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GOSPODARSTWO I ADMI- 
NISTRACYA LASÓW. 

  

4. O URZĄDZENIU LASOW. 

Ч. POPRZEDZAIĄCE OBIAŚNIENIA. 

Z rządzeniem lasów nazywamy tę część ogól- 
nćy nauki Leśnictwa, która się zatrudnia usta-. 

nowieniem sposobu zagospodarowania lasów , 

wspartego na gruntownćy wiadomości obecnego 

ich stanu, w celu wydoskonalenią ich i nastę- 

pnego trwałego z nich użytku (a) 
2. Źadne gospodarstwo rządne obeyść się nie- 

może bez stałego gospodarnego planu, mnićy 
lub więcćy na gruntownćy teoryi opartego, po- 
dług którego roczny etat ułożyć i ustanowićby 

  

(a) Oddział nauki leśney, tym ważnym trudniący się 
przedmiotem, niewłaściwie od wszystkich prawie 
autorów, nauką szacowania lasów nazwanym zo- 
stał. Wyraz ten szacowania lasów oznacza tylko 
wynalezienie massy kubicznéy w stoiącym drzewie. 
Dzialanie to z siebie mechaniczne iak nizćy okaże 
się, część tylko nauki urządzenia lasów stanowi. 

13-*
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można. — W Leśnictwie ustanowienie takowe= 

go gospodarczego planu iest nayważnieyszym, 

naypotrzebnieyszym, a zarazem naytrudnieyszym 

do zaprowadzenia. 

3. Cheacy sie o tóm przekonać, niech zwa- 

ży, że w Leśnictwie między zasiewem 1 zbio- 

rem upływa czas kilku pokoleniom za okres słu- 

żący; że zbiór nawet ani będzie trwałym, ani 

obfitym , ieżeli przez cały ciąg przeszłowieczney 

uprawy, przyzwoita iednostayność i wierne za- 

chowanie zasad utrzymanćm niebędzie ; że usku- 

tecznienie tych prawideł z natury rzeczy zosta- 

wione bydź powinno późnym potomkom, o któ- 

rych nie wiemy, czyli ich wyobrażenia niebędą 

od teraźnieyszych odmienne, i czyli mozolne + 

kosztowne ustanowienie planu gospodarczego przez 

nich utrzymane zostanie. 

4. Niepewność ta, sprzeczność i przesadzone 

żądania , któremi teorya urządzenia lasów iest 
napełniona , równie iak niedostateczne znaiomo- 
ści tych, którym praktyczne wykonanie iakiey- 
kolwiekbądź teoryi iest powierzone, udowodnialą 

dostatecznie, Że nauka urządzenia lasów , od 

którey albo pomyślność albo upadek ich zawisł, 

dotąd nie iest doskonale zgłębioną , i że Ża- 

dna z dotychczasowych ićy teoryi w powszech= 

nćy praktyce, ostatecznćy sobie nieziednała эапксу!.
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5. Rozbieraiąc iednak istotę tego przedmiotu 

ściśleyszym badaniem , doydziemy do uznania 

prawdy, że Urządzenie lasów wtenczas trwałym 

i korzystnym będzie, ieżeli Administracya wsparta 

zostanie na systemacie , który Ww gospodarczym 

planie tak iasne i proste da wyobrażenie, tak 

teraźnieyszego mierządnego iak przyszłego do- 

skonałego drzewo-stanu, iżby odstąpienie od pra- 
wideł przepisanych przez wszystkie pokolenia za 

szkodliwe uznane bydź musiało. — 

6. Lasem doskonałym nazywamy taki, które- 

go drzewostan podług właściwych do mieysco- 
wości przystosowanych zasad hodowany, nietylko 

w dobrćy iest zwartości, nietylko w prawdzi- 
wym iest stosunku do obszerności powierzchni 
1 dobroci gruntu, lecz nadto w takim znayduie 
się stopniowaniu wieku , iż między oddziałami 
klass naymłodszych i klass zupełnie doyrzatych 
nieprzerwaną 1 naydogodnieyszą wystawunie ko- 
ley, i że też oddziały następnie ieden po dru- 
sim spuszczane 1 odnawiane zawsze iednostayną 
massę drzewa w ciągłćy daią korzyści. 

7: Z lasu tak doskonałego trwały ciągniony 
bydź może użytek, to iest: Że w każdym ró- 
wnowiecznym oddziale, dochód materyalny w
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drzewie, w równćy zawsze proporcyi zapewnio- 
ny bydz moze (6). 

8. Sposób uprawy lasów, czyli to w gospo- 
darstwie wysokopiennym czyli też wyrębnym, 
tak przeważnie na urządzenie lasów wpływa, iz 
go wprzód obiaśnić powinniśmy. 

9. Gospodarstwa wysokopiennego zamiarem 
iest, uprawa drzew wysokich, zupełnie doyrza- 
łych, za pomocą posiewu naturalnego. — Gos- 
podarstwo to przystosowane bydź może do la- 
sów iglastych i liściowych. — _Naydłuższa 
kolćóy, podczas którćy naywiększa część euro- 
peyskich rodzaiów drzew do doyrzałości ( rą- 
bności ) dochodzi , zawiera w sobie lat 180. 

го. Uskuteczniaiące się wycinania w lasach 
wysokopiennych nazywamy albo źrzedieżami al- 

bo rebami nastepnemi. — Trzebieże maią na 

celu wycinanie drzew suchych i przygłuszo- 
nych, w oddziałach ieszcze nie doyrzałych, dla 

przysporzenia wzrostu młodzieży. — Rebow na- 

(b) Doskonały stan lasow niemoże bydź iak skutkiem 

przyzwoitego urządzenia; teorya zaś tey części le- 

śnictwa, gdy ieszcze iest za nową i gdzie niegdzie 

tylko przystosowaną, idzie zatem, iż doskonałe 

lasy, albo bardzo rzadko , albo wcale się ieszcze 
nieznayduia.
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stępnych celem iest, odmłodnienie starego doy- 

rzałego 1 uprawa na iego mieyscu nowego 1 

młodego lasu. — Pierwszy z tych rębów (cie- 

nioręb) ma w zamiarze zasiew naturalny, — dru- 

gie dwa ręby (iasnoręb i ręb zupełny) malą 

w zamiarze stopniowe uwolnienie młodzieży na- 

staléy od nasienników i innych drzew przesta- 

tych , wzrost tey młodzieży tłumić nadal mo- 

gących. — 

it, W lesie wysokopiennym coroczne wyci- 

nanie uskutecznionym bydź niemoże na iednym 

tylko mieyscu, owszem odbywać się powinno 

sposobem rębów i trzebieży we wszystkich od- 
działach, które tych działań wymagaia. — 

12. W lasach wysokopiennych niemożna po- 
dobnież z zupełną pewnością oznaczyć , w ia» 
kim przeciągu czasu za pomocą rębu odmła- 
dzaiącego, doskonała powstanie młodzież, gdyż 
jo od lat rodzaynych, przyzwoitćy pogody, i 
różnych innych zawisło okoliczności. — 

13. Nakoniec wysokopienne lasy, szczególnićy 
iglaste, wystawione są na gwałtowne uszkodze- 
nia przez pożar , wichry, gąsienice , i często 
z tych powodów sztuczney potrzebuią uprawy. — 

14. Łatwieysza i prostsza iest daleko uprawa 
lasów wyrębnych. — Głównym tey uprawy ce- 
lem lest, hodowanie drzew prędko rosnących , 
z pnia lub korzeni odmładzających się; a za-
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tém do naturalnćy doskonałości doyść niemogą- 
cych. — Z tego powodu sposób ten gospodar- 
stwa iedynie w drzewie lisciowym może znaleść 

mieysce, a kolćy potrzebnego „czasu od puszcze- 

nia latorośli z pnia, do zamierzonćy doyrzało- 

ści, bez utraty siły odmłodnienia dalszego, rzadko 

lat trzydzieści przechodzi. — 

15. Sposób odmłodnienia lasu wyrębnego ogra- 
nicza się iednym tylko rębem zupełnym przez 

wycięcie drzew, tuż przy ziemi, ostrem narzę- 

dziem z zostawieniem lub niezostawieniem kilku 

z nasienia powstałych drzew , przez które to 
działanie w roku następnym młodzież już okry- 
wa ziemią. — 

16. W lesie wyrębnym , roczny rąb uskute- 
cznonym bydź może na iednym wybranym miey- 

scu. —  Odmłodnienie nastąpić w nim może 
prędko i łatwo przy wykonaniu nie wielu prawi- 
del. — Uszkodzenia gwaltowne są rzadkie , a 
sztuczna zwyczayna uprawa wtedy tylko iest po- 

trzebną , kiedy gatunek drzewa podleyszy na 
lepszy zamienić usiłuiemy. — 

B. OGóLNE DZIALANIA. 

17. Po roztrząsnieniu celu i istoty urządze- 
. ; ; BRZ 7 niu lasów, oznaczemy niektóre działania ogólne, 

7 с , . które w każdey teoryi przystosować można. —
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18. Niezaprzeczoną iest prawdą, iż głównym 
warunkiem dobrego zagospódarowania iakiego- 
bądź maiątku gruntowego iest , Żeby takowy 
maiątek był własnością niesporną , nieobciążoną 
służebnościami i ile można w ciągłym polącze- 
niu szczególnych ićy części. — 

19. Pierwszym zatym działaniem urządzenia 
lasów bydź powinno rozstrzygnienie prawne spo- 
row granicznych, lub ukończenie ich ugodliwym 
sposobem , zniesienie sżużedności gospodarstwu 
leśnemit przeciwnych, zamiana niw i łąk w le- 
sie rozsypanych, na części lasu pobrzeżne, wię- | 
céy gospodarstwu rolniczemu sprzyiaiace, a to 
w celu, ażeby las w granicach stałych i w nie- 
wątpliwym pozostal posiadaniu. — 

20. Po tćm działaniu nastąpić powinien po- 
miar szczególny lasu, tak dla oznaczenia ob- 
szerności iego, iako i dla powzięcia doskona- 
łego na mappie wyobrażenia, o położeniu ró- 
żnych części onego. 

21. Następnie wyśledzić należy ogólne sto- 
sunki mieyscowości, prawdziwą zamoźność te- 
raźnieyszego drzewostanu , zdolność przyrostu, 
tudzież wszystkie zewnętrzne okoliczności, w 
których las się znayduie, a to dla ustanowie- 
mia, так rodzay gospodarstwa , wysokopiennego 
lub wyrębnego, w iakim gatunku drzew i w ia- 

7
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kićy kolei z naywiększą korzyścią zaprowadzony 

bydź ma. 

| 22. Ustanowienie rodzaiu gospodarstwa, po- 

dlug różnych stosunków każdey części lasu na- 

'stąpić powinno. — Oznaczenie kolei lat wypły- 

| ма z przyiętego rodzaiu gospodarstwa i przy- 

| stosowane bydź powinno do mieysca, to iest, 

| do obrębu, w którym gospodarować mamy. — 
Przy tćm działaniu zwrócić wypada uwagę na 
okoliczności następuiące. 

