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I. CEL BADAŃ

okonywanie

and

of the dynamics of growing stock, productivity,
the Experiment Forest at Rogów

I MATERIAŁ

analizy

okresowej

oraz analizy i oceny zmian

production

of

BADAWCZY

i oceny

zmian

produkcyjności

leśnych

zachodzących w stanie zasobów

stanowi źródło informacji o istotnym znaczeniu
wania gospodarki leśnej (1). Zagadnienia te były
szczególnego zainteresowania nauki i praktyki
jach, w tym również i w Polsce, opracowano

lasu

dla prawidłowego kształtojuż od dawna przedmiotem
leśnej (2, 3). W wielu kraróżne systemy organizacji

gospodarstwa leśnego uwzględniające elementy wymienionych analiz 1 ocen.
Z uwagi na stosunkowo dużą pracochłonność nie wszystkie spośród tych
systemów znalazły zastosowanie w praktyce gospodarczej. Stąd też brak
jest szerszego doświadczenia w posługiwaniu się różnymi kategoriami produkcyjności i produktywności lasu oraz pieniężnymi wskaźnikami oceny
stanu zapasu rosnącego, stanowiącego podstawę rozwoju bazy produkcyjnej gospodarstwa leśnego (4, 7). Braki te dotyczą zwłaszcza oceny wpływu

działalności gospodarczej

ranks

asu.

zmian

zachodzących

na stan zapasu rosnącego
w

poziomie

oraz na zakres

produkcyjności

ty ku! niniejszy zawiera ważniejsze

i kie-

i produktywności

wyniki pracy badawczej

mającej

lasów oraz produkcyjności i produktywności drzewostanów, przy
waniu „Tablic wartości drzewostanów” T. Tramplera, a także:

zastoso-

na celu:
1. Opracowanie podstaw metodycznych ekonomicznej analizy i oceny
dotyczącej dynamiki zapasu rosnącego, produkcyjności i produktywności
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2. Określenie na podstawie opracowanej metodyki głównych mierników
charakteryzujących dynamikę zapąsu rosnącego, produkcyjność i produktywność lasów, produkcyjność i produktywność drzewostanów w nadl.

Rogów za okres 5-lecia 1969—1973, czyli za okres odpowiadający pierwszej

połowie ważności aktualnego aparatu urządzeniowego nadl. Rogów.
Dla przeprowadzenia badań empirycznych podzielono (na podstawie
dominujących typów siedliskowych) każde z czterech leśnictw nadl.. Rogów
na jednostki obszarowe zwane małymi obrębami siedliskowymi (MOS).
Obręby

te, a zwłaszcza występujące

na ich terenie drzewostany,

w pierw-

szym etapie opracowywania materiałów empirycznych spełniały rolę podstawowych jednostek analitycznych. Przez zgrupowanie małych obrębów
siedliskowych o zbliżonej żyzności otrzymano cztery jednostki wyższego

rzędu, które nazwano dużymi obrębami siedliskowymi (BOS). Charakterystyka dynamiki

zasobów

leśnych, produkcyjności

1 produkcyjności drzewostanów

DOS

(DOS-1,

DOS-2,

DOS-3,

była dokonywana

DOS-4)

i produktywności

lasów

oddzielnie dla każdego

oraz łącznie dla całego nadl. Rogów.

Materiały liczbowe dotyczące cech taksacyjnych drzewostanów wchodzących w skład poszczególnych jednostek obszarowych nie były zbierane do

pracy w sposób bezpośredni. Zostały one zaczerpnięte z aparatu urządzeniowego sporządzonego pod kierownictwem B. Szymkiewicza na okres
1969—1978, zawierającego m. in. dane o spodziewanym bieżącym przyroście

