
Z teki starego praktyka. 
  

(Dokończenie.) 

Uwagi końcowe o zapasie normalnym. 

Jak to już powiedzieliśmy wyżej, las normalny może po- 
zostać w właściwym swoim ustroju tylko pod tym warunkiem, 
jeżeli z końcem każdego roku, a względnie w każdym okresie 
odnowienia lub okresie przerwy, zabierze się z niego człon 
najstarszy szeregu mas. a przyrost powstający po cięciu 
w całym lesie — czyli na wszystkich członach szeregu mas — 
uzupełni w ciągu roku, albo okresu odnowienia lub przerwy, 
zwichnięty czasowo szereg mas tak: że z końcem każdego roku, 
a względnie okresu odnowienia lub przerwy, znajdować się będzie 
znowu w lesie normalnym całkowity jego zapas. 

Dla tego też las normalny przedstawia się we właściwej 
swojej organizacyi tylko przed cięciem zrębu czystego lub 
przed rozpoczęciem cięcia zrębu częściowego t. j. wtedy, 

gdy wszystkie jego człony pokryte są masami drzewnemi odpo - 
wiadającemi szeregowi wieku czyli istnieje pełny zapas nor- 

malny (w jesieni). Przedstawienie zatem lasu normalnego bez 

członu najstarszego (na wiosnę), lub z połową na nim masy 
drzewnej (wśród lata), nie zgadza się właściwie z pojęciem 
zasadniczem lasu normalnego i są to tylko odstępstwa 
czynione na rzecz praktyki. 

Z tego zaś co już wiemy o przyróście i zapasie lasu nor- 
malnego wynika jasno: że w ciągu kolei z końcem każdego roku, 
a względnie okresu odnowienia lub przerwy, jest zapas normalny 
ilościowo niezmieniony, tylko poszczególne jego człony szeregu 
mas, ulegają zmianie ciągłej co do wieku 1 masy 1 dopiero po 
ukończeniu każdej kolei, utworzy się znowu taki sam szereg 
wieku i mas, jaki był na jej początku. 

Według tego składa się w ciągu kolei zapas normalny 
z dwóch części — z zapasu pierwotnego czyli starego, 
znajdującego się na początku kolei, a ustępującego ciągle z bie- 
giem takowej, i z zapasu nowego tworzącego się stopniowo 

w ciągu kolei z przyrostu na członach wyciętych. 
у. 23
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Zapas stary (Z,) składa się zatem z zapasu znajdującego 

się na początku kolei i z przyrostu, który powstaje w ciągu 

niej na członach jeszcze nie wyciętych. Zapas nowy (2,) tworzą 

znowu te masy, które przyrostem rocznym nagromadzają się 

w ciągu kolei na członach wyciętych, aby utworzyć zapas nor- 

malny z początkiem przyszłej kolei. 

Tym sposobem zapas normalny pozostaje po wycięciu z kor- 

cem każdego roku lub okresu odnowienia albo przerwy liczbowo 

niezmieniony, bo ile go ubędzie w każdym roku lub okresie 

na zapasie starym, tyle mu przybywa w tymże samym czasie na 

zapasie nowym. | 

Lecz przyrost w lesie normalnym rozkładając się na, oby- 

dwa zapasy tworzy na zapasie starym szereg malejący, zaś 

na zapasie nowym szereg rosnący, a obydwa te szeregi uzu- 

pełniają się do pełnego przyrostu lasu normalnego, co wska- 

zujemy na przykładzie: 

Mamy 5 ha wikliny zagospodarowanej w pięcioletniej 

kolei i prawidłowo co do wieku odstopniowanej. (o roku przy- 

pada do cięcia I ha wcześnie na wiosnę, tak, aby jeszcze 

przed zimą tego samego roku, nastąpić mógł roczny przy- 

rost wynoszący 5 m*. 

Ruch mas drzewnych spowodowany cięciem w latach poszcze- 

gólnych kolei, jakoteż rozdzielenie ich na zapas stary 1 nowy, 

również i ruch przyrostu rocznego zasilającego obydwa zapasy, 

przedstawia następująca tabliczka schematyczna. 
  