23. Każden obręb, to iest, powierzchnia na 

całą koléy lat przeznaczona, podług główney 
zasady dobrege gospodarstwa , powinien bydź 
przestrzenią łączną, a pod względem wieku, 

ile bydź może , dobrze i korzystnie stopnio- 

waną. — 

24. Obszerność obrębu powinna bydź w sto- 

sunku do przeznaczonćy kołei lat; gdyby albo- 

wiem powierzchnia w stosunku do kolei była za 

wielką, wynikłaby z tąd nierówność figury ro- 

cznych rębów i niedogodna odległość od mieysc 

odbytu, gdyby zaś była za małą, ręby roczne 

zbyt szczupłą i celowi nieodpowiadaiaca zaymo- 

wałyby powierzchnią. — 

25. Lubo rozmaitość mieyscowych okoliczno= 

Ści niedozwala dania stałych przepisów co do 
wielkości powierzchni na całą kolćy przezna” 

czyć się maiacéy, samo iednak z siebie wypły*
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wa, iż dla długićy kolei lat, powierzchnia 
większa, dla krótkiey kolei lat, mnieysza, ce- | 
lowi odpowiada. — W ogólności przyiętym bydź 
może, że w lasach zwartych, nayrozlegleysza po- 
wierzchnia obrębu ośm tysięcy morgów Magde- 
burgskich przechodzić niepowinna, naymnieysza 
zaś przynaymnićy stopięćdziesiąt takichże mor- 
gów zawierać ma. — 

20. Stosownie więc do poprzedniczych uwag, 
każden las podzielonym bydź powinien na głó- 
wne części albo obręby, — z powodu mieysco- 
Wości i iednostaynego rodzaiu drzew, — lednynt 
przyjętym sposobem gospodarowania i w iedney 
przyiętćey kolei, odmfładzać się maiące. — 

27. Dla łatwieyszego tych obrębów przeyrze- 
nia potrzebne iest powtórne ich rozdzielenie na. 
czworoboczne kwatery lub oddziały. — 

28. Rozdzielenie na kwatery zwyczaynie od 
dwieście do trzechset morgów zawieraiące, ró- 
Żne ma niedogodności. — Tryby kilka prętów 
szerokości maiące, zaymuią znaczną część grun- 
tu leśnego, utrzymywanie I oczyszczanie ich zna- 
cznego wymaga kosztu, a- iednostayność tego: 
rozdziału utrudnia znałezienia się wśród Jasu. — 
Sam nawet administruiacy Lesnictwem,. bez map- 
PY W ręku, rozrożnić iedhą kwaterę od drugićy 
nie iest w stanie. —— Dopelnia tey niedogodno- 
ści zwyczay naznaczania kwater liczbami nie tak 

by
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Tatwemi do spamiętania iak nazwiska uroczysk 
od dawnego czasu nadane i zachowywane. — | 

29. Z tego powodu proste rozdzielenie obrę- 
bu na oddziały (a gdzie potrzeba wymaga, i 
па poddziały) różney wielkości, zasługuie na 
pierwszeństwo , zwłaszcza kiedy obwiedzione są 
naturalnemi liniami, to iest, górami, rzeczka- 
mi i drogami większemi lub mnieyszemi, przy 
zostawieniu im nazwisk od dawna nadanych. — 

30. Ostatnićm działaniem poprzedniczem urzą- 
dzenia lasów , iest opisanie szczególne mieysco- 
wości 1 drzewostanu. — Opisanie takowe usku- 
tecznić należy dla każdego oddziału zosobna. — 
Służyć one będzie za podstawę przyszłego urzą- 
dzenia, ponieważ z takich tylko opisan wypro- 
wadzić można prawidło przyszłego wydoskona- 
lenia drzewostanów i ciągnienia z nich trwałe- 
go użytku. — 

51. Już z tych poprzedniczych działań oka- 
zule się widocznie, iż przy każdćm urządzeniu 
lasów , w którym drzewostan obecnie niedosko- 
nały, stopniowo na doskonały zamienić chcemy, 
bez ofiar obeyść się niemożna. — Często bar- 
dzo zdarza się, Ze oddział ieden zamyka w so- 
bie drzewostany rozmaite , tak co do gatunku 

drzewa, iako i ich wieku. — Różność ta z 
czasem i przez użycie sztucznćy uprawy zniknąć 
powinna. — Oprócz tego wcale zwyczayny iest
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przypadek , iż -podezas pierwszćy kolei wraz z | 
drzewem doyrzałćm, spuszczać przymuszeni ie- | 
steśmy drzewo młodsze, dla uformowania na przy- / 

$21056 drzewostanu iednostaynego. 

C. RÓŻNE SYSTEMATA URZĄDZENIA LASÓW. 

32. Różne systemata urządzenia lasów, o któ- 
rych teraz mówić będziemy, przepisuią rozmai- 

te sposoby ustanowienia planu gospodarczego z 

mnićy lub więcey doskonałem zastosowaniem po- 
przednio wystawionych zasad. — 

33. Główna różnica tych systematów na tem 
się zasadza, że podług iednego powierzchnia, 

podług drugiego materyaż-albo massa drzewo- 

stanu , podług trzeciego powierzchnia i massa 

— drzewostanu razem wzięte, iako przedmiot maią- 

tku leśnego uważaią się. — Z tych trzech sy- 
stematów pierwszy nazywa się sysłematem ро- 

trzeci systematem połączonym. — Kaźden z nich 

żosobna podług zasad powyższych rozbierzemy 
i opiszemy. — 

a. Systemat powierzchny. 

JĄ. Systemat powierochny zasadza się na spo- 
sobie naydawnieyszym i nayprościeyszym gospo- 

у darstwa leśnego. — Podług systematu tego, cała
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powierzchnia obrębu uważana iest iako kapitał 
leśny, z którego część iako wieloczyn wypada- 
iąca z podzielenia całey powierzchni przez liczbę 
lat kolei, stanowi roczny dochód (prowizya) trwale 
ciągnąć się mogący. — 

35. Jeżeli zatćm powierzchnią lasu w morgach 
nazwiemy //., zaś liczbę lat kolei 7., natenczas 

JE bedzi ierzchni cznego porębu. — | +, będzie powierzchnią ro go porebu. 

36. Własności różnych sposobów gospodaro- 

wania wyżćy opisane , nauczaią : że w gospodar- 

stwie wysokopiennym, ręb roczny w iednćm miey- 
scu wykonanym bydź niemoże, i że trudno iest 

przepowiedzieć , w którym czasie odmłodnienie 

uskutecznione będzie. — 

57: Wyobraźmy sobie dla przykładu las so- 
snowy, zawieraiący w regularnym lub nieregu- 

larnym stopniowaniu wszystkie klassy od drze- 
wa doyrżałego do naymłodszego. — W takim 
przeto lesie w pierwszym roku nietylko w porę- 
bie No. r. uskutecznić należy cienioręb , lecz 
nadto w drzewostanach średniego i młodszego 

wieku, dopelnić należy trzebieży, a oprócz tego 
w mieyscach naymłodszą i doskonałą zaroślą okry- 

tych, w których zostawione nasienniki dalszemu 

wzrostowi młodzieży przeszkadzaią , — uskute- 

czniony bydź powinien albo iasnoręb, albo też 

ręb zupełny. — Nadto wszystko ieszcze uwa-
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żyć należy, Że poręb No. 1. przez cienioręb w 
pierwszym roku leszcze zupefnie odmłodnionym 
niebędzie, ponieważ dopiero po kilku latach na- 
stąpić może obsiew dostateczny przy zachowa- 
niu prawideł tyczących się iasnorębu i rębu zu- 
pełnego. — 

38. Z tąd wypływa widocznie, iż zasadne i 
trwałe gospodarstwo w lasaelh wysokopiennych 
opartćm bydź niemoże na- prostem podzieleniu 
powierzchni, na równe roczne poręby (с). A 

59. Przy gospodarstwie wyrębnym systemat 
powierzchny może bydź . zupelnie celowi odpo- 

  

(c) Dla tych, którzy w zaprowadzeniu rocznych pore- 
bow w lasach Rządowych polskich, znaleśćby mo- 
gli sprzeczność z prawdą wyżey wyrażoną, niech 
służy za obiasnienie, Ze postanowienie te roczne 
poręby naznaczaiące, uważać się ma za pierwszy 
krok ku wprowadzeniu porządku do Administracyi 
lasów, ktora w naywiększym była nieladzie, że to 
postanowienie iest tylko temczasowe, Ze do zata- 
mowania rychlego ruiny i zniszczenia lasów, by- 
ło nieuchronne , Ze ten porządek w Woiewództwach 
Krakowskim i Sandomirskim przez zaprowadzenie 
do tamecznych lasów Rządowych systematycznego 
gospodarstwa iuż ustał, Ze to wprowadzenie lepsze- 
50 zagospodarowania wprzeciągu lat kilku w ca” 

(PORĄ EL , . . Сс 5 
lem Krélestwie ukończone zostanie, i że nakoniec bez pomocy bieglych w sztuce le 
dzi 

sney, wcześniey alania tego przedsiewziąść niemożna było.
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wiadaiacy. — W tem gospodarstwie ieden tyl- 
ko ręb, to iest zupełny, uskutecznia sie; do- 
pełniony bydź może na iednćm mieyscu, z zu- 
pełnem zapewnieniem rychłego odmłodnienia. — 

40. Jeżeli przytćm powierzchnia podzieloną. 
zostanie ile możności na roczne obok siebie po- 
łożone poręby (co ogólne przeyrzenie działań 
bardzo ułatwia ) — ieżeli przy odbywaniu rę- 

bów dołoży się starania o polepszenie drzewo- 
stanu , natenczas po upłynionćy kolei uyrzemy 

w całóm obrębie drzewostan w proporcyonalnóm 

stopniowaniu względem powierzchni , i chyba 

tylko zostanie nam do Żądania, iżby podobna 

była stosowność drzewostanu do dobroci gruntu. 

b. Systemat materyalny. 

