego. Wskazówki te łącznie ze skróconym opisem siedliska 

i drzewostanu powinny być doprowadzone do leśniczego. Wyciągi takie mogą 

sporządzać sami leśniczowie na odpowiednich formularzach. Zbiór takich wske- 

zówek umożliwi leśniczemu projektowanie czynności gospodarczych zgodnie 

z operatem urządzeniowym. Odnotowywanie przez leśniczych w tych wyciągach 

faktycznie wykonanych czynności pozwoli na skontrolowanie wykonanych za- 

biegów gospodarczych i przyczyni się do podnoszenia dokładności opracowywa- 

nych przy rewizji wskazówek gospodarczych. Wyciągi te mogą być wykorzy- 

stywane przez taksatora przy następnych pracach taksacyjnych i będą stanowiły 

więź łączącą gospodarkę kolejnych okresów. 
Przy projektowaniu ostępów jako jednostek podziału przestrzennego taksa- 

tor musi zwrócić uwagę na jednolitość warunków siedliskowych. Podstawą okre- 

Ślenia siedlisk są jednostki klasyfikacji typologicznej. Typologia rozróżnia typy 

siedliskowe lasu i typy florystyczne lasu. Pierwsze z nich są szersze, zakładają 

jednolitość wyniku kompleksowego oddziaływania warunków siedliskowych 

i obejmują kilka typów florystycznych lasu. Typy florystyczne lasu tymczasem 

obok jednolitości warunków siedliskowych, zakładają również jednolitość składu 
florystycznego wszystkich warstw lasu. Podstawą wyróżnienia typów siedlisko- 
wych lasu są jakościowe różnice w możliwościach produkcyjnych siedlisk leś- 
nych. Różnice jakościowe między siedliskami polegają na tym, że w miarę jak 

wzrasta żyzność siedliska rośnie również ilość gatunków drzew, które mogą brać 

udział, jako gatunki lasotwórcze w drzewostanie. W granicach jednego typu sie- 

dliskowego lasu ten sam gatunek może osiągnąć różną bonitację, jak również 

w różnym stopniu może się zmieniać ustosunkowanie poszczególnych gatunków 

lasotwórczych, dając podstawę do wyróżnienia typów florystycznych lasu. Na 

przykład w borze świeżym sosna może osiągnąć różną bonitację w zależności od 

tego, czy mamy do czynienia z borem jagodowym, czy z borem brusznicowym, 

czy też z borem ozlicowym. Typ siedliskowy lasu określa zatem, jakie gatunki 

mogą wchodzić w skład drzewostanu, ale nie określa dokładnie bonitacji tych 

gatunków, ani stopnia ich wzajemnego zmieszania, które może się wahać w dosć 

szerokich granicach. Bonitację gatunków i wzajemne stosunki może określić 

dokładniej dopiero typ ilorystyczny lasu. 

Typ siedliskowy precyzuje, jakie gatunki drzew mogą brać udział w drzewo- 

stanie, z taką dokładnością, że pozwala ona na wybór właściwej rębni, zapew- 
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niającej utworzenie gospodarczo pożądanego drzewostanu. Typow siedlisko- 
wych lasu jest mało i dla naszych lasów niżowych wyróżniono ich jedenaście, 
a dla lasów górskich sześć. Te jednostki mogą być podstawą do wyróżnienia 
ostępów. ; 

Typ siedliskowy lasu jest jednostką typologiczną wiasciwa dla urzadzenia 
lasu, która dla jego potrzeb nie powinna być bardziej rozdrabniana. Dla potrzeb 
hodowli lasu, która wymaga dokładniejszego ustalenia składu gatunkowego drze- 
wostanu, w ramach typów siedliskowych lasu należałoby wydzielać {уру Погу- 
styczne lasu. Są to jednakże za małe jednostki, by mogły służyć za podstawę do 
wydzielania ostępów. 

