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przeciwstawieniu do przyrostu przeciętnego, który jest tylko rachunkiem, śred- 

nią arytmetyczną rocznych przyrostów bieżących z określonego przeciągu 

czasu, zazwyczaj z całego okresu życia, przyrost bieżący jest czymś, co istołnie 

odbywa się w przyrodzie i przejawia w formie przyrostu długości (wysokości), gru- 

bości, powierzchni przekroju i zmiany liczby kształtu. 

Będąc w powyższym sensie zjawiskiem wyłącznie przyrodniczym, w pewnych wa- 

runkach, a mianowicie, z chwilą rozpoczęcia użytkowania lasu w oparciu o zasadę 

trwałości, przyrost staje się zjawiskiem również gospodarczym i zaczyna być przed- 

miotem zainteresowania także ekonomisty. Można przy tym śmiało powiedzieć, że 

dzisiejszą naszą wiedzę o przebiegu i kształtowaniu się przyrostu zawdzięczamy za- 

interesowaniom przede wszystkim ekonomicznym, praktyce społecznej, której nauka 

o przyroście służy. 

Dzięki przeprowadzonym w ramach tej nauki procesom poznawczym posiadamy 

już dziś precyzyjną klasyfikację przyrostu, w sensie wspomnianego już wyżej jego 

podziału na przyrost bieżący i przeciętny, a następnie przyrostu bieżącego na roczny, 

okresowy i z całego wieku, a przyrostu przeciętnego na roczny w okresie i roczny 

z całego wieku, mamy opanowane metody określania jego wielkości, znamy te wiel- 

kości i ich dynamikę dla ważniejszych gatunków drzew w 5-letnich okresach życia 

na rozmaitych siedliskach w warunkach uważanych za normalne, znamy z grubsza 

przyczyny i kierunki ewentualnych zakłóceń itp. 

Właściwy naukowemu podejściu krytycyzm nakazuje jednak zarazem zdawać sobie 

sprawę z trudności dokładnego (bezbłędnego) określenia wielkości przyrostu bieżą- 

cego w niedługim okresie czasu nawet pojedynczego drzewa, nie mówiąc już o przy- 

roście całych drzewostanów, pozostających w związku z dużymi wymiarami, trudną 

dostępnością, wielkim bogactwem i zmiennością form i przede wszystkim z dużymi 

różnicami indywidualnymi w tempie wzrostu poszczególnych drzew składających się 

na drzewostan. Trudności te sprawiają, że nawet przy zastosowaniu bardzo dokład- 

nych sposobów pomiaru, błąd przy określaniu przyrostu miąższości drzewostanu może 

przekraczać i często przekracza granice dopuszczalne. Z uwagi na powyższe oraz 

znaczną związaną z tym pracochłonność, określanie przyrostu na drodze pomiaru 

(metodą pomiarów okresowych bądź jednorazowej analizy strzały drzew próbnych 

na powierzchniach doświadczalnych) jest stosowane prawie wyłącznie w badaniach 
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naukowych (m. in. w celu opracowania na ich podstawie tablic zasobności i przy- 
rostu), podczas gdy w praktyce przyrost bieżący (bo przeciętny się tylko wylicza) 

określa się w oparciu o tablice zasobności i przyrostów lub za pomocą procentu przy- 

rostu przy użyciu specjalnych tablic, ustalonych na drodze empirycznej. 

Tak np. obowiązujące przed wojną zarządzenie w sprawie sposobu wykonywania 
opisu siedliska i drzewostanów w lasach państwowych nakazywało ustalać przyrost 

bieżący „tylko dla drzewostanu głównego, zasadniczo na podstawie tablic zasobności, 

ze stosowaniem redukcji według czynnika zadrzewienia” i tylko wyjątkowo „na pod- 

stawie pomiarów bezpośrednich”, wykorzystywanych do określenia przyrostu za po- 

mocą procentu przyrostu przy użyciu tablic Busse go (Zuwachsprocenttafel, Han- 

nower 1931). 

Obowiązująca obecnie instrukcja urządzeniowa (z r. 1957) nie uwzględnia w ogóle 

przyrostu bieżącego ani w raptularzu ani w opisie taksacyjnym (wzory 1 i 2), a jego 

pomiar przewiduje tylko na stałych powierzchniach doświadczalnych, których wy- 

niki zobowiązuje przesyłać do wykorzystania Instytutowi Badawczemu Leśnictwa 

($ 106). 