41. Systematowi maieryalnemu dała nastanie 

dowiedziona powyżćy nieużyteczność systematu 

powierzchnego w gospodarstwie wysokopiennćm, 

którą to nieużyteczność nie tak bardzo dawno 

ieszcze wykryto ; bliższe zastanawianie się nad 

przepisami tak gospodarstwa leśnego w ogólno- 

ści, iak i wysokopiennego w szczególności ; do- 

dać ieszcze należy potrzebę, iaką uznawać za- 
częto, że dla sporządzenia etatu leśno - gospo- 
darczego , bez względu na massę drzewa ro- 

cznie do rębu przypadaiącą , obeyść się nie- 
można,  —
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42. Podług systematu maleryalnego, uważalą 

iako kapitał leśny ogólną massę drzewa, którą 

cały obręb dostarczyć może , w przeciągu kolei 

lat ustanowionćy, za pomocą działań przepisa- 

nych. — Dochód zaś (prowizya ) , który co rok 

i trwale ciągnąć z obrębu można, stanowi w 

tym systemacie wieloczyn , jaki wypada z po- 

dzielenia ogólnćy massy drzewa przez liczbę lat 

kolei. — 

43. Jeżeli zatem 5. znaczy ogólną massę drze- 
ee , 5. 

wa w sążniach , r. koley lat , natenczas —- 

będzie rocznym dochodem w materyale drze- 

wnym. — 

44. Wielkość S. wynalezioną bydź powinna 

przez szacowanie (Taxacya), to iest: przez wyż 

miar drzew, do rzeczywistości zbliżony. — Gdy 
jednak przedmioty tego wymiaru są tak liczne, 

i tak wiele się różnią od ciał regularnych, Że 
szczególnie 1 ścisle wymierzone bydź niemogą, 

gdy w czasie wymiaru, drzewa nie wszystkie znay- 

duią się wtym stanie, do którego po ukoń- 

czonym wzroście doydą, Jatwo ztad wnieść mo- 

zna, 14 do wymiaru użyć należy sposobów 
skracaiących, i że ostateczny wypadek działań 
ZAC kowych, mimo naywiększego starania tym 

hardziéy od rzeczywistości różnić się będzie, 
im więcćy czas, w którym ręb drzewa przypa- 

18
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da, od czasu, w którym wymiar onego usku= 
tecznionym został, iest oddalony. — 

45. Do takowych działań szacunkowych, pos 
trzebne są ścisłe geometryczne wiadomości o 
powierzchni każdego iednostaynego drzewosta- 
nu, i liczny zbiór doświadczeń mieyscowych 
nad przyrostem drzew poledynczych 1 całych 
drzewostanów. —  Przystąpić potem należy w 
drzewostanie rąbnym lub do rąbności zblizaias 
cym się do obliczenia i wyrachowania kubicznego 
wszystkich drzew w całćm oddziale, lub części 
takowych, па przeznaczonych dla próby. prze- 
strzeniach, znayduiących się. W drzewostanach zaś 
nierąbnych przedsiębrać wypada porównanie tych 
drzewostanów z innemi podobnemi co do ro- 
dzaiu drzewa i gruntu, lecz doyrzałym drze- 
wem okrytemi, których massa drzewna iuż ści- 
śle wyrachowaną została. — 

46. Ograniczenie i zamiar ninieyszego pisma 
miedozwalaia teraz obszernieyszego wyłuszczenia 
przepisów szacunkowych do wysokiego stopnia 

doskonałości doszłych (d) , lecz poprzedzaiący 

opis dla wyrozumienia systematu materyalnego 
będzie dostateczny. — 

(d) w iednym z następnych numerów Dziennika leśne- 

go umieszczoną zostanie oddzielna i dostateczn% 
otym przedmiocie rozprawa,
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47. Systemat materyalny wymaga daléy po- 

dzielenia kolei na period, to iest na takie od- 

działy czasu, które równie dobrze do naydfuź- 

szych , iak i do naykrótszych kolei pp: 

wane bydź mogą. — 

48. Period zaymuiacy lat 30 zdale się bye 

naystosownieyszy , albowiem koleie . gospodar- 

stwa wysokopiennego 60, go, 120, 150, 1 8ole- 

tnie mogą bydź z łatwością na takowe periody 

podzielone. — Równie koleie lasów wyrębnych 

5, 10, 15, 1 3ostoletnie, daią się do tego 

przeciagu czasu zastosowac. — 

49. Oprócz tego odbywanie różnych poprze- 

dniczych rębów w gospodarstwie wysokopien- 

nem przypada także co lat 50, — паКошес 

w przeciągu lat Jostu uskutecznić się może za 

pomocą cieniorębow, iasnorębów i rębów zu- 
pełnych, zupełne odmfodnienie rąbnego od- 

dzialu. — 

5o. Periody więc w gospodarstwie leśnćm sta- 
nowią główne okresy, w przeciągu których wszy- 

stkie działania leśne uporządkowane, zrównane 

i wykonywane bydź mogą. — Obiasniemy to 

przykładami, a mianowicie naprzód przykładem 

tyczącym się gospodarstwa wysokopiennego. — 
51. Daymy że fig. /. na mappie przyłączo= 

ney iest obrazem obrębu sosnowego nieregu - 
larnego. — Obręb ten ma 3000 ae Magd., 

18 *
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koley dla niego przeznaczona zawiera lat 120. — 
Obręb składa się z iedynastu oddziałów  litera- 

mi od'a aż do Z oznaczonych, z wyrażeniem 

na kazdém oddziale obszerności i wieku. — Od- 

dział а. Зоо morg. Magd. — Wiek drzewa 

go do 120stu lat. — Oddział b. 180 morg. 

Magd. , wiek drzewa 60 do .70 lat i t. d. — 
Koley przyjęta zamykać w sobie będzie cztery 

peryody po lat 30. — W przeciągu tych pe- 
riodów odbędą się działania gospodarcze dla ca= 

łćy kolei postanowione sposobem następuiącym. 

52. Do pierwszego periodu od 1820. do 

1849. roku, należą nayprzód wszystkie na ca- 

łćy powierzchni znayduiące się zasnoręby dla 
wykonania w nich rębów zupełnych. — Na- 

stępnie wszystkie drzewostany od lat go do 

120 maiace, dla odmrIodnienia onych w ciągu 

periodu przez ręby ciemne, iasne i zupełne ; 

na reszcie wszystkie inne drzewostany od 4ch 

do gociu lat maiące, w których w tym perio= 

dzie iedna trzebież uskuteczni się. — Со do 

halizn, w tym periodzie również potrzebną upra- 

wę sztuczną przepisać wypada. 

53. Do drugiego periodu od 1850. do 1879. 

roku należą wszystkie drzewostany od 60 do 
80 lat maiące, w których w tym przeciągu zęŻy 

odmtadniaiące uskutecznione bydź powinny. —
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We wszystkich innych drzewostanach  dojpef- 

ni się źrzebież po upłynionych latach trzy- 

dziestu. 

54. Do trzeciego periodu od 1880 do ‘1909 

roku, należą drzewostany teraz 30 do Go lat 

maiące, w celu ich odmłodnienia , tudzież inne 

wszystkie drzewostany, w celu trzebieży po 

lat 60 uskutecznić się w nich maiących. —- 

55. Do czwartego nakoniec periodu od 1910 

do 1939 roku, należą drzewostany teraz 1 do 

30 lat maiące, wcelu odmfodnienia ; inme zaś 

wszystkie drzewostany, w celu źrzedleźj* po 

gociu latach potrzebnćy. — 

56. Wypadki szacunkowe massy arzewnéy 

w czasie swoim do rebu przypadaiacéy na fun- 
damencie powyżćy przepisanych działań gosp'0= 

darczych zebrane i następuiącym sposobem wy- 

stawione bydź mogą :
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DzIiaŁANIA GOSPODARCZE. 

Oszacowa- 

ny dochód 
drz ewny w 

czasie przy- 

padaiacego 

rębu. 

Sążnie. 
  

  

W pierwszym periodzie. 
Ręby zupełne w oddziałach ;. Z. 
Odmłodnienie, czyli reby ciemne i 

zasne w oddziale a. . . . . 
Trzebież w oddziałach 3. c. d. e. У 

т 
Uprawa sztuczna w oddziale %. . 

Summa pierwszego periodu . 

И drugim periodzie. 

Odmłodnienie w oddziale 2. . 
Trzebiez w oddziałach a. c. d. e. 

и wc 

Summa drugiego periodu . 

Я trzecim periodzie. 

Odmłodnienie w oddziale d. gi 
Irzebiez w oddziałach a. Ż. c. e. 

hit. ke by 

Summa trzeciego periodu . 

13,600 

30,000 

6,560 

  

50,160 

12,600 

17,000 

29,000 

43,000 

22,620 

65,620 
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DZIAŁANIA GOSPODARCZE. 

JE czwartym periodzie. 

Odmłodnienie oddziałów c. ae h. 
ды, у 

Trzebiez w oddziałach © a. р d. g 

Summa czwartego periodu 

Powtorzenie. 

Summa periodu pierwszego . 

-- =e drugiego. : 
-- = trzeciego > . 
= = czwariego . 

Ogólny zatćm dochód drzewn 
wszystkich periodów całćy ko- 
lei wynosi ai : 

Jezeli zaś roczny dochód: jako 
1/120 dochodu caléy kolei, wy- 
nosić ma równie со ток. 

Dochód średni kazdego periodu 
wynosić powinien . . 

Oszacowa- 
ny dochód 

drzewny W 

czasie przy- 

padaiacego 

rębu. 

Sążnie. 

122,800 

4.940 

127,740 

50,160 
29,600 
65,620 

127,740 
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57. Do uzupełnienia pomienionego średniego 
dochodu , niedostaie w pierwszym periodzie , iak 

się z powyższćy tabelli okazuie 18,120 sążni. — 

Takowy niedostatek wynadgrodzonym bydź po- 

winien z teraźnieyszey massy drzewnćy oddzia- 

Tu IL albo III. periedu, i tak daley w innych 

periodach , dochód zrównany bydź powinien 
przez posunięcie periodycznych działań odmło- 

dnienia. — | 

58. Z takowego posunięcia wyniknie natu-- 

ralnie znaczy ubytek dochodu w drzewie na 

274,120 sazni oszacowanego, tak przez wcześ- 

nieysze wycięcie posuniętych drzewostanów do 

tego doyrzałego wieku doyść iuż niemogacych, 

do którego podług pierwszego periodycznego 

ustanowienia były przeznaczone , iako tćż przez 

nieodbywanie kilku trzebieży. — Takowy uby- 

tek ile możności ściśle obrachowany bydź po- 

winien przy posunięciu działań w inne periody. 