10147520561 drzewostanów nadl. Rogów. Dane dotyczące spodziewanego bie-

zącego przyrostu miąższości drzewostanów stały się ważną podstawą przedstawionej oceny dynamiki zapasu rosnącego oraz oceny kształtowania się
poszczególnych kategorii produkcyjności i produktywności lasów w nadl.
Rogów.
zagadnieniem szczególnie ważnym było zastosowanie właściwej metodyki oceny wartości zapasu rosnącego oraz oceny przyrostu wartości. Stosowane dotychczas metody szacowania wartości lasu, w tym również i metoda stosowana w LZD-Rogów, charakteryzują się bowiem dużą pracochłonnością, co ogranicza zakres ich wykorzystania w praktyce. W związku
z tym postanowiono w pracy zbadać możliwości dokonywania szacowania
wartości drzewostanów i przyrostu wartości drzewostanów za pomocą
„Tablic wartości drzewostanów” T. Tramplera (8). Tablice te są stosowane
w praktyce gospodarczej do oceny szkód i odszkodowań leśnych. Wykorzystanie ich do określenia pieniężnej wartości zapasu rosnącego zapewnia
więc jednolitość zasad metodycznych oceny zarówno pozytywnych jak i negatywnych wyników działalności gospodarczej, a ponadto ułatwia i uprasz-

cza metody obliczeń.
Dokonanie

wymienionych

analiz i ocen

wymagało

również

posłużenia

się szeregiem innych materiałów źródłowych umożliwiających przede
wszystkim ustalenie przyrostu wartości drzewostanów i wartości pozyska-

nego drewna (wg cen drewna na pniu). Do obliczenia tych wielkości
wyko-

rzystano m. in. dokumentację Leśnego Zakładu Doświadczalnego, zwłaszcza
zawierającą

dane

dotyczące

rozmiaru

i struktury

pozyskanych

rębnych i przerębnych.
Ze względu na ograniczone ramy tej publikacji przedstawione

użytków

poniżej
wyniki badawcze obejmują wyłącznie rezultaty analiz i
ocen dotyczących
całego nadl. Rogów. Pominięte zatem zostaną dane charakter
yzujące poszczególne małe i duże obręby siedliskowe.

II. WYNIKI OKRESOWEJ ANALIZY
I OCENY DYNAMIKI ZAPASU ROSNĄCEGO

Okresowa ocena dynamiki zapasu rosnącego dostarcza informacji o tren-

dach rozwojowych

jednego z najważniejszych czynników produkcji leśnej,

stwarzając tym samym korzystniejsze warunki dla podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych. Umożliwia w szczególności kontrolowanie
zmian stanu zapasu rosnącego, określanie bieżącego przyrostu miąższości
1 wartości drzewostanów, a także ustalanie dla każdego przedsiębiorstwa
leśnego takich podstawowych mierników ekonomicznych jak: produkcja
globalna, produkcja czysta, wynik działalności gospodarczej oraz koszt wytworzenia jednostki produkcji.
Podstawą analizy zmierzającej do dokonania ekonomicznej oceny dynamiki zapasu rosnącego w nadl. Rogów za okres 1969—1973 było okreslenie w jednostkach miąższości i w jednostkach pieniężnych nastepujgcych wielkosci:

a)
|

b)

stanu
Vn—1

zapasu

rosnacego

na

poczatku

badanego

okresu

(1.1.1969

r.) —

,

rozmiaru użytków rębnych i przedrębnych pozyskanych w analizowanym okresie (1969—1973) — U,
c) wielkości bieżącego przyrostu drzewostanów w tym okresie — Z,
d) stanu zapasu rosnącego w końcu badanego okresu — V,.
Należy zwrócić uwagę, że do wielkości określonych na podstawie pomiaru lub szacunku należały jedynie trzy pierwsze z wyżej wymienionych,
tj. Vnu ,U i Z. Natomiast wielkością ustaloną przez wyliczenie była miąższość oraz wartość zapasu rosnącego według stanu na koniec badanego
okresu — V,. Przyjęty sposób ustalania wielkości V, dla całego okresu
5-letniego można zatem przedstawić za pomocą równania:
V=

Vna

TZ—U

(1)