Na podstawie wyników inwentaryzacji lasu w każdym operacie urządzenio- 
wym są zestawiane tak zwane tabele klas wieku. W dotychczasowej praktyce 
urządzeniowej tabele klas wieku były zestawiane według gatunków panujących. 
Ten sposób miał tę niedogodność, że łącznie z panującym gatunkiem figurowały 
w danych rubrykach również powierzchnie zajęte przez inne gatunki, jako ga- 
tunki domieszkowe. 

Ostatnia instrukcja urządzeniowa przewidywała tworzenie tabeli klas wieku 
nie w oparciu o gatunki panującć drzew, lecz w oparciu o typy siedliskowe lasu, 
ujmując powierzchnie drzewostanów tego samego typu w jednej rubryce, z jed- 
noczesnym przydziałem jej do odpowiedniej klasy wieku. Tworzenie tabeli kłas 
wieku według typu siedliskowego lasu było dyktowane dążnością do tworzenia 
gospodarstw w oparciu o siedliska, a nie w oparciu o gatunek panujący drzewa 
Z takiego układu tabeli klas wieku płyną jeszcze dodatkowe korzyści. 

W dawnych operatach urządzeniowych przy ówczesnych metodach urządza- 
nia lasu tabele klas wieku służyły przede wszystkim do obliczania etatowego 
rozmiaru użytkowania. 

Jedynie metoda drzewostanowa nie obliczała etatu użytkowania rębnego 
w oparciu o tabelę klas wieku. Etat przy tej metodzie był ustalany wyłącznie 
w oparciu o rzeczywiste potrzeby drzewostanów rębnych ustalane przy taksacji 
i projektowaniu zabiegów gospodarczych. Metoda ta zasadniczo wymagała do- 
kładnego określania chwili osiągnięcia przez drzewostan stanu dojrzałości ręb- 
nej. W okresie kapitalistycznym takim kryterium do określania dojrzałości ręb- 
nej drzewostanu był procent wskazujący. | 

W warunkach gospodarki planowej tabela klas wieku powinna przede wszyst- 
kim zawierać te wszystkie elementy, które są potrzebne dla wyliczenia perspek- 
tywicznych zmian w zapasie pod wpływem użytkowania i przyrostu. Planowa 
gospodarka musi się orientować, jak będzie się kształtował w perspektywie naj- 
bliższych kilku dziesiątków lat zapas drzewostanów dojrzałych do użytkowania 
ji zapas na pniu drzewostanów młodszych klas wieku. 

Wysokość użytkowania w lesie zależy od ilości drzewostanów, które osią- 
gnęły dojrzałość techniczną i od sposobu ich zagospodarowania. Chwila, w któ- 
rej drzewostan osiągnie dojrzałość techniczną, zależy od typu siedliskowego: 
lasu, od wieku drzewostanu i gatunku drzewa. 

Elementem uzupełniającym dla określenia dojrzałości technicznej drzewo- 
stanu obok wieku i typu siedliskowego lasu jest bonitacja i przeciętna pierśnica 
określona dla każdego gatunku. Ze względu na powyższe, gatunki produkcyjne 
w każdym typie siedliskowym lasu i w każdej klasie wieku powinny być do- 
datkowo charakteryzowane w oddzielnym zestawieniu, które by podawało prze- 
ciętną bonitację i przeciętną pierśnicę tych gatunków. | 

labele takie będą mogły posłużyć jako podstawa wyjściowa do оргасому- 
wania perspektywicznych zmian zapasu pod wpływem użytkowania i przyrostu. 

274



Tabele te mogą jednocześnie posłużyć do orientacyjnego obliczenia etatu użyt- 
kowania rębnego, gdyż zawierają dane potrzebne do ustalenia dojrzałości tech- 
nicznej drzewostanu. 

Ściśle z określaniem dojrzałości technicznej drzewostanów łączy się zagad- 
nienie klasyfikacji jakości drzewostanów, które ma ułatwić taksatorowi wybór 
drzewostanów do użytkowania rębnego. Dotychczasowe określenia jakości drze- 
wostanu w postaci pięciu stopni jakości nie dawały obrazu drzewostanu. 