59. Gdy w tym mieyscu wyłuszczyć niemo- 

żemy szczegółów tego ubytku (e) przyimuiemy 

  

(e) To wyrachowanie wymaga, zeby wiadome były spo- 

soby wynalezienia przyrostu drzewa, których wy- 

szczególnienie odprowadziloby nas zbyt daleko od 

zamierzonego celu i stosownieysze w przyszićy roz- 

prawie o sztuce szacowania otrzyma mieysce. Z po- 

dobnego powodu przy wyrachowaniu rocznego do-
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, #2 

zatóm , iż takowy przez całą koley 40,000 są- 

Zni wynosi. — Dochód więc drzewny caley 

kolei zmnieyszy się do 233,120 sążni, — do- 

chód periodu do 58,280 sążni, — dochód ka 

źdego roku do 1,942 sążni. — AŚ 

бо. Туш sposobem niedostaie w pierwszym 

periodzie tylko 8,120 sążni, które tak iak zby- 

waiąca ilość każdego innego przez nadużywanie 

osłabionego periodu, z naystarszych drzewo- 

stanów periodów następnych więcey obfituią- 

cych , wzięte bydź mogą. — 
_ бт. Ро tćm zrównaniu periodycznego docho= 
du drzewnego przez posunięcie działań odmła- 

dzaiacych , przez wcielenie dochodu z lasu wy- 

rębnego (oczóm zaraz mówić będziemy) przy= 

stąpić należy do ogólnego przeyrzenia całego 

działania i do istotnego oznaczenia zrównanych 

periodycznych oddziałów. — To oznaczenie usku- 
(aa się w lesie przez wycięcie linii, na map- 
pie zas przez wpisanie Numeru. periodu i przez 
obwiedzenie brzeżkiem kolorowym. — 

  

chodu, z ogólney summy dochodu caley kole i 
przyliętćm zostało, iakoby ten dochód ogólny гай 
byt poprawiony pod względem ubywaiącego po- 
dług progressyi przyrostu, i tym sposobem rocz- 
ny dochód przez proste podzielenie mógł bydź 
wynaleziony. 

19
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62. Gdy w poprzedzającym przykładzie dla 
uniknienia zbyteczney od zamiaru naszego od- 

prowadzaiącey rozwlekłości, szacowanie i po- 

sunięcie periodów ani dostatecznie ani szcze- 

gółowo opisane bydź niemogło; przeto na map- 
pie fig. /. granice periodów odmłodnienia do- 

kładnie oznaczyć niemogliśmy. — Powyższe ie- 

dnak opisanie okazuie widocznie, iź oddziały 

odmłodnienia nietylko różnią się obszernością 
powierzchni , lecz w naylicznieyszych przypad- 

kach w rozerwanym znayduią się polożeniu, 

i że szczególnie w przytoczonym przykładzie na- 

szym , dla uzyskania rocznego dochodu 1,942 
sążni, przeznaczyć należy do odmłodnienia cał- 
kowicie lub częściowo oddziały nie zawsze sty- 
kaiące się z sobą i tak: 

w pierwszym periodzie oddziały a. D. 
w drugim mj SES d. f. g. 

w trzecim = eas eo hita 

w czwartym zk a= 6 IL. 
nadto haliznę w oddziale %. 

638. Przystosowanie systematu materyalnego do 
gospodarstwa wyrędnego nieróżni się od uży- 
wania onego w gospodarstwie wysokopienném. 

64. Na mappie przyłączonćy fig. 7/7. wyobra- > , 
ża obręb lasu wyrębnego , drzewostanu шеро- 
rządnego. -— Obszerność iego wynosi 840 morg. 
Magd. — kolei dla niego na lat 3o iest prze-
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znaczona. — Zawiera w sobie oddziałów cztery 

literami a. do d. oznaczonych, których obszer- \ 

ność i wiek na mappie są wyrażone. 

65. Koley lasu wyrębnego cztery razy pono- 

wioną będzie, aż do upłynienia kolei poprze= 

dnio opisanego lasu sosnowego. — Gdyby w 

straży (/), do którćy ten obręb wyrębny na- 

leży, ieszcze inny obręb wysokopienny na Ко- 

ley lat 180 przeznaczony znaydował się, koley 

lasu wyrębnego powracałaby sześć wazy, — Dla 

ostatecznego więc zrównania dochodu periody= 

cznego potrzeba wskazuie, aby obręb wyrębny 

oszacowany został przez wszystkie koleie, które 

powrócą, aż do upłynienia iednćy wielkićy ko- 
lei lasu wysokopiennego w teyże straży znaydu= 

iącego się. 

66. Dla ściśleyszego ustanowienia czasu, w 

którym ręb w każdym oddziale wykonanym bydź 
ma, dzielemy koléy wyrębnego lasu na poddziały 

1ocio lub Scioletnie, tak na przykład, iż przy 

dziale 1ocioletnim : 

и : 

() Pod nazwiskiem straży rozumie się okręg lasu pod 
dozór strażnika oddany; w kazdey takowey straży, 
czyli administracyinym oddziale, mogą bydz isa 
zwyczaynie osobne i właściwe stosunki konsumcyi 
1odbytu drzewa, iako. skutki geograficznego po- lożenia 

: 
1ge*
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do pierwszych dziesięciu lat należeć będą 

drzewostany 20stu i 3ostoletnie 1 starsze, 

niemniéy halizny do uprawy sztucznćy prze- 

znaczone; do drugich dziesięciu lat drze- 

wostany rocio i 2o0stoletnie; — do trze-. 

cich dziesięciu lat reszta drzewostanów i 

do 1ocioletnich. -- Przy czem iednak do- 

łożyć potrzeba starania, ażeby przez pro- 

wadzenie operacyi w każdym dziesięciolet- 

nim prłeciągu czasu , ieżeli nie zupełnie 

iednostayny, to przynaymnićy prawie ró- 

wny dochód w drzewie okazał się. 

67. Wypadek oszacowania lasu wyrębnego ро- 

wyżćy przytoczonego następuiącym sposobem ta- 

bellarycznie wystawionym bydź może:



  

  

    

DziaŁANIA GOSPODARCZE. 

Oszacowa- 
ny dochód 
drzewny w 
czasieprzy- 

padaiacego 
rębu. 

Sążnie. 
  

W pierwszym periodzie. 

W pierwszych dziesięciu latach. 

Oddział a. c. . 
Uprawa sztuczna w oddziale a 

W drugich dziesięciu latach. 

Oddziałkz ba PY ZW 

W trzecich dziesięciu latach. 

Oddział d, . . 

Summa pierwsz ego periodu 

W drugim periodzie.. 

W pierwszych dziesięciu latach. 

Oddział c. 

W drugich dziesięciu latach. 

Oddział a. część oddziału 2. 

2,390 

2,391 

2,391 

iT 

2,683 

2,683    
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DziaŁANIA GOSPODARCZE. 

W trzecich dziesięciu latach. 

Reszta oddziału 5. oddział с. 

Summa drugiego periodu . 

W trzecim periodzie. 

Podług takiegoż samago porzadku 
с 

JE czwartym periodzie. 

Podług takiegoz samego porzadku 

Dodawszy do tego summe pierw- 
szego periodu wyzéy wyrazona 

Ogólny zatem dochód drzewny 
wszystkich periodów caléy ko- 

JEN WYNOSŁ уро 

Jezeli zaś roczny dochód, iako 
1/i20. dochodu czterech kolei, 
wynosić ma równie co rok . 

Dochód zatćm średni kazdego pe- 
riodu wynosić powinien . * 

Oszacowa- 

ny dochód 
drzewny w 

czasie przy- 
padaiacego 

rębu. 

Sążnie, 

2,683 

  

8,049 

     



x 
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66. Gdy iednak zrównanie periodycznego do- 
chodu w lasach wyrębnych uskutecznić się nie- 

da, ponieważ takowe na kilka kolei rozciągnię- 
te bydźby musiafo, i przez to albo zbyt mło- 
de drzewo przypadałoby do wycięcia, albo przez 
przetrzymanie starszego drzewa, siła odmłodnie- 
nia osłabioną by została; przeto nierówność pe- 
rodycznego dochodu w gospodarstwie wyrębnym 
zmienioną bydź niemoże. 

69. Poiedyncze zatém oddziały podług po- 
rządku iak ręby po sobie następuia naznaczaią 
się liczbami, zwracaiąc iednak uwagę na wiek 
drzewa, a przenosząc zrównanie na lasy wyso- 
kopienne; tak, żeby ostalnie porównanie doclo- 
du periodycznego nietylko na poiedyncze офге- 
by, lecz na całą z kilku obrębów skladaiącą się 
straż rozciągnione było. 

70. Daymy, iż straż takowa zawiera w sobie 
obręb ieden wysokopienny wyżćy wspomniony 
od 3,000 morg. Magd. i obręb wyrębny od 
840 morg. Magd. -- Wyrównanie ostateczne 
dochodu następującym sposobem uskutecznićby 
można:



Dochód wykazany obrębu wysokopiennego 

przez całą kolei uczyni sążni 233,120. 
Catkowity dochód obrębu wyrębnego 32,307. 

  

Dochód zatćm z całćy straży w ciągu 
lat 120 wyniesie sążni . . . 265,427. 

Zrównany periodyczny dochód wy- 
niósiby sążni . . . . . . 66,357. 

Do tego dostarczyćby powinien : 

w pierwszym periodzie. 
Las wyrębny sążni . . . . а 
Las wysokopienny 541. . . 59,185. 

w ogóle sążni . 66,357. 

w drugim periodzie: 
Las wyrębny sążni . . . . 8,049. 
Las wysokopieńny sążni o. . 58,308. 

w ogóle sąźni , 66,357. 
i tak dalćy przez resztę periodów. — Gdy tu 
przyiętćm zostało, iż powtórne powiększenie rę- bu w lesie wysokopiennym podczas pierwszego 
periodu 0 905 sazni (59, 185— 58,280 —905) 
wynagrodzonym będzie w trzecim 1 czwartym periodzie, przez powiększony dochód z lasu wy- rębnego ; przeto uzupełnienie niedostaiącego do- chodu wymaga iedynie posunięcia granicy od- działu wysokopiennego do odmłodnienia w pier-



(158) № 

wszym periodzie przeznaczonego , z którego te 
go5 sążni dostarczcne bydź maią. — 

71. Zrównawszy tym sposobeur dochód drze- 
wny, sporządzić należy Obraz Urządzenia z ta- 
bellami i mappami, 1 plan gospodarstwa dla każ - 
dego periodu, Wtym planie oznaczaia sie od- 
działy i poddziały, w których , wciągu pierwsze- 
go periodu  ręb przypada; przepisuią się dzia- 
Tania stosowne , wykazuie się massa drzewa ro- 
cznie HENS AL się malącego i ustanawia się ob- 
szerność przestrzeni sztucznie , , uprawić ie ma- 
засусВ. 