Sposób określania poszczególnych wielkości wchodzących w skład wzoru
(1) wymaga kilku dodatkowych wyjaśnień.
Miąższość zapasu na początku okresu (Vh_;) została określona w trakcie urządzeniowej inwentaryzacji drzewostanów, uzupełnionej wynikami
dodatkowymi pomiarów obejmujących wszystkie drzewa o pierśnicy powyżej 7 cm (5). Natomiast wartość zapasu rosnącego ustalono na podstawie szacunku przeprowadzonego za pomocą „Tablic wartości drzewostanow” Tramplera.
Użytki rębne i przedrębne (U) były ewidencjonowane w każdym roku
w przekroju poszczególnych pododdziałów. Ewidencję prowadzono zarówno
w jednostkach mięższości jak i w jednostkach pieniężnych, przy czym ustalenie wartości pozyskanego drewna opierało się na cenach jednostkowych
zapasu rosnącego (drewna na pniu), wynikających z danych zebranych
w związku z przeprowadzonym szacunkiem wartości drzewostanów.
Dane dotyczące bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów (Z) zaczerpnięto z planu urządzania lasów nadl. Rogów. Wymienione dane w po-

wiązaniu z wynikami szacowania wartości drzewostanów posłużyły również
do określenia wielkości bieżącego przyrostu wartości drzewostanów.
Ostatnie z omawianych wielkości, miąższości i wartości zapasu rosną-

cego według stanu na koniec badanego okresu (V,) nie mogły być określone
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drogą pomiaru czy szacunku i zostały wyliczone na podstawie przytoczo-

_

nego wzoru (1).
W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono, że drzewostany
nadl. Rogów wykazywały w badanym 5-leciu znaczną dynamikę wzrostu,
o czym świadczą następujące dane:
|
l. Miąższość zapasu rosnącego na początku okresu była równa 569,7 tys.

„m, czyli 180 m3/ha, zaś jego wartość wynosiła 248 446 tys. zł, czyli 78 450
zł/ha.
2. Miąższość drzewostanów na końcu okresu wynosiła 608,0 tys. m3, czyli
192 m%/ha, a ich wartość osiągnęła sumę

260 905 tys. zł, czyli 82 400 zł/ha.

3. Różnica między stanem zasobów leśnych na pniu na początku i końcu
badanego okresu była zatem dodatnia i wyniosła 38,3 tys. m3, a w jedno-

stkach pieniężnych blisko 12 460 tys. zł, co odpowiada

12 m3/ha lub 4 000

zł/ha.

III. WYNIKI OKRESOWEJ OCENY
ANALIZY PRODUKCYJNOŚCI LASÓW
I PRODUKCYJNOŚCI DRZEWOSTANÓW
Podniesienie produkcyjności lasów oraz produkcyjności drzewostanów
stanowi kluczowy problem gospodarczy i naukowo-badawczy. Większość
przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych w leśnictwie, a także prze-

ważająca

śnych

część rozwiązywanych

służy w formie

tematów

bezpośredniej

badawczych

lub pośredniej

z zakresu

właśnie

nauk

le-

zwiększeniu

produkcyjności lasów i produkcyjności drzewostanów. W związku z tym
staje się niezbędne dysponowanie odpowiednim zestawem wskaźników, za
pomocą których można by dokonywać analiz i ocen zmian jakie zachodzą
w produkcy jności lasu i produkcyjności drzewostanów.
Produkcyjność lasu i produkcyjność drzewostanów należą do grupy
wskaźników efektywności gospodarowania w leśnictwie. Ogólny wzór obliczania tej grupy wskaźników można przedstawić w postaci schematu (4):
Efektywność gospodarowania

Wymieniona

==

Efekt produkcji

Nakład zasobu czynnika produkcji

(2)

w schemacie wielkość efektu w odniesieniu do gospodar-

stwa leśnego może dotyczyć przyrostu drzewostanów,

rozmiaru

użytkowa-

nia, akumulacji finansowej itp. Natomiast wielkość zasobów poszczególnych czynników zaangażowanych w produkcji leśnej można wyrazić liczbą

zatrudnionych, powierzchnią leśną, wielkością zapasu rosnącego, wartością środków trwałych itd. Z powyższego wynika, że efektywność gospodarowania można charakteryzować za pomocą różnych wskaźników w zaleznosci od tego, jaką posłużymy się kategorią produktu (efektu produkcji)
oraz jaki rodzaj zasobów czynników produkcji leśne j weźmiemy pod uwagę.