Co się tyczy tablic zasobności, to mogą one odpowiadać warunkom wzrostu i spo- 

sobowi zagospodarowania tylko pewnego obszaru kraju i wtedy nazywają się ta- 

blicami lokalnymi lub dotyczyć całego kraju i wtedy nazywają się tablicami ogólnymi. 

W Polsce tablice lokalne miały niektóre większe kompleksy leśne. W charakterze 

tablic ogólnych w Polsce używa się przeważnie tablic zasobności Schwappacha, 

zstawionych dla lasów, położonych na terenie Niemiec w granicach sprzed 1914 r. 

Wobec tego, że znaczna część tych lasów leży obecnie na terenie Polski, przydat- 

ność tablic Schwappacha, zdaniem dendrometrów, jest obecnie większa niż 
była przed wojną, (vide „Dendrometria. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego 

Grochowskiego i Bolesława Szymkiewicza' Łódź — Warszawa 1957, 

str. 327). 

Polskie tablice zasobności dla drzewostanów sosnowych, opracowane w okresie 

międzywojennym przez Wł Jedlińskiego, a następnie przez Wł. Płońskiego 

(dla innych gatunków opracowane nie były) „okazały się w praktycznym zastosowa- 

niu mniej przydatne od tablic zasobności Schwappacha? (Ibidem, str. jw.). 

Abstrahując od stopnia przydatności używanych dziś tablic w Polsce, jest rzeczą 

niewątpliwą, że dobre, czyli odpowiednie dla danych warunków siedliskowych tablice 

zasobności ułatwiają szybkie i dokładne określenie wysokości przyrostu zarówno mi- 

nionego jak i przeważnie bardziej nas interesującego, przyszłego (spodziewanego) 

i znajdując się w ręku doświadczonego leśnika pozwalają na zrobienie tego znacznie 

lepiej i szybciej (z mniejszym nakładem pracy) niż za pomocą wszystkich innych 

sposobów określania przyrostu. 

Wysuwane przez niektórych autorów sugestie ustalania zapasu i przyrostu bie- 

żącego ,przy pomocy losowo wybranych powierzchni próbnych z zastosowaniem me- 

tod matematyczno-statystycznych” (vide B. Zabielski „Aktualne sposoby inwen- 

taryzacji lasu jako podstawa do regulacji użytków drzewnych w ramach stosowa- 

nych metod urządzeniowych” — referat wygłoszony w kwietniu 1960 r. na konfe- 

rencji urządzeniowej SITLiD; maszynopis powielony) mogłyby być brane pod 

uwagę jedynie w odniesieniu do kompleksów leśnych, dla których nie dysponujemy 

danymi taksacyjnymi, zebranymi w drodze normalnego urządzenia, z natury rzeczy 

bardziej miarodajnymi. 

Tak wygląda sprawa przyrostu od strony dendrometryczno-urządzeniowej. W tej 

chwili chodzi nam jednak raczej o sens ekonomiczny przyrostu, czyli o stopień 

przydatności tego wskaźnika przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. 
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Przy takim postawieniu sprawy trzeba wyjasni¢ przede wszystkim, ze przyrost, 

a będziemy tu mieć na myśli wyłącznie przyrost miąższości, jako obejmujący już 

składające się nań elementy przyrostu wysokości, grubości i liczby kształtu, ani 

przeciętny, ani bieżący, nie jest, jak to utrzymują niektórzy, produkcją leśną — 

działalnością człowieka w lesie, mającą na celu przekształcenie przedmiotów przy- 

rody i dostosowanie ich do potrzeb człowieka — ani też produktem, w sensie wyniku 

tej działalności. 

Produktem gospodarstwa leśnego, lub, jak się czasami popularnie choć niezbyt 

ściśle mówi, produkcją, są jedynie wartości użytkowe, pozyskiwane faktycznie w le- 

sie w trakcie użytkowania głównego i ubocznego lasu, jak drewno, żywica, jagody, 

grzyby, zioła itp., jako jednego z etapów produkcji leśnej, obejmującej ponadto od- 

nowienie, pielęgnację, konserwację środków trwałych itp. 

Przyrost jest tylko jednym ze wskaźników produkcji leśnej i warunkiem użytko- 

wania głównego, o ile użytkowanie to ma być trwałe i możliwie duże. 