72 Przytym 1е4паК oznaczeniu , niewymie- 
niają się, w szczególności mieysca, do działań 
w każdym roku przeznaczonych, owszem admi- 
mistruiącemu zostawuie się zupelnie wybór tychże 
mieysc podlug planu dla całego periodu spo- 
rządzonego. 

73. Dla utrzymania tego planu gospodarczego 
w porządku, zaprowadza się. kontrolla działań 
przeznaczonych 1 uskutecznicnych, „tego po- 

wodu w planie gospodarczym obok przepisanych 
penodycznych operacyi, rocznie wyszczególniać 
należy , mie tylko czyli iiak dalece takowe wy- 
konane zostały, lecz także iak dalece massa 
dochodu i uprawa sztuczna przewyższyła prze- 
znaczoną roczną ilość, luh o wiele iey niedo- 
szła. 

20
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74. Daymy Że w obrębie wysokopiennym 

ustanowiony został dochód zrównany dla pier- 

wszego periodu : ; sążni 59,185 

a zatém rocznie wycinacby nalezalo — 1,972 

Z przyczyny iednak pożaru, nieu- 

chronnie potrzebnego wycięcia ia- 

snorębu, lub innego iakiego powo- 
Чи, музеет istotnie zostało. — 2,500 

a zatém wiecéy nad przepiso, — 528 

W następnym więc roku, zamiast 1972 sążni, 

nie możnaby iuż wyciąć iak 1,444 (bo 1972 — 
1444 — 528) а to dla wynagrodzenia nadboru 

i utrzymania trwalego dochodu. 

75. Obiaśniwszy tym sposobem systemat ma- 
teryalny , co do gospodarstwa wysokopiennego 
powszechnie ulubiony , przystąpić nam należy 
do rozbioru użyteczności iego. 

F 70. Lekki rzut oka na ogólne obiaśnienia od 
których ninieysza zaczęła się rozprawa pokazu- 
ie dostatecznie iż Systemat materyalny opiera 
się na falszywóy podstawie. Zjada bowiem z nie- 
regularnych i niedoskonałych lasów, iakiemi do- 
tychczas są wszystkie , teraz iuż rocznego iedno- 
staynego dochodu , który z doskonałych lasów 
iedynie spodziewany bydź może. Temu żąda- 
niu w rzadkich przypadkach i w iedney kolet 
lat zadosyć uczynić można, dążność albowiem
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systematu nierozciąga się na przyszłe wydosko- 

nalenie lasu. A 

77. Jakim sposobem niedoskonałe Lasy w dwóch 

ostatecznych przypadkach, gdzie albo całe z doy- 

rzałych, albo całe z młodych drzew się skła- 

daia , mogłyby bydź tak zagospodarowane, aże- 

by roczny iednostayny dochód dostarczały ? 

Wpierwszym przypadku wielka, część drzewa pod. 

padłaby przez sam wiek zepsuciu, w drugim 

drzewo niemogloby bydź użytym dla mło- 

dości. 

78. Wszyscy Autorowie trudniący się dotąd 

wypracowaniem systematu materyalnego , a mię- 

dzy niemi P. Hartig bez wątpienia naycelniey- 

szy, którego ważne zasługi w praktycznym go- 

spodarstwie leśnym z uszanowaniem uznaiemy — 

zgadzaia się na to, iż roczny iednostayny do- 

chód w lasach niedoskonałych , rzadko osiągnio- 

ny bydź może i żądają iedynie , ażeby przy- 

naymniey zrównać ile możności dochód perio- 
dyczny. (g) 

  

(g/ Hartig's Anweisung zur Taxation der Forsten. — 

Giessen 1795 pag. 171 brzmi w słowach: 

„ Aeuserst selten, oder wohl niemahls, wird man 

» aber finden, dass die alten und jungen Wald- 

», distrikte, und ihre Bestaende in solchem Verhel- 

,„ tnis stehen, um eine immer gleiche jaehrliche 

„› Holzabgabe moeglich zu machen. Jn ieder Periode



( 156 

79: Gdy więc równy i iednostayny dochód, 
w rzadkich tylko przypadkach ustanowić mo- 
żna przeto sposób urządzenia, którego głównym 
zamiarem jest to zrównanie korzyści , nienosi 
na sobie cechy systematu powszechnćy i do- 
wiedzionćy użyteczności. 

80. Kontentuiąc się nawet mnićy równym 
dochodem rocznym z lasów niedoskonałych , a 
szukając tylko zrównania dochodu periodyczne= 
go, stan urządzonych podług tego systematu 
lasów , nieprzemieni się w doskonalszy. 

  

„wird sich besonders bey Hochwaldungen eine 
„, merkliche Abweichung zeigen. Der fataleste und 
» gewohnlichste Fall ist, dass fast durchgehends 
» mehr junges Holz da ist, als altes und mittel- 
„ wuchsiges weil man an elek Orten, erst seit 40 
», oder 50 Jahren angefangen hat, die unregelmis- 
„ Sig ausgelichtelen Waldungen in Heege zu legen 
„ um junges Holtz wieder nachzuziehen. -. 

„, Man muss daher in diesem Falle , die Umstaen- 
» de genau erwaegen, und den "A ae nach 
»5 Moeglichkeit zu vergleichen suchen, indem man 
„ den periodischen Ertrag in einander verschicebt. --- 
,, Doch muss man Sie. sehr vorsichtig zu werke- 
» gehen, weil man beim Vor greifen an totalen Er- 
„ trag des ganzen Umtriebes immer verliehrt, und 
»» desto mehr Schaden leidet , je jinger das holtz ist, 
„ welches man zu friih und zur zeit des starksten 
„ Zuwachses bezicht, ~- »
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81. Wystawiliśmy (6) obraz doskonałego lasu, 

ktory we wszystkich względach tak со 40 В- 

czności drzewostanów kazdego periodu, iak i 

co do obszerności i dobroci gruntu, w nay= 

lepszym znayduie się stopurowaniu i stosunku. 

Przykład zaś dany niedoskonalego lasu (51) 

udowadnia nam, iż osiągnienie rocznego iedno- 

staynego dochodu, nieda się pogodzić ani zta- 

cznością periodycznych drzewostanów, ani z wy- 

doskonaleniem prawdziwego stosunku między drze- 

wostanem i gruntem. Ztad oczewiście wynika, 

iż szczególne oddziały , które w kaźdym pe- 

riodzie do odmłodnienia przypadają i po calym 

obrębie są rozrzucone, wycięte bydź muszą 

według starszeństwa wieku, dla uniknienia utra- 

ty przyrostn, że zatem powierzchnie przy iedna- 

kowćy dobroci gruntu, w każdym periodzie in- 

nym drzewem będą okryte. 

82. Z powyższych obiaśnień okazuie się, iź 

Las niedoskonały podług systematu materyalnego 

urządzony, po upłynieniu całćy kolei, znaydo 

wać się będzie wtéy saméy, a może gorszéy 

nieforemności drzewostanów , wszędzie bez po- 

rządku rozrzuconych. 

83. Powtórzenie tego sposobu gospodarstwa 

w następnych koleiach, te same pociągnie za 

sobą skutki i nigdy miedoydziemy do lesno go- 

spodarczego celu, żeby reczne ręby naykorzy-
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stnieyszy miały kierunek, naydfuźższą гойе- 
głość figury (h) i nieprzerwaną między sobą 
styczność. 

84. Co do szczególnych wad systematu ma- 

teryalnego, postrzegamy nayprzód wątpliwość . 
w oznaczeniu kapitału czyli wartości lasu przez 

oszacowanie. 

85. Rezultat taxacyi lesnéy naywięcey do 
prawdy zbliżonym bydź może w drzewostanach 
doyrzałych; oddala się od tćy prawdy przy ta- 
xacyi oddziałów niedoyrzałych, a na samym 
tylko opiera się domniemaniu przy szacowaniu 
drzewostanów , które wcale ieszcze nieexystuią. 
Każde wszelako uchybienie wtey mierze , roz- 
ciąga szkodliwe swe skutki i na obecne działa- 
nia przez kombinacyą dochodów teraznieyszych 
1 przyszłych drzewostanów. 

86. W teyże kombinacyi mogą się przyło- 
żyć do zniszczenia systematu znaczne uszko- 
dzenia przez gąsienice , wichry i pożary , sko- 
ro te zdarzają się w okręgu innego periodu , 
a zatem do kontrolli periodu pierwszego wcią- 
gnięte niezostaną. 

  

(№) Jm dłużey rozciąga się powierzchnia rębu odmładza- 
iącego . wlesie wysokopiennym , tym pewniey i la- 
twiey nastąpi naturalne odmłodnienie ponieważ sto- 
lace drzewo nietylko wazki rab zasłania, lecz go 
1 obsiewa,
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87. Wątpliwość względem zalożenia rocznych 

rębów i uprawy sztucznćey , równieź zastugui¢ 

na uwagę. Gdzie i iak ręby założone bydź 

maią ? nie iest i niepowinno bydź oboiętnym — 

niemoze bydz zatem to założenie poruczor 

wyborowi samych tylko wykonywatacych Off, 

cyalistow. ty 

88. Nakoniec , odpowiadaiac па zapytanie 

czyli niezmierne koszta , które w kraiu śrze” 

dnićy tylko wielkości potrzebne bylyby na usta 

lenie materyalnego urządzenia, z korzyścią wje 

Tozoneby zostały i czyli spodziewać się możemy 

trwałości systematu wtak długim przeciągu cza- 

su, w którym wyobrażenia i dzieła ludzkie 

częstym podpaść mogą odmianom? szczerze nam 

przyznać należy, iż przeciwnego iestesśmy zda- 

nia, zwłaszcza że podług ogólnych poprzedni- 

czych  obiaśnień problema doskonałey , teoryi 

Urządzenia lasów przez systemat materyalny 

rożwiązanem bydź niemoże. 

c. Sysiemat połączony. 

89. Jeżeli, ani powierzchnia Lasów, ani ma- 

teryał drzewny wszczególności uważane, kapita= 

tu leśnego istotnie reprezentować niemog i р 53, 
с . , . r 

gdy żadnego innego zrzódła niemasz , szukać 
r , с 

go zatćm w obydwóch razem należy. — Sy- 

stemat więc na tych obydwóch zasadach opar-
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y, właściwie systematem połączonym nazwać 

E może. 