Produkcyjność lasów. Podstawą analizy zmierzającej do dokonania ekonomicznej oceny produkcyjności lasów nadl. Rogów za okres 1969—1973 było

określenie w jednostkach naturalnych lub pieniężnych następujących wielKości:
a)

b)

4

bieżącego przyrostu drzewostanów — Z,

powierzchni leśnej na której dany przyrost nastąpił — S,

obliczania

schematem

się przytoczonym

Posługując

wskaźników

efek-

tywności gospodarowania w leśnictwie sposób określania wskaźników produkcyjności lasów (P;) można przedstawić w postaci wzoru:

|
rezultacie

W

5

(3)

—_—.

w

badań

przeprowadzonych

oraz

produkcyjności” lasów

okresowej

Zi

Р.=

w

zmian

zakresie

stanie

kształtowania

się

rosnącego

zapasu

omawianego obiektu stwierdzono:
1. Produkcyjność lasów nadl. Rogów mierzona przyrostem miąższości
wyniosła w badanym okresie 34,1 m3/ha, a mierzona przyrostem wartości
drzewostanów — 13808 zł/ha. Przyrost miąższości kształtował się zatem

średnio rocznie w wysokości 6,8 m*%/ha, zaś przyrost wartości osiągnął śre-

dnio rocznie 2 762 zł/ha.
2. W ramach użytkowania
65%

Rogów

i międzyrębnego

rębnego

pobrano

w nadl.

bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów, który reprezen-

tował 71,5% bieżącego przyrostu ich wartości.
3. Część bieżącego przyrostu miąższości (35%) oraz bieżącego przyro-

stu

(28,5%)

wartości

zwiększenie

na

przeznaczona

została

podstawowego

zasobu produkcyjnego (tj. zapasu rosnącego na pniu) omawianego gospodarstwa leśnego.
Produkcyjność drzewostanów. Punktem wyjściowym analizy i ekonomicznej oceny kształtowania się produkcyjności drzewostanów nadl. Rogów

w okresie 1969—1973 było, podobnie jak w przypadku produkcyjności

su, określenie
a)
b)

bieżącego przyrostu

—

Z, oraz ponadto:

stanu zapasu rosnącego na początku okresu — Vn—,
stanu zapasu rosnącego w końcu okresu — V,.

Zgodnie

z przytoczonym

„produkcyjności
wzoru:

W
na

drzewostanów

la-

schematem

drzewostanów

(P,)

P,=

(V

rezultacie przeprowadzonych

(2) sposób obliczania wskaźników

można
7

n=l

+

badań

zatem

Vi)

przedstawić

w

postaci

(4)

2

otrzymano

następujące

dane:

1. Produkcyjność drzewostanów omawianego nadleśnictwa, określona
podstawie jednostki miąższości, wynosiła w analizowanym okresie

18,34%, natomiast określona za pomocą jednostek pieniężnych była równa

17,15%.

2. Przyrost miąższości kształtował się zatem średnio rocznie w wysokości 3,67% miąższości zapasu, co oznacza, że każde 100 m* zapasu rosną-

cego wytwarzało rocznie 3,67 m? przyrostu miąższości.
3. Przyrost wartości osiągnął średnio rocznie 3,43%

wartości

zapasu

rosnącego, co oznacza, że zasoby leśne o wartości 100 zł wytwarzały
cznie przyrost wartości drzewostanów w wysokości 3,43 zł.
IV. WYNIKI ANALIZY I OCENY PRODUKTYWNOŚCI
ORAZ PRODUKTYWNOŚCI DRZEWOSTANÓW

tów

ro-

LASÓW

Przyrost drzewostanów jest niewątpliwie jednym z podstawowych efekdziałalności

gospodarczej

w

leśnictwie

i nieodzownym

warunkiem

5

wzrostu produkcji towarowej. Niemniej jednak efektem niezmiernie ważnym jest i nadal pozostaje ilość i jakość pozyskiwanego surowca 'drze-