Wymowa przyrostu jako wskaźnika produkcji leśnej wynika z jego zmienności 

w czasie, a mianowicie z faktu, że przyrost ten nieznaczny w pierwszych latach 

życia drzew i drzewostanów, zwiększa się w miarę upływu lat, w pewnym wieku 

osiąga swe maksimum, po czym zaczyna się jego spadek, z tym że kulminacja 

przyrostu bieżącego następuje średnio w wieku 30—60 lat, a kulminacja przyrostu 

przeciętnego w wieku 70—100 lat, a więc średnio o około 40 lat później. Tak np. 

kulminacja przyrostu bieżącego ogólnej produkcji masy grubizny drzewostanów 

sosnowych na III bon. siedliska następuje według tablic Schwappacha w wieku 

40 lat (8,6 m3), przyrostu przeciętnego w wieku 80 lat (5,3 m»), obniżając się w wieku 

100 lat do 5,2 m3 przyrostu przeciętnego i 4,6 m» bieżącego, a w odniesieniu du 

samego tylko drzewostanu głównego nawet tylko do 2,8 m przyrostu przeciętnego 

i 1,0 m* bieżącego. Kulminacja przyrostu bieżącego drzewostanów świerkowych 

na tej samej bonitacji siedliska (oczywiście dla świerka) według tych samych tabel 

następuje w wieku 55 lat (13,0 m»), przeciętnego w wieku 100 lat (8,2 m”), obniżając 

się w wieku 120 lat do 8,0 m* przyrostu przeciętnego i 6,8 m$ bieżącego, a w odnie- 

sieniu do samego tylko drzewostanu głównego do 4,1 m$ przyrostu przeciętnego 

i 0,2 m3 bieżącego. Mniej więcej podobnie układają się stosunki w drzewostanach 

złożonych z innych gatunków. 

Jasną jest rzeczą, że wymienione przykładowo wielkości przyrostów są aktualne 

tylko przy pełnym zadrzewieniu. Przy obniżonym zadrzewieniu przyrost spada, ze 

względu jednak na pojawienie się przyrostu z prześwietlenia, w stopniu nieco mniej- 

szym niż obniżenie zadrzewienia, co stwarza dodatkową trudność trafnego określenia 

przyrostu. 

Jakie stąd wnioski wynikają dla organizacji produkcji leśnej, biorąc bardziej kon- 

kretnie, dla długości okresu tej produkcji, czyli kolei rębu i dla rozmiaru użytko- 

wania, bo to są jedyne przypadki, w których wysokość przyrostu mogłaby odgry- 

wać pewną rolę. 

Na wysokość kolei rębu przebieg przyrostu ma wpływ w tym sensie, że o ile nie 

chcemy wejść w kolizję z zasadą reprodukcji rozszerzonej, kolej ta nie powinna być 

wyznaczana przed upływem zazwyczaj 15—30-letniego okresu kulminacji przyrostu 

przeciętnego (nie mylić z bieżącym!), przypadającego według tablic zasobności 

Schwappacha, zależnie od bonitacji siedliska, dla drzewostanów sosnowych 

w wieku 80—120 lat, świerkowych 100—110 lat, jodłowych 90—120 lat, dębowych 

100—150 lat, bukowych (tab. B) 90—140 lat, olchowych 75 lat, jesionowych 60—80 lat, 

brzozowych 65—75 lat itd. 

Wyznaczając kolej rębu na wiek przed upływem okresu kulminacji przyrostu 
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przecietnego tylko na tej podstawie, ze drzewostan nadaje sie juz do wyrobu nie- 
których sortymentów (np. drewna kopalniakowego, papierówki, tyczek, żerdzi itp.), 
w szczególności kiedy sortymenty te są możliwe do pozyskania w dostatecznych 
ilościach z cięć pielęgnacyjnych, nie wykorzystywalibyśmy najlepszych możliwości 

produkcyjnych siedliska i znaleźlibyśmy się w kolizji z podstawowym prawem eko- 

nomicznym socjalizmu, zobowiązującym do nieprzerwanego wzrostu i doskonalenia 

produkcji na bazie najwyższej techniki. 