‘90. Му połączenia korzyści podziału po- 
grzchni, z podziałem massy drzewnćy, nie iest 

gwa, 1 iuż po kilka razy, sczególnićy przez 
i Сойа wypracowaną została (i). 

po" Autorowie różni, którzy się tym połą- 
niem trudnili, zachowali iednak fałszywe wyo- 
еще ; do: ogólne prawidło trwałego во 

$odarstwa leśnego koniecznie So. zró- 
wnanego iednostaynego rocznego dochodu. Ztąd 
poszło , że dla zrównania tego dochodu, wcze= 
śnie nierówne co do obszerności naznaczaiąc rę- 
by, żadnóy innćy dla gospodarstwa niezape- 
wnili korzyści , oprócz tey, że samowol- 
ności niższych Qfficyalistów przy zalożeniu ro- 
cznych rębów zapobiegli. 

92. Dla dostatecznego rozwiązania problema- 
tu Urządzenia lasów , systemat połączony na- 
następujące powinien mieć cechui: ące własności. 
Celem systematu połączonego jest) i bydź po- 
winno przyprowadzenie lasów nieregularnych do 
stanu doskonałości i zachowanie ich wtym sta- 
nie na przyszłość ; powinnismy więc zatym idąc 

  

(2) Соиа systematische anleitung zur Taxation der Wal- 
dungen ~ Berlin 1804.
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systematem iasno wykazać w iakim stanie każdy 
obręb teraz się znayduie;, iaki bydź powinien 

w stanie doskonałości i iakie działania są po= 
trzebne do osiągnienia Żądanego zamiaru. 

93. Dla osiągnienia tego celu przeznacza sy- 
stemat polączony dla każdego periodu staże po- 
wierzchnie, których stosunkowe położenie słu= 
żyć ma -calemu obrębowi za podstawę przy- 
szłego stopniowania, a których obszerność tak 
bydź powinna zastosowaną do sily reprodukcyi- 
ney ażeby hodowane na tych przestrzeniach 
drzewostany regularne , na przyszłość równy 

' dostarczać mogły dochód. Te powierzchnie stałe 
są w systemacie połączonym iakby głównym za- 
rysem podług którego wydoskonalenie obrębu 
krok za krokiem ma bydź posuwane. 

94. Każdy period i wtym systemacie zawie- 
ra lat o. W każdym naznaczalą się wszystkie 
działania , które za potrzebne uznane będą. — 
Działania te służą od periodu do periodu za 
podstawę” oszacowania materyalu drzewnego. —— 
Gdy zaś zrównanie dochodu niemoże prawdzi 
wie mieć mieysca iak po przyprowadzeniu do 
doskonałości calego lasu; tymczasem obeyść się 
należy gospodarnie takim dochodem iaki wszczea 
gólnych periodach ciągniony bydź może. Przy- 
kłady dwa następuiące obiaśnią bliżey szczegóły 
tego systematu. 

21
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aa, Lasy wysokopienne. 

95. Niech Fig: III. na mappie przyłączoney o- 
znacza ten sam obręb sosnowy wysokopienny, któ- 

rego luż w systemacie materyalnym wzięliśmy 
za przykład. MKoley dla niego przyjęta, zawie- 

га równie lat 120 i podobnież dzieli się na 
cztery periody, każdy po. lat 30. Podług pra- 
wideł systematu połączonego, dla kaźdego pe- 
riodu naznaczyć należy stałą stosunkową po- 
wierzchnią, którą w gospodarstwie wysokopien- 
nym , okręgiem gospodarczym nazywamy. Gdy 
iednak tu przyimuiemy, że grunt wcałym obrę- 
bie dla sosny równie iest przyiaznym ; przeto 
i okręgi gospodarcze w obecnym przypadku rów- 
ney wielkości bydź mogą i są. 

96. Dla ustalenia na przyszłość w calym obrę= 
bie przyzwoitego . stopniowania wieku, za po- 
mocą okręgów gospodarczych, ręby ciągnąć się 
powinny podług przepisów uprawy lesnéy od 
strony poludniowo-wschodniey, ku pulnocno- 
zachodniey, a to przez wzgląd na naygwałto- 
wnieysze 1 nayzimnieysze wichry, które od stro- 
ny pulnocno-zachodniey nayczęścićy powstaią. 

97. Nie zawsze iednak stopniowanie to wea- 
tym obrębie w iednéy i nieprzerwanćy kolei usku- 
tecznione bydź może, iuż to z powodu te- 
raźnieyszych drzewostanów , iuż dla zbytecznćy
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długości rębów, która ztąd wyniknąćby mogła. 
Zrówną wszelako pewnością doydziemy do za- 
mierzonego celu, ieżeli to stopniowanie na dwie 
lub wiecéy części rozdzielemy. 

с Rr . у . . 17 

98. Ta możność rozdziału i rozmaitość spo- 
sobów iakiemi na p rzyszłość porządek następne- 
go wycinania, ustanowiony bydź może (k), zo= 
stawuia nam tak obszerne pole do formowania 
! naznaczania okręgów gospodarczych , że ta- 
kiego niemasz by naynieregularnieyszego lasu, 
w którymby połączenie okręgów gospodarczych 
ze względem na teraźnieyszy drzewostan korzy- 
stnie niedalo się uskutecznić. 

99. W przytoczonym przykładzie , gdzie cały 
obręb 3000 Morg: Magd: zawiera, każdy okręg 
gospodarczy przy równćy dobroci gruntu, za- 
mykać w sobie może 750 M: M, Obręb roz- 
dzielony tu został na cztery okręgi za pomocą 
dwóch dróg krzyżowych (1). 

= 
(A). Przyimuiąc iż liczby I. II. III. IV. oznaczaią cztery о_ 

kręgi gospodarcze do czterech periodów należące 
SR te cztery razy odmiennym porządkiem ulo- 
żyć można, bez naruszenia doskonałego w perio- 
dach stóbniowania n.p. raz I. II. III. IV. drugi raz 
II. III. IV, I. trzeci raz III. IV. 1: II. czwarty raz 
TV, I. AE IIK 

(1) Gdzie naturalne ograniczenie mieysca mieć niemoże, 
okręgi oddzielone bydz powinny wązkiemi przecię- 
temi liniami. 
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100. Zastanawiając się nad wiekiem iedenastu 
oddziałów przytoczonego obrębu , znayduiemy 
że oddziały a. b. pokryte są drzewem naystar- 
szćm , do których dla przyległości przyłączony 
został oddział c. lubo młodszem drzewem za- 
rosły. Oddział l. iest nayobszernieyszy z tych 
co okryte są lasem naymłodszym, do niego więć 
dodaie się oddział k. lubo cokolwiek starszy i 
halizna wtymże oddziale. — Z tych uwag 
uformowano : 

Okręg gospodarczy I. z oddziałów a. b. c. 
— — LE — а в. Ь 
— = Ш. о ао В. 1 
— — о 1. k. i ha- 

hzny wtymże oddziale. — 
Każden z tych okręgów gospodarczych dla 

łatwieyszego rozeznania, na mappie brzegiem 
rożnego koloru obwiedzionym został. 

101. Gdyby obręb przytoczony byf wstanie 
naywyzszey doskonałości , wtenczas zawieraćby 
powinien : 

Okręg gospodarczy I. drzewo od lat 90 do I 20stu. 
= vee II, — Oo gociu. 
— am НЕ — 201 Gociu. 
— = IV. od roku 1 do lat Jostu. 

W takim przypadku w każdym periodzie ie- 
den okręg przypadatby do odmfodnienia » atrzy
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do przetrzebienia. Gdy iednak istotny drzewo- 
stan tych okręgów gospodarczych niżey opisać 

się maiacy, nie iest doskonałym , następuiący 

zatóm plan gospodarowania dla przyszłego wy= 
doskonalenia tych okręgów ułożony został. 

1ro2. Okręg gospodarczy 1. okryty iest w od- 
dziale a, drzewem go do 120 letniem w od- 

dziale 5. 60 i goletnićm , w oddziale c. 20 i 

Joletnićm. 

Oddziały a. 6. zdolne są więc w pierwszym 
periodzie do. odmłodnienia (lubo odział 2. nie 

doydzie wtym przeciagu czasu do zupełnćy doy- 
rzałości.) Со do oddziału c. ten iest zbyt mło- 

dy, a zatem do drugićy kolei oszczędzonym 

bydź powinien, w którym czasie doydzie do wie- 

ku 140 1 15oletniego. 

Okręg gospodarczy II. zawiera tylko drzewo- 

stany od rociu do Gociu lat, które w początku 

drugiego periodu mieć będą 4ości do go lat i 

wtedy będą musiały bydz odmfodnione pomima 
niedoyrzalego wieku. Podczas pierwszego pe- 

riodu, trzebieze tylko w tym okręgu uskutecz- 
niać należy. Е 

Okręg gospodarczy III. składa się z drze- 

wostanów 4 do Goletnich, które na początku 
trzeciego periodu będą miały lat 64 do 1aostu, 
1 wtym trzecim periodzie odmłodnione bydź 
powinny. Wpierwszym periodzie w oddziale г.
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uskutecznić należy ręb zupełny dla oczyszcze- 

nia młodzieży 4ro i Ścio letniey zdrzew starych 

120 1 13oletnich , tudzież trzebieże w oddzia< 

dach h. g. 

Okręg gospodarczy IV. okryty iest drzewem 

5cio do fostuletniém, ma zatem po części wiek 
sobie właściwy. . Na początku czwartego periodu 
mieć będzie lat 95 do 130stu.1 w tym czwar- 
tym periodzie odmłodnionym bydź powinien. — 

Podczas pierwszego periodu w oddziale /. usku- 

tecznić należy ręb zupełny dla tych samych 
przyczyn iak w oddziale z tudzież trzebieże 
w oddziale %. 

103. Z tego płanu działań gospodarczych nie 
tylko przekonywamy się o tem, co w pierwszym 
i następnych trzech periedach uskutecznić na- 
leży dla weyścia wporządek, lecz mamy nadto 
skazówkę , iakim sposobem odtąd w nieprzemien- 
nym szeregu działań, porządek przyszły-na za- 
wsze ustalony i zachowywany bydź ma. 

104. Na zasadzie takowego planu wykonaćby 
moziia oszacowanie w każdym periodzie , dla 
wyśledzenia massy drzewa, która weafym obrę- 
bie co rok użytą bydz moze, a to weelu ure- 
gulowania potrzeb, i zastósówania ich do za- 
możności. Niemasz iednak żadnego powodu, 
ażeby to oszacowanie natychmiast na całą pier- 
wsza koley to jest, ną cztery iey periody usku-
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tecznione zostało. Oszacowanie takie drzewo- 

stanów ieszcze niedoyrzałych , iest piępęruę.; a 

przeto koszta i czas na nie Tożone próżnemi 

bydź mogą. Zasluguie zatem na pierwszeństwo 

przepis, podług którego na początku każdego 

Żostoletniego periodu , działania gospodarcze na 

nowo przepisane i oszącowanie massy drzewa 

ustanawiać się powinno. Przepis ten wykony- 

wany bydź ma, dopóki cały obręb do zupełney 

niedoydzie doskonałości. 

