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Optymalizacja wykorzystania zasobow lesnych jako bazy 
surowca drzewnego 

Doniesienie tymczasowe 

Оптимализация использования лесных запасов как базы древесного сырья 

Optimalization of the utilization of forest resources as a basis of timber raw-ma- 

terial | 

7, agadnienie maksymalnego wykorzystania zasobów leśnych jako ba- 
zy surowca drzewnego dla pokrycia zapotrzebowania gospodarki 

narodowej od dawna leżało w centrum uwagi resortu leśnictwa. Ostrość 

tego zagadnienia podkreślał fakt, że możliwości produkcyjne gospodar- 

stwa leśnego, określone tradycyjnymi metodami urządzania lasu, nie po- 

krywają w całości zapotrzebowania na drewno i wyroby drzewne. Defi- 

cyt szczególnie ostro zaznaczał się w surowcu tartacznym. 

Powstało zatem zagadnienie określania optymalnych możliwości pro- 

dukcyjnych lasów, przy uwzględnieniu aktualnego stanu i perspekty- 

wicznych zmian zachodzących w zasobach leśnych pod wpływem użytko- 

wania i przyrostu. Oczekuje się odpowiedzi na pytanie: ile można mak- 

symalnie użytkować, aby zasada reprodukcji rozszerzonej nie została na- 

ruszona. 

W warunkach centralnie planowanej gospodarki perspektywiczne 

i okresowe bilanse zużycia drewna muszą być oparte na dokładnej pro- 

gnozie możliwości produkcyjnych gospodarstwa leśnego. Rozeznanie ta- 

kie może dać optymalny wariant perspektywicznego programu rozwoju 

produkcji leśnej. Długi okres produkcyjny w leśnictwie trwający kilka 

dziesiątków lat uzasadnia opracowanie perspektywicznych programów 

rozwoju na okres 40—50 lat, co stanowi zaledwie połowę całego okresu 

produkcyjnego. 

Program rozwoju produkcji leśnej powinien określać możliwości 

użytkowania oraz możliwości realizacji reprodukcji rozszerzonej. 

W niniejszej pracy przedstawiono próbę ujęcia zagadnienia rozwoju 

produkcji leśnej w postaci modelu matematycznego, który służyłby do 

określenia optymalnych programów produkcji leśnej. Przy opracowy- 

waniu modelu rozwoju produkcji leśnej w postaci wzoru matematycz- 

nego starano się nadać mu taką postać, aby programy produkcji leśnej 

określane na jego podstawie pozwalały:



a) określać maksymalnie dopuszczalny rozmiar użytkowania rębnego, 
który stanowi główny cel produkcji leśnej (wynosząc ponad 60% wszy- 
stkich użytków pobieranych z lasu) i warunkuje zmiany zachodzące 
w zasobach leśnych oraz przyszłe możliwości produkcyjne (reprodukcję 
rozszerzoną). Dotychczas rozmiar 'użytków rębnych zawsze był określany 
na podstawie decyzji podejmowanych w wyniku odpowiedniej kalkula- 
cji (metody regulacji użytkowania), w przeciwieństwie do użytkowania 
przedrębnego, którego rozmiar wynika z potrzeb pielęgnacyjnych i sani- 
tarnych drzewostanów; 

b) zabezpieczać trwałość produkcji drewna tartacznego, a w szcze- 
gólności jego najcenniejszej części, tj. drewna grubego i średniowymia- 
rowego. Przyjęcie tych sortymentów jako podstawowych przy opracowy- 
waniu programu produkcji leśnej było dyktowane tym, że umożliwiają 
one pozyskanie najbardziej wartościowej tarcicy przy maksymalnym 
wykorzystaniu przerabianego surowca oraz, że deficyt drewna szczegól- 
nie ostro rysuje się w drewnie tartacznym tych wymiarów; 

c) przeprowadzać szczegółową analizę stanu i struktury zasobów leś- 
nych na początku każdego okresu gospodarczego i określać wysokość 
okresowego przyrostu. 