W odniesieniu do całego obrębu lub całości lasów w kraju, wysoki przyrost prze- 
ciętny wskazuje poza tym na stosunkowo znaczną ilość drzewostanów rębnych i blis- 
korębnych, znaczną ich zasobność itp., o czym jednak informują nas szybciej 
i bardziej niezawodnie dane, dotyczące składu, wieku, stopnia zadrzewienia i za- 

sobności drzewostanów w poszczególnych klasach wieku i całości obrębu. 

Okres kulminacji przyrostu bieżącego nie wywiera na wysokość kolei rębu żad- 
nego wpływu, bo przecież w produkcji chodzi nam o maksymalny przyrost nie 
w pewnym niedługim okresie życia drzewa wzgl. drzewostanu, lecz przez cały okres 
tego życia, co gwarantuje nam jedynie kulminacja przyrostu przeciętnego. 
Przechodząc do wpływu wysokości przyrostu na wysokość rozmiaru użytkowania 

rozpatrzymy to na kilku przykładach. 

Przykład 1. Świeżo udostępniony las pierwotny, składa się wyłącznie lub 

przeważnie z drzewostanów rębnych w wieku fizycznym ponad 200 lat, gospodar- 

czym — 120 lat. Załóżmy, że są to drzewostany sosnowe na III bon. siedliska, o za- 

drzewieniu pełnym. Przyrost bieżący grubizny w drzewostanie głównym wg tablic 

zasobności Schwappacha przy założeniu wieku gospodarczego (120 lat) 0.2 m3, 

przeciętny 2,7 m$ na ha, przy założeniu wieku fizycznego, bieżący — 0, a nawet 

ujemny, przeciętny 1,2 m$ na ha. Rozmiar użytkowania, o ile celem naszym, obok 

trwałego pozyskiwania drewna, jest przekształcenie lasu w warsztat o maksymalnej 

produkcyjności, będzie wynosił: miąższość na powierzchni stanowiącej iloraz z ogól- 

nej powierzchni lasu (obrębu) przez kolej rębu = plus suma użytków międzyrębnych 

(2'T), m. in. użytki przygodne z drzew grożących utratą lub obniżeniem wartości 

technicznej, zupełnie niezależnie od wysokości przyrostu zarówno przeciętnego, jak 

i w szczególności bieżącego, którego praktycznie biorąc nie ma i który się pojawi 

i zacznie podnosić dopiero dzięki zapoczątkowaniu celowego odnowienia. 

Gdybyśmy w innym przypadku zamiast drzewostanów sosnowych mieli do czy- 

nienia z drzewostanami złożonymi z gatunków znoszących ocienienie, np. z drzewo- 

stanami jodłowo-bukowymi, sytuacja zmieniłaby się tylko o tyle, że zamiast zrębów 

zupełnych stosowalibyśmy zręby przerębowe, dążąc identycznie jak w drzewosta- 

nach sosnowych, do możliwie najbardziej skutecznego odnowienia lasu i wytworzenia 

zapasu charakteryzującego się stale wzrastającym przyrostem bieżącym, zupełnie 

niezależnie od jego aktualnej wysokości. 

Przykład 2. Ten sam las sosnowy lub w innym przypadku jodłowo-bukowy 

na III bon. siedliska, doprowadzony w trakcie celowej gospodarki do stanu tzw. nor- 

malnego, a więc charakteryzującego się tzw. normalnym ustosunkowaniem klas 

wieku, normalnym zapasem, normalnym przyrostem i normalnym etatem, równym 

miąższości drzewostanów rębnych (mk) plus suma użytków międzyrębnych (2T). 

Jest to jedyny przypadek w praktyce zdarzający się niezmiernie rzadko (szczegól- 

nie w lasach zagospodarowanych sposobem zrębowym), w którym przyrost, jedno- 

cześnie bieżący i przeciętny, równa się etatowi. 

Przykład 3. Ten sam las sosnowy lub w innym przypadku jodłowo-bukowy 

na III bonitacji siedliska, doprowadzony wskutek nieprzestrzegania zasady trwałości 
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uzytkowania (a wiec zbyt szybkiego tempa tego uzytkowania), do zaniku drzewo- 

stanów rębnych i braku drzewostanów bliskorębnych lub grubszych stopni grubości, 

które jeszcze się nie wytworzyły. W wyniku powyższego, las składa się wyłącznie 

z drzewostanów I, II i III kl. wieku, lub z odpowiadających tym klasom stopni 

grubości, dla których przyrost bieżący grubizny jest wyjątkowo wysoki, wynosząc 

dla sosny 30-letniej i 50-letniej 8,0 m*% na ha, 40-letniej 8,6 m3, dla jodły 40-letniej 

9,8 плз, 50-letniej 16,8 m3; dla buka (tab. B) 45-letniego 7,6 m*, 50-letniego 8,5 пл? 

i 60-letniego 9,2 m? na ha. 