  

  

  

  
  

  

  

                      
    

Liczby członów Е Z tego roz- Przyrost | 
I | II | III | IV | У a dzielają się |roczny zasil 

Na początku kolei Masy drzewne w nich w m$ = g| w m” na. | У т 

s-letniee — | 25 | 20115] 10| 5 ]|ś | Z, |Z, |Z, | Z, 
1| 5,25 | 20 | 15 | 10 | 78] 70) 5 20| 5 

'W ciągu kolei 2] 10 | 5 | 25 20 | 15 | 75 | 60 | 15 | 15 | 10 

atowroku: 3| 15 | 10| 5 | 25 | 20 | 75 | 45 | 30 | 10 | 15 
4/20 | 15 | 10 | 5 | 25] 75 | 25 | 50] 5 
5| 25 | 20 | 15 | 10) 5175] 0-| 75] 0 

(Liezby podkreslone odnosza sie do Z,.) Razem 50 
m3   
  

Widzimy z zamknięcia tej tabliczki, że przyrost na zapasie 
starym wynosi 50, na zapasie nowym 75 %. Różnica 25 m* po-
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chodzi ztąd: że zabrana została w pierwszym roku kolei pier- 

wszej z szeregu mas masa członu najstarszego, aby przyrost 

' powstały na tymże członie do końca kolei, poźniej oddać kolei 

drugiej do cięcia w pierwszym roku tejże kolei. 

Ale przyrost powstający w lesie normalnym na obu zapa- 

sach da się obliczyć także sumarycznie. Zapas bowiem stary 

w lesie normalnym, składa się z zapasu istniejącego na po- 

czątku kolei, który w ciągu tej kolei zwiększony zostanie przy- 

rostem rocznym powstającym na członach szeregu mas, nie przy- 

padłym jeszcze do cięcia. A przyrost ten wynajdziemy, jeżeli 

przyrost roczny lasu normalnego pomnożymy przez lata Kolei 

a od ilorazu tego odejmiemy zapas normalny istniejący na po- 

czątku kolei. 

W przykładzie naszym jest zapas normalny 75 m*, przyrost 

zbiorowy 7%: k = 265 = 125 m*, zaś 125 — 75 = 50 m* 

jest przyrostem na zapasie starym. Przyrost na zapasie now ym 

jest — jak to się rozumie samo przez się — zapas normalny 

t. j. 75 m* czyli suma szeregu mas na początku kolei drugiej 

a powstała z przyrostu na członach wyciętych w ciągu Кое 

pierwszej. 

"Z przedstawienia tego wyprowadzamy to ważne prawidło , 

że w ciągu kolei wolno użytkować w lesie tylko zapas 

stary, a z zapasu nowego jeno tyle, ile tego wymaga pielę- 

gnowanie drzewostanów składających tenże zapas (trze- 

bieże i t. p.). Jest to wskazówka wielkiej wagi dla gospo- 

darstwa lasowego w ogóle, a nie odnosi się li tylko do 

samego lasu normalnego. 

0 prawidłowym dochodzie. 

Dochodem normalnym Dn nazywamy tę masę drzewa, 

która w lesie normalnym przypada do użytku czyli do cięcia co 

roku, albo w okresie odnowienia lub w okresie przerwy, aby 

utrzymać ustrój tegoż lasu. Dochód normalny nazywa się także 

etatem normalnym. 

Jak wiemy, pobrać można z lasu normalnego tylko jego 

człon ostatni, czyli przyrost roczny lub okresowy, inaczej 

zwichną się warunki zasadnicze lasu normalnego. Tylko w gospo- 

_darowaniu zrębami częściowymi, do przyrostu reprezentowanego 

przez człon ostatni, dodać jeszcze należy przyrost powstający 
*
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na tym członie w okresie odnowienia, jak to powiedzieliśmy na 
swojem miejscu. 

A gdy tym sposobem, w tych samych innych warunkach, 
także w lesie normalnym zagospodarowanie zrębami częściowymi, 
jest ten sam przyrost roczny, co w lesie normalnym, zosta- 
jącym w zagospodarowaniu zrębami czystymi, przeto przyjąć 
można śmiało, że w każdym lesie normalnym, a analogicznie 
w każdym lesie zwyczajnym, przyjąć można tylko 
przyrost roczny, jako dochód roczny. Chodzi tylko 
o wyśedzenie rzeczywistego przyrostu rocznego lasu, co 
w dzisiejszych stosunkach nauki i przy zasobie środków pomocni- 
czych wcale nie jest trudno. 