105. Stosownie do tego prawidła, n należy nam 

natychmiast po urządzeniu, ustanowić dła pier- 

wszego periodu przepisy gospodarcze 1 oszaco- 

wanie massy drzewnéy w sposobie krótkim A 

snym i pewnym, a to podług wzoru Lit: A. 

który wraz z mappą przyłączoną, Żadney nie- 

zostawuie wątpliwości, ani względem sposobu, 

ani względem mieysca, w których działania go - 

spodarcze wykonane bydz maia. 

106. W obecnym ИХ do tych prze- 

pisów umieścićby należało , iz w oddziałach z. /. 

uskutecznić trzeba ręby zupełne nie pozniey 

jak w przeciągu czterech pierwszych lat, a to 

dla tego, że potćm bez „znacznego uszkodzenia 

młodzieży, stare drzewo awiby spuścić , ani wy- 

wieść można było. 

107. Podobnież przepisaćby należało, iż w o- 

kręgu gospodarczym 1. w oddziałach a.5. od-



( 168 ) 

młodnienie uskutecznić należy po upłynionych 
czterech latach pierwszych. Odmtodnienie to , 

uskuteczni się za pomocą cienio-rebow, które 
od roku do roku od strony pofudniowo-wscho- 

пиву do pułnocno-zachodnićy dopóty posuwa- 

ne bydź powinny, dopóki dla nastąpionego iuż 
>. doskonałego obsiewu w mieyscach poprzedniczo 

odmfodnionych , reby iasne 1 zupelne niestana 

się w nich potrzebnemi. W roku w którym 

te ręby iasne i zupełne uskuteczniać będzie na- 

leżało , posuwanie cieniorębów do dalszego cza- 
su wstrzymać należy. Na mappie oznaczony 
iest kierunek tych cieniorębów kropkowanemi li- 
niami. (m) 

108. Trzebieże uskutecznione bydź. powinny 
podług ogólnych prawideł, a dla oznaczenia kie 
ruuku wiakim postępować maią, pociągnione są 
dwie liniie kropkowane w oddziałach %. d. Upra- 
wa nadzwyczayna , iaka przy odmłodniemu ро- 

  

(m) Wogólności przyiąć można, iż cienioręb dwa lata 
do obsiewu naturalnego potrzebuie. -- Powierzchnia 
zatćóm, która w pewnym przeciągu czasu do od- 
młodnienia przypada, dzieli się na połowę tyle cie- 
niorębów, ile przeciąg czasu lat zaymuie. — Wobec- 
nym przypadku gdzie odmłodnienie zacząć się ma 
we cztery lata po urządzeniu, trwać ma przeto lat 
26. -- Pow-erzchnia na trzynaście cieniorębów toz- 
dzielona została.
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trzebną się bydź okaże , także przepisaną bydz 

powinna. 

109. Szacowanić, wsparte ńa działaniach go= 

spodarczych pierwszego periodu, i takim зро- 

sobem przedsiewziete iak pod drtykufem miate- 
ryalnego systematu iest opisane, wykazńie w pier- 

wszym periodzie do dyspozycyi massę drzewa | 

59,880 sążni (zobacz wzór litt: A.) zatém ro- > 

czny dochód 1996 sążni. Podług systematu 

materyalnego dochód ten miał czynić 1,942 są- 

ми. Że dochód drzewny w pierwszym periodzie 

podług obydwóch systematów pomimo różności 
działań, zrównał się, iest rzeczą przypadkową, - 

gdyż w kombinacyi całych obrębów podług sy 9 

ета połączonego, dochód prawie zawsze 

większy się okaże, iak podlug systematu ma- 

teryalnego. 
rio. Wystawimy sobie dwa obręby niedosko- 

nałe, z których ieden po większey części sa- 
mem młodćm, drugi samém starém drzewem 

iest okryty. Dochód drzewny z pierwszego obrę- 

bu podług każdego systematu będzie mały , 
lecz dochód z drugiego obrębu podług syste- 
matu połączonego , który zrównanćy i iedno- 

staynćy korzyści niewymaga, posuniony bydź 
„może tak wysoko bez uszkodzenia przyszłey drze- 

wostanów doskonałości, iż ubytek z pierwszego 
obrębu wynadgrodzi. 

22
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i341. Jeżeliby nakoniec uczynione było zaga- 
dnienie , iakim sposobem obręb ieden , składa- 
iący się zupelnie z młodego i obręb drugi skła- 
daiący się z samego starego drzewa, urządzo- 
ny bydź ma? rozwiązanie takowego zapytania 
nie iest trudne, W obydwóch obrębach okręgi 
gospodarcze w takim porządku założyć potrzeba 
laki dła przyszłego doskonałego ich stanu iest 
przyzwoitym. Ręby iednak w pierwszym obrę- 

bie wtedy tylko zaczęte bydź powinny , kie- 
dy drzewo do iakieykolwiek użyteczności doy- 
rzeie, w drugim zaś obrębie, albo w ciągu pier- 
wszego periodu odmłodnione bydź powinny okrę- 
gi gospodarcze IV. I. a wciągu drugiego periodu 
okręgi II. III. w następnćy zaś kolei obręb przez 
lat 3ości oszczędzonym bydźby musiał, albo 
też w każdym periodzie ieden tylko okręg go- 
spodarczy brać do odmłodnienia należy inne 
zaś zachować tymczasem w stanie niedoskonało- 
ści , wycinaląc tylko drzewo stare sposobem 
wyborowym. ( n) 

(n) Wycinanie wyborowém sposobem (Plaenterungsweise 
en jardinant ) przez które naystarsze i naylepsze 
drzewo bez porządku tu i owdzie wybiera się i spu- 
szcza, iak wiadomo, zupełnie się dobremu gospo- 
darstwu sprzeciwia. -- Wprzytoczonym przykładzie 
usprawiedliwia go tylko nieuchronna potrzeba , za- mienienia lasu zupełnie nieregularnego na doskona- ly bez uiracenia korzyści obecney,
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66. Газу wyrębne. 

112. Koley lasów wyrędnych nieprzechodzą- 
ca lat Żostu, ze względu na pewność i wiel- 

ką prostotę gospodarstwa wyrębnego, dzielić się 
może na poddziały ieden rok w sobie zawiera- 
iące. Powierzchnia całego obrębu podług do- 
broci gruntu podziela się na części, które po- 
rębami nazywamy. Poręby te na mappie nu- 

merami podług porządku, w którym do rębu. 
przypadają są oznaczone. | 

z . O . „A u3. Przy ustanowieniu obszerności powierzchni 
porębów w stosunku do dobroci gruntu wcelu 
osiągnienia na przyszłość iednostaynego rocznego 
dochodu , działać powinniśmy z wielką przezor- 
nością , a to z przyczyny, że gospodarstwo wy- 
rębne dozwala uprawy kilka rodzaiów drzew 
razem, 1 ze kazdenby naypodleyszy gatunek 
gruntu, iednemu rodzaiowi drzewa sprzyla bar- 
dzićy niź innym. 

: r k , BA 114. Kierunek rębów podług którego przy- 
szłe stopniowanie Lasu ma bydź uskutecznione, 
powinien bydź od strony południowo-wscho- 
dniéy, ku putnocno-zachodniey , a to dla tego, 
ażeby wycięte poręby zasłonione były od przy- 
krych wiatrów i przez większą część dnia od 

/ Е . ż 
słonca oświecone i ogrzane bydź mogty. Jak 
w lasach wysokopiennych , tak i w wyrębnych
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od woli urządzalącego zawisło stopniowanie po- 

rębów zachować w iednym szeregu, albo roz- 

dzielić ie na kilka, osobliwie w figurach leśnych 

dobrze zaokrąglonych. Podobnież od woli urzą- 

dzaiącego zawisło , ustanowienie porządkowych 
numerów dła porębów ze względem na tera- 

- „znieyszy drzewostan. 

2 115. Na mappie przyłączoney Fig; IV. wyo- 
_ braża ten sam Las wyrębny , który przy syste- 

macie materyałlnym nam za przykład służył. 

Oddział a. obszernosci 84ch MM: ma grunt 

sprzyiaiacy Olszynie. — Kazden Morg dostar- 
czyć więc może 15 sążni drzewa trzydziesto- 

letniego. 

* 

Oddział 5. M. M. 196, ma grunt sprzyiaiący 

dębinie, grabinie, brzezinie, i osiczynie. Morg 

dostarczyć może 15 sążni drzewa 3ostole- 
tniego. 

Oddział c. 308 M. M. iest gruntu podlego. 
Morg zatém Żostoletniego drzewa nieda iak 9. 
зайти. 

Oddział d. 252 M. M. iest gruntu śrzednićy 
dobroci, zatem morg , 3ostoletniego drzewa 
dostarczyć może 12 sążni, 

116, Obszerność rocznych porębów wynayduie 
się sposobem następującym: dostarczyć mogą 
na przyszłość. wciągu lat 3ostu.
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Oddział a. 84 x 15 = 1260 займ. 

zatikeh. 1 g6ERGADUSZH2D4O 5 

  

gia. Ste. BOBS King ong: y= 

зв об MD 3024 — 

Przeto caly obręb wciągu lat 

30. dostarczy 9996 sążni. 

339, — czyli rocznie 

Podług tego wyrachowania , ieżeli na przy- 

szłość , to iest w drugićy lub trzeciey kolei , 

dochód porębów ma bydź iednakowy i równy, 

oddziały zawierać w sobie maia ( wyrzuciwszy 

ułomki) liczbę i obszerność porębów następu= 

iącą: 

Oddział a. +222 = 4 poreby po 21 Morg: Magd:   

  

  

  

г 2. 2° > O POKOBÓW POL? Buccs ate 

fa 27 Bre ce zał 
3024: 

О що 

117. Co się tycze porządku porębów, zawsze 

jest korzystnieyszy łączny, po sobie następuiący 

gdyby nawet iakiey ofiary wymagał, a niżeli 

przerwany. W przytoczonym przykładzie roz- 

poczynamy porządek porębów w oddziale a 

prowadząc go przez oddziały b. c. d. lubo 

w oddziale e. naystarsze drzewo się znayduie. 