Pomimo tak dużych przyrostów bieżących i dość wysokich przyrostów przeciętnych, 

w lesie takim użytkowanie inne niż międzyrębne, o ile nie zechcemy wejść w kolizję 

z zasadą reprodukcji rozszerzonej, jest niedopuszczalne, a przy braku zapotrzebowa- 

nia na cienkie sortymenty, także bezprzedmiotowe. 

Widzimy z powyższego, a przykładów takich można by było podać znacznie więcej, 

że wysokość przyrostu, w szczególności bieżącego, nie ma bezpośredniego wpływu na 

rozmiar użytkowania, a ich zgodność, w przypadku osiągnięcia przez przyrost w da- 

nych warunkach na trwałe swego optimum, jest wynikiem raczej wielu innych oko- 

liczności, przede wszystkim zaś korzystnego ustosunkowania klas wieku lub grubości 

i zadowalającego stanu zdrowotnego drzewostanów, których przyrost jest funkcją. 

We wszystkich innych przypadkach wysokość przyrostu dla rozmiaru użytkowania 

jest bez znaczenia, gdyż przy małym przyroście bieżącym użytkowanie może być 

duże (np. w lasach z dużą ilością drzewostanów rębnych) i na odwrót, przy dużym 

przyroście bieżącym (np. przy przewadze drzewostanów młodych małe, a w krańco- 

wych przypadkach nawet żadne. Duży przyrost przeciętny daje wprawdzie podstawę 

do zwiększenia rozmiaru użytkowania, które jednak powinno być normowane, prócz 

troski o niedopuszczenie do strat na wartości technicznej drewna, przede wszystkim 

względami na skuteczne odnowienie i wytworzenie optymalnego zapasu produk- 

cyjnego. Niski przyrost przeciętny świadczy zazwyczaj o braku lub nieznacznej ilości 

drzewostanów rębnych. 

Częściej niż o wpływie przyrostu na rozmiar użytkowania można by było mówić 

natomiast o wpływie odwrotnym: rozmiaru użytkowania na zapas i przyrost. Wpływ 

ten jest, a przynajmniej powinien być szczególnie wyraźny w przypadkach niepeł- 

nego zapasu produkcyjnego (a tym samym zazwyczaj i przyrostu). 

Jedynym sposobem uzupełnienia zapasu jest ograniczenie na jakiś czas jego kon- 

sumpcji, z uwagi w takim przypadku nie tylko na trwałość użytkowania, ale także 

na postulowane przez zasadę reprodukcji rozszerzonej zwiększenie zapasu i przyrostu. 

Tak np. w polskich lasach państwowych zapas rzeczywisty grubizny wynosi obec- 

nie około 530 milionów m, przyrost przeciętny około 9 milionów m, bieżący, z uwagi 

na przewagę średnich klas wieku, zapewne około 18 milionów m. Uzupełnienie 

zapasu do normy optymalnej w wysokości 1011500000 m* (wg wzoru ZXĘXP. 

przy założeniu, że z ogólnej powierzchni lasów państwowych, 5 milionów ha zaj- 

mują drzewostany sosnowe na III bon. siedliska o zamożności w wieku rębności 

(100 lat) 283 m3, a na 1 milionie ha drzewostany bukowo-jodłowe na II bon. siedliska 

o zamożności na ha w wieku rębności (100 lat) 608 m3 jest możliwe tylko na drodze 

akumulacji znacznej części przyrostu, co zresztą w miarę wyczerpywania się resztek 

drzewostanów rębnych, będzie się stawać, o ile nie zdecydujemy się na użytkowanie 

drzewostanów znajdujących się przed kulminacją ich przyrostu przeciętnego, 

coraz bardziej nieodzowne. Konsekwencją podniesienia zapasu do stanu optymal- 

nego będzie jednak również podniesienie przyrostu i etatu do ponad 32 milionów m 

samej tylko grubizny (przy założeniu powierzchni lasów, jakości drzewostanów i bo- 

nitacji siedliska — jak wyżej). Jest to możliwe tylko w drodze racjonalnej i oszczęd- 
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nej gospodarki przez wiele lat, ale warto się o to pokusić, żeby mieć kiedyś tak duży 

przyrost 1 etat. 