Jakość drzewostanu może być określona z punktu widzenia hodowlanego 
i z punktu widzenia wartości użytkowej. Przy analizie hodowlanej jakości drze- 
wostanu należałoby uwzględnić: a) stopień w jakim skład gatunkowy drzewo- 
stanu odpowiada składowi docelowemu ustalonemu dla danego siedliska, b) ilość 
drzew dorodnych, c) stopień zadrzewienia. Przy analizie jakości technicznej 
drzewostanu powinny być podkreślane te wszystkie elementy, które decydują 
o stopniu wykorzystania masy drewna na asortymenty użytkowe. 

W młodszych klasach wieku, zanim drzewostan osiągnie kulminację przyro- 
stu bieżącego, decydują przede wszystkim względy hodowlane, jak skład gatun- 
kowy, zadrzewienie i zwarcie. W tym wieku tylko w wyjątkowych przypad- 
kach będzie można prowadzić wyznaczenie drzew dorodnych, względnie mówić 
o jakości technicznej drzew. W średnich klasach wieku, gdy wybór drzew do- 
rodnych staje się konieczny, wartość hodowlana drzewostanu będzie zależała 
przede wszystkim od ilości drzew dorodnych. Zrozumiałe jest, że nie może być 
jednakowych norm dla drzew dorodnych; wymagania te w stosunku do drzew 
będą różne, nie mniej stosunek obecnej ilości tych drzew do ilości pożądanej 
pozwoli na zorientowanie się w jakości hodowlanej i użytkowej drzewostanu. 
W drzewostanach rębnych i bliskorębnych określenie jakości drzewostanów Ъе- 
dzie zależało przede wszystkim od jakości użytkowej, a w szczególności od 
udziału drzew najlepszej jakości, pozwalających uzyskać wysokowartościowe 
sortymenty. 

Tabela klas wieku może być podstawą do opracowania perspektywicznych 
zmian zapasu i do ustalenia wieku dojrzałości technicznej drzewostanów zago- 
spodarowanych systemem zrębowym. Przy stosowaniu rębni częściowej, nawet 
z krótkim okresem odnowienia, konieczne staje się włączenie w osobną grupę, 
obok drzewostanów w stadium odnowienia, drzewostanów uznanych przez taksa- 
tora za dojrzałe do wyrębu. Umożliwi to bardziej prawidłowe wyliczenie orien- 
tacyjnego etatu użytkowania rębnego z uwzględnieniem okresu odnowienia lasu. 

Jak już wspomniano, drzewostany wielopiętrowe i wymagające przerębo- 
wego sposobu zagospodarowania nie mogą być ujmowane w tabeli klas wieku. 
Wydzielenie ich w oddzielną grupę jest słuszne i z tego względu, że ustalenie 
zmian zapasu i wyliczenie orientacyjnego etatu użytkowania w takich drzewo- 
stanach musi nastąpić w odmienny sposób niż dla drzewostanów zagospodaro- 
wanych zrębowo. W szczególności zapas tych drzewostanów musi być rozbity 
według klas grubości w odniesieniu do każdego gatunku. Klasy grubości pierśnic 
odgrywają w tym wypadku podobną rolę jak klasy wieku w drzewostanach za- 
gospodarowanych zrębowo. 

Znajomość wysokości przyrostu bieżącego drzewostanów jest konieczna, by 

można było opracować perspektywiczny rozwój produkcji leśnej. Mniemanie, 

jakoby przyrost bieżący w drzewostanach zagospodarowanych zrębowo można 

było wykorzystać do obliczenia rozmiaru użytkowania jest niesłuszne, gdyż nie 

istnieje zależność między wysokością tego przyrostu, a zapasem drzewostanów 

dojrzałych. Przyrost ten może co najwyżej służyć za bardzo ogólny wskaźnik 
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możliwości produkcyjnych obrębu leśnego. Znajomość przyrostu bieżącego po- 
winna opierać się na bezpośrednim pomiarze tego elementu w drzewostanach. 
Pomiar przyrostu jest bardzo pracochłonny, dlatego też nie może on być pro- 
wadzony we wszystkich drzewostanach. Urządzenie lasu dla ustalenia przyrostu 
bieżącego będzie musiało się oprzeć na sieci powierzchni próbnych, a przy obli- 
czaniu jego oprzeć się na metodach statystycznych. Metodyka ta oparta na do- 
świadczeniu i praktyce radzieckiej będzie przedstawiona w oddzielnej publikacji. 