W innych okolicznościach możnaby zacząć od 

oddziału c. potóćm przeyść przez oddziały a. b. d. 

bez rozerwania stopniowego związku porębów.
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118. Po takowem uporządkowaniu porębów 
i naznaczeniu ich numerowanemi palikami, usta- 

nawiaią si¢ dziatania gospodareze, czy dla kaz- 
dego oddziału, czy też dla każdego porębu 

z osobna. Ма fundamencie tych działań usku- 
tecznia się następnie oszacowanie massy drze- 
wney w każdym porębie. 

i1g. Podobnież i w lasach wyrębnych nie- 
potrzebne iest rozciągnięcie operacyi szacunko- 
wey na dłuższy czas, iak na lat Jości. Lasy 
wyrębne rocio albo 15stoletniey kolei , szaco- 
wane bydź powinny na trzy albo dwie kołeie 
dla powzięcia zbliżonym sposobem wiadomości 
o dochodzie całego periodu 3ostoletniego. Aż 
da czasu zupełnćy doskonałości lasu wyrębnego, 
niepotrzebne iest zrównanie rocznego dochodu 
w całym obrębie; do tego zatóm czasu kon- 
tentować się należy dochodem , który kazden 
poręb wydadź może (0) 

  

(0) Zasługuie tu na uwagę, i udowadnia pierwszeństw 0 
systematu połączonego , iź P. Hartig wdrugim wy- 
daniu Nauki urządzenia lasów (Anleitung zur Taxa - 
Hor und Beschreibung der Forsten Giessen 1804. ) 
oświadczył się w gospodarstwie wyrębnym za sy- 
ое połączonym , i przed przyprowadzeniem 
lasów do zupeiney doskonałości, nieżąda iednostay- 
nego rocznego dochodu — że zatem systemat mate- 
ryalny nieutrzymuie iuż iak tylko w gospodarstwie
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120. Przyłączony wzór pod Lit. B. obiaśnia 
sposób , podług którego urządzenia Lasów wyrę- 
bnych iasno i prosto wykazanym bydź może. 

121. Po urządzeniu takim sposobem wszystkich 

obrębów do iedney straży 1 wszystkich straż 
do iednego leśnictwa. należących, po sporzą- 
dzeniu ogólnego Obrazu i ogólney mappy znay= 
dzie administracya leśna w szczególnym opi- 
saniu 1 w szczególnych mappach obrebo- 
wych dostateczną skazówkę , iak odtąd w u- 
rządzonćm Leśnictwie prowadzić nadal gospo: 

darstwo i iak krok za krokiem postępuiąc , 

wszystkie iego oddziały zbliżać do stanu zupeł- 
nćy doskonałości. 

122. Z tych tabellaryczny ch opisań sporzą- 
dzać nalezy co rok dla lesnictwa Etat rebow i 
Etat uprawy sztuczney. 

123. Brat rębów co do lasów wysokopien- 
nych zasadzać się powinien na massie drzewa 
podług oszacowania do rębu przypadaiącey; co 
do lasów wyrębnych zaś, na obszerności po- 
rębu. 

  

wysokopiennym -- Wiemy zaś że wpierwszym wy- 
daniu tegoż dzieła, był P. Hartig za systematem ma- 
teryalnym w obu rodzaiach gospodarstwa tak wy- 
sokopiennym iak wyrebnym.
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Etat uprawy sztucznéy sporzadza sig  stoso~ 

wnie do obszerności halizn, które co rok do 

uprawy przypadała. Я 

124. Z końcem roku lesno-gospodarczego, któ- 
ry równie iak rok Ekonomiczny od Sgo Jana 
do Sgo Jana rachowany bydź powinien , spo- 
rządzona bydź ma osobna Tabella kontrolli, a 
w nmićy wykazana różnica między Etatem prze- 
pisanym i działaniami istotnie uskutecznionemi. 
Bilans tey kontrolli służyć powinien za ska- 
zowke do Etatu roku następnego. Samo przez 
się rozumie się, że massa drzewa przez różne 
uszkodzenia ubywaiąca, w tym tylko przypadku 
do kontrolli wciągnięta bydź ma, ieżeli ubytek 
zdarzył się w oddziałach w obecnym periodzie 
do odmfodnienia przypadaiacych. Ta kontrolla 
nakoniec przekonywaląca nas, czy mnićy lub 
więcćy drzewa ściętem zostało, iak ściętem bydź 
miało; służyć nam może za powód do zało- 
żenia Magazynów drzewnych rezerwowych , 
w mieyscach do tego stosownych. 

т25. Im bardziey lasy przez wykonywanie sy* 
stematu połączonego zbliża się do doskonałości, 
tym prościeysze będzie ustanowienie periody- 
cznych działań gospodarczych , tym Tatwieysze 
oszacowanie periodycznego dochodu. Przyidzie 
nakoniec czas, w którym szacowanie wcale iuż 
niebędzie potrzebnóm , z powodu że przy
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stałych do. rębn przypadających powierzchniach, 
samo doświadczenie dochodu ciągnionego, bę- | 
dzie dostateczną skazówką dochodu na przyszłość. 

ciągnąć się mogącego. Będzie to Epoką w któ- 

réy , powiedzieć można że gospodarstwo leśne ¢ 

do naywyZszego szczytu doskonałości doszło. = 

126. Jeżeli zastanowiemy się nad tóm,'iż przy 
Urządzeniu lasów koniecznie czynić wypada ofia= 
ry z obecnych mafych korzyści dla ustalenia na 
przyszłość dochodu znacznieyszego a zarazem 

trwałego, i rozwazemy iak mocney woli i siły 
potrzeba dla zachowania przez kilka pokoleń ie- 
dnostaynego i ciągłego porządku; łatwo się 
przekonamy , Że osoba moralna i nieśmiertelna 

iaką iest Rzad kraiowy naywiecéy ma naturalney 
zdolności do Urządzenia lasów i stałego niemi. 
opiekowania się, a to w celu upewnienia dla kra- 
iu drogiego w lasach kapitału, z zachowaniem 
którego , przemysł, rolnictwo , i pomyślność 
mieszkańców , tak ścisle są połączone. 

  

Przez rożbiór różnych systematów Urządzenia 
leśnego , przez szczególne wyłuszczenie syste- 
matu połączonego , podług którego teraz lasy 
Rządowe w Królestwie urządzaią się; wystawi- 
liśmy na widok i Sąd publiczny przedmiot , o 

23
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w _ którego pólityczney ważności przekonani ieste- 
_ śmy.  Pochlebiamy sobie zarazem, że Właści: 

ciele prywatni, których dobre zagospodarowanie’ 
lasów obchodzić powinno , znayda w tey roz- 

"prawie albo zachęcenie do zaprowadzenia grun- 
townego leśnego gospodarstwa , albo przynay- 
mnićy skazówkę. podług którćey ze znaiomoscia 
rzeczy, o Urządzeniu Lasów sądzić będą mo- 
gli, 

Ba,
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200 ditto. ditto. Sosna 30-4oletnia dobrze zwarta.| Trzebież w ciagu lat 1838 do 1840. 660 

.|. ой. 400 ditto. ditto. Zarosl sosnowa 5-6letnia w sta-} Uskutecznic reb zupełny w ciągu lat 

! nie iasnorębu, pomiędzy 120 do] 1890, 1821 1 1822 przy głębokim 

r3oletniemi nasiennikami. śniegu. 8,000 

> - Зооо - = = - = - 59,880 P = - 30 I     
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| | Г 
| koley od: roku 4/82b.. do 1049. мас 

ODDZIAŁU) OPT s KONI E POREBU ILOŚĆ ~4 a en cers eee ZR eS He oii Omar oe MIEYSCOWOŚCI | di REELS Y Ha. Halizn wie- | Мази. | Ob- pe aa PRZE PBISY К Ob- | rozpo- ; e lizn w |dnym тока: : © aan AlE oe r | ) u- $ | tyczace się upra ; : 
$ko. -|NOSGĄS, ae chee | | Dan | mer. BO>* A i jA ри ЗСУ. ności. Lg PAPA. eres 2 | | w roku. | Porębie. alacego. f 5 czonych. 

г ; | CRK RZA | j я — M, ‚М. | M.M Sążnie. Morg. Magd. 

| | a. 84 nizkie. mokry lecz do-jOlsza z pnia odrosła, 50-6oletnia, do-|Z oszczędzeniem 5-6 sztuk maymłod- ( 1 | 21 1820 700 | 
bry brze zwarta. szych z nasienia ulostych olsz na 2 DI 1921 640 | 

iednym morgu , wszystko wyciąć tuż ( 3 | 21 1822 535 
przy ziemi ostrćm 1arzędziem pod- 4| 21 1823 250 
czas mrozów. | 

в та : s Е \ | | 5b | 22 1824 300 
b. 196 równe. ZIEMIĘ roślinna , Odrosl z pnia 20 - Joletnia brzeziny, Oszezedzaiac zdrowe sare i wszystkie 6 | 22 | 18025 190 

glina i piasek osiczyny, rokiciny i grabiny w ogól- młode z nasiena zrałe dęby, nie- aloe 1826 420 dobry. ności dobrze zwarta poiedyńczćm mnićy 10 - 12 stuk naymłodszćy z) 8 | 22 1827 290 
100 - 130leinim dębem pomieszana. nasienia zrosłćy brzeziny я И g | 22 1828 Зто 

3 | , na morgu , reszę wiesieni lub na) 10 | 22 1829 '250. 
wiosnę tuż przy ;iemi wyciąć. тт | 22 1830 80 

то. 02 1931 40 
z 13 | 20 1832 20 | NE wolnić i 

8 A ne A | lać natychmiast 
: ates . ea ) ! nasieniem  brzozo- с. 308 ditto.  |ditto, lecz więk-|Halizna poiedyńczemi 150 - 3ooletnie- Nayzdrowsze dęby pozystawić, inne zaś, | 16 | 38 1835 25 wym i grabowym w 

| szą częścią z| mi dębami, tudziez 40=50letnia brze-|  iako też brzezinę «i ojczynę, zupełnie 4 17. 38 | 1836 то mieyscach pustych. g f : piaskiem pomie-| zina i osiczyną rzadko okryta. wyciąć. 18 | 59 а a Uprawa podług po- 3 — = z o « < 

: szany i podły. | Bo > 1839 bi rządku rębów usku- 
а 51 | 39 | 1840 15 RP PDA POs 
23 : 22 | 28 1841 | 290 z maż 

+ 24 28 1843 430 Bie 

i 252 lekko wzgó-|Glinaz ziemią ro-|Odrósl z pnia brzozowa, grabowa i osi-|Jak pod а sk . 202 WZ$ R RA te 10-20letnia, średnio zwarta, z rzyste. ślinna średnia. owa : 
: poiedyńczćm 100 - 13oletinim dębem 

: pomieszana. 

||Summa| 840 | s = , г       
 