Jeżeli przyrost roczny, czyli dochód normalny podzielimy 
przez zapas normalny, otrzymamy tak zwany czynnik czyli 
mnożnik użytkowy mu lasu normalnego. A ztąd, gdy 
mnożnikiem użytkowym pomnożymy zapas normalny, otrzymam y 
dochód normalny. 

Twierdzenie to zużytkował uczony leśnik Krystyn Hun- 
deshagen do oznaczenia dochodu z lasu rzeczywistego, mno- 
żąc jego zapas, przez mnożnik użytkowy lasu nor- 
malnego, tych samych lub powinowatych podstaw 
zasadniczych. 

Z tego łatwo wywnioskować, że mnożnik użytkowy spada 
ze wzrostem kolei, dochód zaś i zapas rosną z wysokością kolel. 
Na wielkość mnożnika użytkowego wpływa oprócz tego rodzaj 
drzewa, siedlisko, sposób gospodarowania i t. d. 

Jeżeli jednak do obrachunku dochodu i zapasu normalnego, 
użyty zostanie przyrost przeciętny w wieku rębności, 
jest mnożnik użytkowy, dla jednakowych kolei zawsze ten 
sam, bez względu na rodzaj drzewa, siedlisko, sposób zagospo- 
darowania 1 t. d. z 

Jest bowiem: 

  Zm = Т, A MU = > Ło 7 t-J.: aby wynaleść 

do
 | 

mnoznik uzytkowy, dzieli sie 2 przez kolej dana. 

0 uzmysłowieniu lasu normalnego. 
Jak wiemy nie istnieje las normalny w rzeczywistości; 

nie możemy jednak powiedzieć, aby nie zdołano wynaleść w lesie 
rzeczywistym pojedyńcze drzewostany normalne.
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Jeżeii więc wyszukamy w lesie tego samego rodzaju drzewa, 

tej samej dobroci siedliska i w jednakowej kolei laśnej drze- 
wostany normalne, różniące się wiekiem o pewien okres 

czasu n. p. 5, 10do20 lat; jeżeli oznaczymy jak najdokładniej 

masy tych drzewostanów na pewnej przyjętej za miarę jedno- 
stkową powierzchni n. p.na 1 hektarze, — jeżeli na koniec zesta - 

wimy masy wynalezione obok wieku odnośnego w tablicę — 

otrzymamy obraz odstopniowań wieku i szeregu mas lasu nor- 
malnego. 

Z tak utworzonego prawidłowego szeregu wieku i mas, 
który już sam uzmysłowia las normalny, oznaczyć można łatwo 

rachunkiem: przyrost, zapas, mnożnik użytkowy; słowem wszyst- 

kie czynniki wchodzące w skład lasu normalnego lub służące do 

jego objaśnienia. 

Tablice przedstawiające stan lasu normalnego, nazywają 
się tablicami lasu normalnego albo po prostu tabli- 
cami normalnemi. 

Tablic takich jest obecnie bardzo wiele, my jednak własnych 

nie mamy jeszcze, a chociaż przedmiot ten bardzo jest ważny, 
nie będziemy zatrudniać się nim na razie dla braku miejsca. 

Dodajemy tu tylko, że tablice lasu normalnego odgrywają 

w nowszych czasach ważną rolę w oznaczaniu zamożności drze- 
wostanów 1 dochodu z lasu i już dziś obejść się bez nich nie 
można. 

Wreszcie nadmieniamy, że las normalny jak i wszystkie 
jego części składowe, przedstawić się dadzą także graficznie, 
o czem jednak także na razie zamilczeć musimy. 

z 

* %* 

Mam nadzieję iż pokazałem: Że aby nabyć wiedzę pra. 
ktyczną o lesie normalnym, nie należy koniecznie uczęsz 
czać do Szkoły leśnictwa 1 kupować dzieła Judeicha „o urzą- 
dzeniu lasu* — owego postrachu praktyków; -— wystarczy do 
tego odrobina cierpliwości i wytrwałości — czego Życzę z ca- 
łego serca. | 

i Henryk Strzelecki. 

 