wnego. Od ilości i jakości pozyskanego drewna zależy możliwość pokrycia

potrzeb surowcowych gospodarki narodowej, a zatem i możliwość pokrywania zapotrzebowania na produkty pochodzące z drewna. Wreszcie od
ilości i jakości pozyskanego drewna zależy również rentowność gospodarstwa leśnego. Rozmiar pozyskiwanego drewna, aczkolwiek uzależniony
w znacznej mierze od stopnia udostępnienia lasów i innych warunków ekonomiczno-przyrodniczych, świadczy o wykorzystywaniu istniejących zasopów gospodarstwa leśnego (6). Dla charakterystyki tego procesu stosuje

się m.

in. wskaźniki

produktywności

lasu

i produktywności

drzewosta-

nów. Należą one do grupy wskaźników efektywności gospodarowania w lesnictwie (efektywność zasobów czynników produkcji leśnej). Stąd też zasady ich konstruowania są analogiczne do zastosowanych w odniesieniu do
wskaźników produkcy jności lasów i produkcyjności drzewostanów.
Produktywność lasów. Podstawą analizy zmierzającej do dokonania eko-

nomicznej oceny kształtowania się produktywności lasów nadl. Rogów za
okres 1969—1973 było określenie w jednostkach naturalnych lub pieniężnych następujących wielkości:
a) rozmiaru pozyskanego surowca drzewnego — U
b) powierzchni leśnej badanej obiektu — S.

р.

W rezultacie przeprowadzonych wyliczeń stwierdzono, że produktywność lasów badanego nadleśnictwa ustalona na podstawie jednostek miąższości kształtowania się w analizowanym 5-leciu w wysokości 22,02 m3/ha,
zaś określona za pomocą jednostek pieniężnych wyniosła 9 873 zł/ha. Prze-

ciętnie rocznie pozyskiwano zatem z jednostki powierzchni (1 ha) 4,4 m3 su-

rowca drzewnego o wartości bliskiej 2 000 zł (wg cen drewna na pniu).
Produktywność drzewostanów. Dokonanie ekonomicznej analizy kształtowania się produktywności drzewostanów nadl. Rogów w okresie 1969—1973
było możliwe dzięki określeniu, podobnie jak w przypadku produktywności
lasów, rozmiaru pozyskanego drewna oraz:
a) stanu zapasu rosnącego na początku okresu,
b) stanu zapasu rosnącego w końcu okresu.
_W rezultacie przeprowadzonych badań ustalono:
1. Produktywność drzewostanów nadl. Rogów, obliczona na podstawie

jednostek miąższości, wyniosła w badanym okresie 11,84% , natomiast ustalona za pomocą jednostek pieniężnych była równa 12,26%.

ż. Użytkowaniu podlegało zatem
pasu rosnącego, co oznacza, że każde

coroczne
wnego.

pobieranie

w ramach

średniorocznie 2,37% miąższości za100 m3% zapasu rosnącego umożliwiło

użytkowania

prawie

2,4%

surowca

drze-

3. Pobierany corocznie zapas stanowił równowartość 2,45% jego wartości. Oznacza to, że zapas rosnący o wartości 100 mln umożliwił coroczne
pozyskiwanie surowca drzewnego o wartości 2,45 zł.
V. INNE

WYNIKI

BADAWCZE

Poza omówionymi rezultatami badawczymi, rozwiązanie prezentowa
nego у ninie jszej pracy zadania pozwoliło na sformułowanie następując
ych
wniosków:

6

1. Ekonomiczna analiza i ocena dynamiki

ności lasów

może

być

i drzewostanów

dokonywana

na

zapasu rosnącego, produkcyj-

oraz produktywności

podstawie

„Tablic

lasów

wartości

i drzewostanów

drzewostanów”