We wspomnianym modelu matematycznym przyjęto jako t — wskaż” 
nik okresu gospodarczego, z podziałem na lata, na jakie będzie opraco- 
wvwany perspektywiczny program produkcji leśnej. Ponadto przyjęto 
10-letnie okresy gospodarcze, odpowiadające 10-letnim okresom gospo- 
darczym w planach urządzania gospodarstwa leśnego i 10-letnim prze- 
działom podklas wieku. Z uwagi na długi okres produkcji leśnej uwzglę- 

dnienie okresów krótszych nie jest uzasadnione z uwagi na to, ze okresv 

10-letnie stanowią około 1/10 całego cyklu produkcyjnego. Wskaźnik „t” 

może przybierać wielkość od 1 do T, gdzie T jest ostatnim okresem go” 
spodarczym rozpatrywanego ciągu lat. 

Przez „i oznaczono w modelu wskaźnik siedliska, to jest wskaźnik 

przyrodniczych warunków produkcji leśnej, a więc: grup siedlisk, boni- 

tacji drzewostanu lub regionu geograficznego. Wskaźnik „1 może przyj- 

mować wartości od 1 do m. , 

Przez „j” oznaczono w modelu wskaźnik klasy lub podklasv wieku 

drzewostanów, z których mogą być pobrane użytki rębne. Wskaźnik „j” 
może przyjmować wartości od 1 do n. 

W matematycznym modelu służącym do określenia optymalnego pro- 

gramu produkcji leśnej wyróżniamy: 

a) kryterium optymalizacji, czyli tzw. funkcję celu oraz 

b) zbiór ograniczeń precyzujących warunki techniczne produkcji leś- 

nej i pozyskiwania drewna tartacznego grubego i średniego. 

W funkcji celu ujęto w postaci matematycznej założenia określające 

podstawy optymalizacji programu produkcji leśnej, a mianowicie: | 

a) maksymalizację wykorzystania bazy surowca drzewnego, co osiąga 

się przez minimalizację importu drewna tartacznego, a w szczególności 

grubego i średniego drewna tartacznego, oraz 

b) maksymalizację przyrostu bieżącego drzewostanu głównego jako 
wyrazu reprodukcji rozszerzonej. 
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Funkcja celu ujmująca podstawy optymalizacji programu produkcji 
leśnej została zapisana w sposób następujący: 

тах Г, = ху 
п т 

^ Ż Cii [хьь:— Увы — 2 byt. (1) 
t=l i t=1 j=l i 

MB
 

gdzie: | 

Ctij — współczynnik przyrostu bieżącego drzewostanu głównego (bez 
użytków przedrębnych) ,j'-tej podklasy wieku, „1 '-tego sie- 
dliska (bonitacji) w okresie „t”, przy czym przyrost bieżący 

oblicza się po odjęciu użytkowania w okresie „,t', 

х:;; — szukana zasobność drzewostanu głównego w m$ grubizny 

w korze na początku okresu t z „j”-tej podklasy wieku, 
„1”-tego siedliska (bonitacji), 

у: :; — szukana wielkość użytkowania rębnego w m grubizny w ko- 

rze z „j”-tej podklasy wieku, „i'-tego siedliska (bonitacji) 
w okresie ,,t’, | 

b. — współczynnik dyskryminacji importu drewna tartacznego, gru- 

bego i średniego, może być wyrazem stosunku wartości dre- 

wna importowanego do wartości drewna na pniu, 

y: — szukana wielkość importu grubego i średniego drewna tartacz- 

nego w m3 bez kory dla pełnego pokrycia założonego zapotrze- 

bowania na ten sortyment drzewny. 