Również w zakresie wpływu przyrostu na zabiegi pielęgnacyjne (głównie na siłę 

1 częstotliwość trzebieży) można by było mówić raczej o wpływie odwrotnym: trzebieży 

na przyrost. Sprawy te nie zostały niestety dotąd dostatecznie zbadane, więc nie 

wiemy nawet na pewno, przy jakim stopniu zadrzewienia przyrost bieżący osiąga swe 

optimum i tylko domyślamy się, że leży ono, jeśli nie przy zadrzewieniu pełnym, 

to w każdym razie nie niżej 0,8—0,9. Sprawa ta wymagałaby gruntownego zbadania. 

Tym bardziej przebieg przyrostu nie ma wpływu na ocenę jakości hodowlanej 

drzewostanów, łatwiejszą do przeprowadzenia za pomocą takich cech taksacyjnych, 

jak ilość drzew na ha, średnia wysokość, średnia pierśnica, ogólna zdrowotność itp., 

ani tym bardziej, na wysokość cen na drewno, o których decyduje wyłącznie fak- 

tyczna podaż na rynkach zbytu itp. 

Z uwag powyższych nie można jednak wyciągać również wniosku, jakoby prze- 

miany zachodzące w strukturze zapasu i przyrostu, zarówno w poszczególnych kom- 

pleksach leśnych, jak i w lasach całego kraju nie były dla leśnika rzeczą interesującą, 

a czasami, jak np. w celu określenia miąższości przyrastających jeszcze drzewostanów 

przeznaczonych do wyrębu w późniejszych terminach, nawet konieczną. 

Uwagi miały na celu jedynie wskazanie: po pierwsze na znaczne trudności, zwią- 

zane z bezbłędnym określeniem przyrostu bieżącego oraz po drugie na znacznie mniej- 

szą przydatność tego wskaźnika przy podejmowaniu decyzji gospodarczych niż to się 

wydaje, w szczególności ludziom mało związanym z gospodarką leśną, usiłującym 

podciągnąć tę gospodarkę pod strychulec innych gałęzi gospodarki narodowej. 

Ludzie ci nie uwzględniają specyficznych cech gospodarstwa leśnego, nie widzą 

zależności, jaka zachodzi między stanem rzeczywistym zapasu i przyrostu i ich sta- 

nem optymalnym, nie uświadamiają sobie faktu, że nie każdy przyrost nadaje się do 

zrealizowania, pomijając względy ekonomiczne, nawet ze względów technicznych, 

nie widzą wpływu, jaki na ekonomikę produkcji leśnej wywiera fakt rozpoczęcia 

tej produkcji od użytkowania (lasów pierwotnych) itp., co łącznie każe im identy- 

fikować przyrost z produktem i doradzać, by ewentualną nadwyżkę tego przyrostu 

(ponad etat pobierany w danym roku) uważać za nie zrealizowaną część dochodu 

narodowego i odpowiednio ewidencjonować. 

Pomijając bezzasadność takiego postulatu, wynikającą z powyższych uwag, należy 

podkreślić, że pośrednia ewidencja nie wykorzystanego przyrostu jest prowadzona 

w drodze bilansowania zapasu drzewnego w trakcie odbywających się co 10 lat 

rewizji okresowych, przy czym ewidencja taka jest znacznie dokładniejsza i bar- 

dziej niezawodna niż ewidencja bezpośrednio przyrostu, a ma tę przewagę, że nadaje 

się do wykorzystania także do innych celów gospodarczych (np. szacunku zrębów). 

Reasumując powyższe dochodzimy do następujących wniosków: 

1) że określenie przyrostu bieżącego drzewostanów, w szczególności drzewostanów 

mieszanych, o niepełnym zadrzewieniu itp. jest rzeczą trudną, b. pracochłonną i na- 

wet przy przestrzeganiu największej dokładności, może dać wyniki jedynie przy- 

bliżone; 

2) że przeto rozwiązanie tej sprawy przez obowiązującą instrukcję urządzeniową, 

zobowiązującą do określania przyrostu drogą pomiaru jedynie dla potrzeb nauko- 

wych na stałych powierzchniach doświadczalnych, jest rozwiązaniem całkowicie 

słusznym i uzasadnionym; 