T. Tramplera. Tablice te umożliwiają bowiem wyliczenie takich podstawo-

wych wielkości jak: wartość drzewostanów, przyrost wartości drzewostanów oraz wartość pozyskanego surowca drzewnego (według cen drewna na
pniu). Pracochłonność obliczeń jest znacznie niższa od notowanej przy stosowaniu w LZD—Rogów metody wg wartości rebnej oraz wzoru Glasera,
a uzyskane wyniki szacowania są prawie identyczne. Empiryczne sprawdzenie przydatności wymienionych tablic może zatem przyczynić się do wypracowania w praktyce gospodarczej nowych metod okresowej oceny dynamiki zapasu rosnącego, produkcy jności i produktywności lasów oraz produkcyjności i produktywności drzewostanów.
2. Dynamika zapasu rębnego, poziom produkcyjności lasu i drzewostanów oraz poziom produktywności lasu i drzewostanów poszczególnych
dużych obrębów siedliskowych (DOS-1, DOS-2, DOS-3 i DOS-4) wchodzą-

cych w skład nadl. Rogów

wykazywały

ność. Zmienność ta była uwarunkowana:
a)
b)
c)

w badanym

naturalną urodzajnością siedlisk leśnych,
strukturą klas wieku zapasu rosnącego,
składem gatunkowym, zasobnością i jakością

stanów,

okresie dużą

poszczególnych

zmien-

drzewo-

przy czym największy wpływ na omawianą zmienność wykazywała w badanym obiekcie struktura klas wieku drzewostanów.
3. Analiza i ocena dynamiki zasobów leśnych oraz produkcyjności i pro-

duktywności lasów i drzewostanów nadl. Rogów przeprowadzona w jednostkach pieniężnych prowadziła często do zupełnie innych wniosków ani-

żeli analiza i ocena dokonana w jednostkach miąższości. Wynika to z faktu,
że ocena pieniężna uwzględnia nie tylko stronę ilościową, ale również stro-

nę jakościową badanych obiektów i zjawisk gospodarczych.

Przedstawione w rozprawie wyniki badawcze z zakresu oceny dynamiki
zapasu rosnącego, produkcyjności lasów i produkcyjności drzewostanów
oraz produktywności lasów i produktywności drzewostanów wskazują na
potrzebę kontynuowania tego typu badań. Badania te powinny zmierzać
przede wszystkim do a) dalszego doskonalenia przedstawionego w niniejszej pracy systemu analiz i ocen ekonomicznych oraz b) sprawdzenia możliwości prowadzenia tego typu analiz i ocen przy zastosowaniu metod statystyczno-matematycznych. Realizacja wymienionego zakresu badań staje
się dziś możliwa m. in. dzięki stosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej.
Z Instytutu Organizacji
Gospodarstwa Leśnego SGGW
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содержание

В статье представлены самые важные результаты исследований, целью которых
было: 1) разработка методических принципов экономического. анализа и оценки ДИнамики запаса на корню, производительности и прюдуктивнюсти накаждений, а также
2) определение главных показателей отражающих
формирование
названных категорий в надлесничестве Рогув (Леснюе опытнюе предприятие Главной Школы Сельского Хозяйства) за периюд 5-летия 1969—1973.
Основанием анализа и юценки являются количественные данные характеризую.
щие состояние запаса на корню в начале рассматриваемого периюда, текущий прирост насаждений, размер главного и промежуточного лесопользования и хостояние
запаса на корню в конце периода. Формирование этих величин исследовалось в естественных
(М3) и денежных
(злотые) единицах. Для юпределения денежных характе.
ристик были использованы «Таблицы стоимости насаждений» Т. Трамплера.
Summary

The article contains more important results of studies aiming at: 1) the development of procedural background for the economic analysis and appraisal of the dynamics
of growing stock, productivity and production of forests and forest stands and 2) determination of major measures reflecting the course of parameters mentioned in the
Rogów forest district (Experiment Forest of the Agricultural University of Warsaw)
ror years 1969—1973.
Numerical data characterizing the status of the growing stock at the beginning of
period,current growth of stands during the period studied, extent of final and earlier
harvest, and the status of the growing stock at the end of the period provided
a background for analysis and appraisal. The course of these parameters was studied

in natural
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(m*%) and monetary
were

used

units (zloties). ,,Tables of the value of forest stands”

in edfining

monetary

characteristics.
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