Funkcja celu składa się z dwu członów, z których pierwszy precy- 

zuje postulat maksymalizacji przyrostu bieżącego drewna: 

T m n 

1 = J Z Z Gy [Xi — Увы, (2) 
t=1 i=l j=l 

a drugi postuluje maksymalizacje wykorzystania bazy surowca drzewne- 

go i minimalizacje odpowiednio niekorzystnego obnizenia przyrostu bie- 

żącego drewna przez minimalizację importu drewna tartacznego 

T 

Lo — 2 beyt, (3) 

Zadanie optymalizacji produkcji leśnej może być również rozpatry- 

wane z punktu widzenia minimalizacji importu drewna tartacznego 

T 
min Ls — 2 Yt» (4) 

t= 

lub z punktu widzenia maksymalizacji przyrostu biezacego drewna 

m n 

ż Fa сия [Хы -— Увы (5) 

Ii 
M
H
 

H
 

max Ly — 
1 

gdy tylko znane są możliwości importu drewna tartacznego w każdym 

okresie gospodarczym, tzn. gdy np. sumaryczna wielkość importu dre- 
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wna tartacznego w rozpatrywanych okresach gospodarczych nie prze- 
wyższa możliwości importu w tych okresach, to jest gdy: 

T 

2 Yt = M, (6) 

gdzie „M” określa możliwości importu drewna tartacznego. 
Warunki techniczne produkcji leśnej i pozyskiwanie drewna tar- 

tacznego grubego i średniego precyzują następujące ograniczenia lub 
grupy ograniczeń: 

a) ograniczenie maksymalnie dopuszczalnej wysokości użytkowania 
rębnego w danej podklasie wieku przyjęto w postaci: 

Qui; Xeij —YŁG20, dla j=23,..,n, (7) 
1=12,..., m, 
$ — 1,2,..., Т,. 

gdzie: 

(Q+,;,; — współczynnik określający maksymalną wysokość użytkowania 
rębnego w „j”-tej podklasie wieku, na „i”-tym siedlisku (boni- 
tacji) w okresie t; | 

b) ograniczenie minimalnej wysokości użytkowania rębnego na da- 
nym siedlisku przyjęto w postaci: 

n 

2 ГА: Xt,i,j — У: ;] = 0, dla i = 1,2, ..., M, (8) 
=4 

t=12..,T 

gdzie: 

R.;; — współczynnik określający minimalną wielkość użytkowania 
rębnego w ,„j -tej podklasie wieku, na „i -tym siedlisku (bo- 
nitacji) w okresie ,‚,{”; 

c) ograniczenie możliwości pozyskania drewna tartacznego grubego 
i średniego z użytków rębnych przyjęto w postaci: 

m 

2 > Р+; ; Yt,i,i + Yt = St dla t —1,2, ее) T, (9) 

P+;; — współczynnik określający udział drewna tartacznego grubego 
i średniego bez kory w miąższości użytków rębnych w korze 
dla „j”-tej podklasy wieku, na „i'-tym siedlisku (bonitacji) 
w okresie „t', 

S+ — wielkość zapotrzebowania na drewno tartaczne grube i śre- 
dnie w okresie „t; 

d) równanie pozwalające obliczyć zasobność początkową dla okresu 
t- 1 na podstawie zasobności końcowej okresu „t”, to znaczy po po- 
trąceniu użytkowania w okresie „t', jest w postaci: 
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(1 + 0,01 Pt.i,;) Че. [Xe i; — У: 1] + 
+ (1+ 0,01 pried Qqei;*1 [Xeijei-Ytij1] 
= Xt+i,j+1 (10) 

dla } = 1,2,...,n-1 
dla i= 1,2,...,m, 

t= 1,2,..., T-1, 

gdzie: 