3) że przy podejmowaniu decyzji gospodarczych wskaźnik przyrostu bieżącego 

praktycznie biorąc nie odgrywa żadnej roli, a przyrostu przeciętnego tylko przy 

ustalaniu kolei rębu maksymalnej produkcji masy; 
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4) że w przypadkach kiedy znajomość przyrostu jest potrzebna (np. przy szacowa- 

niu przyszłej miąższości drzewostanu, szacowaniu strat na przyroście itp.) przyrost 

ten powinno się określać sposobami możliwie najbardziej prostymi, najlepiej za 

pomocą tablic zasobności (lokalnych lub ogólnych), które w razie potrzeby trzeba 

opracować oraz 

5) że określanie przyrostu dla celów praktycznych sposobami możliwie najbardziej 

prostymi jest szczególnie słuszne w warunkach gospodarki uspołecznionej, w któ- 

rych ewentualne kalkulacje oparte na przyroście (np. szacowanie strat na przyroście 

w celu przysądzenia odszkodowania) nie mają na celu względów fiskalnych, lecz 

jedynie organizacyjne (np. wymuszenie zainstalowania urządzeń absorbcyjnych itp.). 

Z Zakładu Ekonomiki Leśnej IBL 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 10. stycznia 1961 r. 

Краткое содержание 

В начале автор обсуждает существующе до сих пор успехи в области по- 

знания явления прироста запаса деревьев и древостоев, общеизвестные труд- 

ности связанные с точным определением величины этого прироста, а также 

вытекающие отсюда последствия. 

Переходя к объяснению степени пригодности показателя прироста употреб- 

ляемого при принятии хозяйственных решений, автор считает, что прирост не 

является, как это некоторые утверждают, лесным производством — деятельно- 

стью человека в лесу, цель которой — преобразование предметов природы 

и приспособление их к потребностям человека, и не является также продук- 

том, в смысле результата этой деятельности. Продуктом лесного хозяйства, или 

как иногда не очень точно говорят, производством, являются только потреби- 

тельские стоимости, фактически получаемые в лесу во время главного и по- 

бочного пользования (древесина, живица, ягоды, грибы, лечебные травы и Op.), 

как одного из этапов лесного производства, охватывающего, кроме того, ле- 

совозобновление, уход, консервацию основных фондов и др. 

Прирост является одним из показателей лесного производства и условием 

главного пользования, если это пользование будет постоянным и, по мере 

возможности, большим. 

Значение прироста как показателя лесного производсттва вытекает из его 

изменчивости во времени, с тем, что кульминация текущего прироста насту- 

лает в среднем в возрасте 30-60 лет, а кульминация среднего прироста в воз- 

расте 70-100 лет, т.е. в среднем на около 40 лет позднее. 

Представленный выше ход прироста во времени мог бы влиять на органи- 

зацию лесного производства посредством продолжительности этого производ- 

ства т. есть возрастом рубки и величины пользования. 

Влияние хода прироста на возраст рубки, выражается в том, что этот воз- 

раст должен назначаться обычно не раньше, чем по истечении 15-30-летнего 

периода кульминации среднего прироста. Назначение оборота рубки до ис- 

течения кульминации среднего прироста ставит организатора производства 

в противоречии с принципом расширенного воспроизводства и основными за- 

конами социализма. 

Период кульминации текущего прироста совсем не влияет на оборот руб- 

ки, поскольку в производстве вопрос заключаестя в максимальном приросте 

не в каком-то непродолжительном периоде жизни дерева или древостоя, 
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а в полном периоде этой жизни, что ‘гарантирует только кульминация средне- 

го прироста. 

Влияние хода прироста на размер пользования автор рассматривает на 

нескольких примерах, из которых вытекает, что суммарная величина прироста, 

а особенно текущего, не влияет непосредственно на размер пользования, а их 

совпадение, в случае достижения приростом в определённых условиях сво- 

его постоянного оптимум, является результатом скорее множества других 

обстоятельств, а прежде всего, выгодного соотношения классов возраста или 

толщины и удовлетворительного санитарного состояния насаждений, функцией 

которых является прирост. 

Автор приходит к следующим общим выводам: 

1) определение текущего прироста насаждений, а особенно смешанных на- 

саждений, с неполной полнотой и т.д. является трудной задачей, очень тру- 

доемкой и даже при соблюдении максимальной точности, может дать только 

приблизительные результаты. 