Urządzenie lasu zakładając wg określonej metodyki corocznie niewielką 
ilość powierzchni próbnych może stopniowo zbierać materiał do ustalenia przy- 
rostu bieżącego drzewostanów na większych obszarach. Powierzchnie takie po- 
winny posłużyć również do ściślejszego powiązania wyróżnionych jednostek ty- 
pologicznych z diagnozą możliwości produkcyjnych. 

Wykorzystanie materiałów zawartych w operatach urządzeniowych dla po- 
 lrzeb planu perspektywicznego rozwoju gospodarstwa leśnego może nastąpić 
pod warunkiem aktualizacji wyników inwentaryzacji na określony termin. Ak- 
tualizacja ta musi uwzględniać przede wszystkim zmiany w zapasie drzewosta- 
nów dojrzałych pod wpływem użytkowania rębnego, a następnie wysokość 
użytków międzyrębnych pobranych z drzewostanów młodszych klas wieku. 
W tym celu staje się konieczne zestawianie corocznie pobranych użytków ręb- 
nych i międzyrębnych według typów siedliskowych lasu i według klas wieku 
drzewostanów, z których zostały one pobrane. Opracowanie instrukcji rejestracji 
wyników corocznego użytkowania musi być ściśle uzgodnione z instrukc ją urzą- 
dzeniową. W związku z tym nasuwa się jeszcze jedna trudność. Miąższość drze- 
wostanów na pniu bywa określana w m? grubizny na pniu w korze. Miąższość 
drewna wyrobionego — w m* grubizny bez kory. Uwzględnienie odsetka kory 
mogłoby tę rozbieżność usunąć gdyby nie fakt, że do grubizny bywa w niektó- 
rych sortymentach zaliczana również część drobnicy. Takimi sortymentami są 
żerdzie i papierówka. Ustalenie zamienników do przeliczania masy drewna wy- 
robionego na masę drzewa na pniu w korze w celu bieżącej kontroli wykonania 
planu użytkowania wymaga specjalnego opracowania. 

Oddzielnym zagadnieniem jest sprawa analizy warunków ekonomicznych, 
w jakich przebiega produkcja w gospodarstwie leśnym. Dane zawarte w dotych- 
czasowych operatach urządzeniowych nie dawały odpowiedzi na pytanie, jaka 
jest obecna intensywność gospodarstwa leśnego i jakiego rodzaju środki trzeba 
podjąć, by podnieść intensywność tego gospodarstwa. 

Pod intensywnością gospodarstwa leśnego należy rozumieć stopień wykorzy- 
stania sił przyrody, działających w lesie dla produkcji wartości użytkowych. Go- 
spodarstwo leśne, w którym prowadzi się sztuczne odnowienie lasu oraz pielę- 
gnowanie upraw, młodnika i drzewostanów jest bardziej intensywne od gospo- 
darstwa, w którym odnowienie lasu pozostawia się siłom natury nie troszcząc 
się zupełnie o ich dalszy los. Gospodarstwo leśne, w którym jest w pełni wyko- 
Izystywane drewno najcieńsze, jest bardziej intensywne od gospodarstwa, w któ- 
rym cała lub część drobnicy jest pozostawiana w lesie bez wykorzystania. 

Gospodarstwo leśne o wyższej intensywności charakteryzuje się wyższą ilo- 
ścią robotników na jednostce powierzchni (co nie jest bynajmniej jednoznaczne 
z wyższymi kosztami produkcji I m* drewna), większą gęstością sieci dróg wy- 
wozowych, większymi nakładami na zabiegi melioracyjne, odnowieniowe, 
ochronne itp. 

Od instrukcji urządzenia lasu będzie zależało, jakie elementy podczas prac 
terenowych będą zbierane i w jaki sposób będą one zestawiane i wykorzystane 
przy opracowywaniu planu gospodarczego.