2) при принятии хозяйственных решений, показатель текущего прироста 

практически не имеет никакого значения, а показатель среднего прироста 

только при определении возраста рубки максимального производства массы. 

3) в случаях, когда необходимо знание прироста (например, при оценке 

будущего объема древостоя, оценке потери прироста и др.) этот прирост 

должен определяться, по мере возможности, наиболее простыми способами, 

лучше всего при помощи таблиц хода роста (местных или общих), которые в слу- 

чае необходимости следует разработать. 

4) определение прироста для практических целей, по мере возможности, 

наиболее простыми способами, является особенно правильным в условиях 

социалистического хозяйства, в которых возможные калькуляции основанные 

на приросте (например, оценка убытков прироста для присуждения их возме- 

щения) не касаются налогов, а относятся только к организационным вопро- 

сам (например, принуждение к установке абсорбционного оборудования и т.д.). 

Summary 

To begin with the author discusses: the advances made hitherto in the knowledge 

of the phenomenon of tree-andstand volume increment, the difficulties in the accurate 

determination of the increment commonly met with, and the ensuing implications. 

When passing to explain how far the increment indicator may be useful in 

reaching practical management decisions, the author expounds his belief that the 

increment is neither the result of silvicultural production i.e. human interference 

in the forest aimed at transforming the objects of nature so as to adjust them to provide 

for human needs, nor the product resulting from this interference, as some people 

would maintain. The product of the forest management or production, as sometimes 

not quite accurately stated, is solely the value in use got from the forest in the course 

of its major and minor utilization (timber, resin, berries, fungi, medicinal herb 

crops and others) being but only one stage of the forest production which includes 

furthermore regeneration, tending, maintenance of material means and so on. 

The increment is but one of the indicators of forest production and conditions 

the major utilization, if it be sustained and substantial, as far as possible. 

The significance of the increment as indicator of forest production is implied by 

its variability in time with the culmination of the current increment occurring 
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on the average about the age of 30—60 years and the mean increment culminating 
somewhere at the age of 70—100 years, thus on the average somme 40 years later. 

| The described processing in time of the increment may be expected to influence 

the regim of the forest production through the length of the period of production, 

i.e. the rotation of cutting, and the magnitude of utilization. 

The influence of the processing of increment upon the cutting rotation is visible 

in that, that the rotation must not be assigned before the culmination period of 

the mean increment, usually of 15—30 years, had been completed. Otherwise, 

assignment of cutting rotation made before the culmination period of the mean 

increment had been ended would place the manager of production in a colliding 

position with the principle of enlarged reproduction and the fundamental law of 

socialism. 

The culminant period of the current increment has no influence whatever on the 

length of cutting rotation, because for production purposes the maximum growth 

is sought for, not in a certain brief period of life but throughout the lifetime of a tree 

or stand, and that is implied exclusively by the mean increment. 

The author gives a few instances illustrative of the influence of the processing of 

the increment on the magnitude of utilization. These instances are implicative of 

the fact that the sum total of increment, in particular of the current increment, has 

no direct influence whatever on the magnitude of utilization and when these two 

values happen to be in harmony, i.e. the increment under given conditions having 

attained its constant optimum, this is brought about by various circumstances and 

in the first place by a favourable ratio of age classes or thicknesses and satisfactory 

health conditions of which the increment is the function. 

The author is led to the following conclusions, viz., 1) It is extremely difficult 

and time taking to determine the current increment and particularly for mixed 

stands, understocked ones etc. and even when utmost accuracy in handling is 

observed no more may be expected as approximate results. 

2) When management decisions are to be made the current increment indicator 

has no influence whatever, and the mean increment only in determining the cutting 

rotation of the maximum volume of production. 

3) In those cases where the increment has to be known (e.g. for purposes ol 

appraisal of the future stand volume, losses on growth etc.) the increment ought to 

be determined in a most simple way best with volume tables (local or universal) 

which should be devised if needed. 

4) Determination of increment for practical purposes in a most simple way is 

especially justified under the conditions of socialized economy within which the 

sayentual computations based on the increment (e.g. estimation of losses on growth, 

requests for indemnity) do not seek for acquiring financial advantages but are 

aimed at bringing forth better organization devices (for instance to coerce the 

installation of absorption contrivance etc.).