Pt,i,; — współczynnik przyrostu bieżącego zasobów drzewostanu słów- 
nego (bez użytkowania przedrębnego) w „j -tej podklasie wie- 

s ku, na „i'-tym siedlisku (bonitacji) w okresie „t”, 
Gt,i,j — współczynnik do obliczenia zasobności drzewostanów „j”-tej 

podklasy wieku na „i”-tym siedlisku, pozostającego w tej sa- 
mej klasie wieku na początku okresu t+1, 

Qt,i,; — współczynnik do obliczenia zasobności drzewostanów „j''-tej 
podklasy wieku na „i”-tym siedlisku, która przepływa z po- 
czątkiem okresu trl do podklasy wieku j+1 „przy czym ma- 

ту Че; = 1 — Ч; 
Z chwilą operowania 10-letnimi okresami gospodarczymi i 10-letni- 

mi podklasami wieku cała zasobność „j '-tej podklasy wieku przepływa 
na początku okresu t-1 do podklasy j+1 i wtedy qq;; = 0, аа; ; = 1; 

e) ograniczenie pozwalające określić zasobność drzewostanu na po- 
czątku pierwszego okresu np. na podstawie danych z inwentaryzacji 
ozńaczono w postaci: 

XLij Skiii dla j=12,... n, (11) 
| 1 = 1,2,..., m, 

gdzie: 

Ki;j — zasobność ustalona w wyniku inwentaryzacji na początku 1 
okresu w ,j -tej podklasie wieku na „i -tym siedlisku (bo- 
nitacji); 

f) ograniczenie pozwalające określić zasobność pierwszej podklasy 
wieku uwzględnionej w modelu (dorost) wyraża się w postaci: 

XG ZWyjj dla i=1,2,..., m, (12) 
t= 2,3,..., T, 

. gdzie: 

W:,i,1 — zasobnos¢ podklasy wieku ustalona па początek drugiego okre- 
su i następnych (dorost) na „i”-tym siedlisku (bonitacji); | 

g) ograniczenie określające, że poszukiwane wielkości: zasobność 
drzewostanu głównego, użytkowanie rębne i import grubego i średniego 
drewna tartacznego nie mogą przyjmować wartości ujemnych 

Xtij; Yti,j» Ye = 0 dla t= 1,2, as T, (13) 

| i 12... m, 
j=12,..., n. 

Przedstawiony model ma charakter otwarty, gdyż dopuszcza w opty- 
malnym programie produkcji leśnej możliwość pokrycia zapotrzebowania 
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na określone sortymenty drzewńe nie tylko z zasobów własnych, ale rów- 
nież z importu. 

W sformułowanym modelu przyjęto, że funkcja celu jak i warunki 
ograniczające mają charakter liniowy, co pozwala stosować do określenia 
optymalnych programów produkcji leśnej metody programowania linio- 
wego, np. zmodyfikowanej metody „simpleks”. 1 

Model rozwoju produkcji leśnej ma charakter dynamiczny, gdyż 
ее perspektywę kilku kolejnych okresów (okresów gospodar- 

czych). 

Dla określenia optymalnego wariantu programu produkcji: leśnej 
w oparciu o przedstawiony model matematyczny niezbędne są następu- 
jące dane: 

| a) zakresy zmienności wskaźników: t, i, j modelu rozwoju produkcji 
eśnej, 

b) współczynniki określające maksymalną wysokość użytkowania rę- 
bnego Q+;; i współczynniki określające minimalną wielkość użytkowania 
rębnego Rę,; dla każdej podklasy wieku na poszczególnych siedliskach 
w okresie t; 

c) współczynniki dyskryminacji b, importu drewna tartacznego dla 
każdego okresu gospodarczego; | 

d) zasobność podklas wieku k;;; na początku pierwszego okresu go- 
spodarczego określona np. na podstawie wyników inwentaryzacji. Za- 
sobność ta powinna być zróżnicowana nie tylko według gatunku drzewa, 
podklas wieku, ale również pod względem siedliska (bonitacji) lub grup 
regionalnych; 

e) wskaźnik przyrostu bieżącego drzewostanu głównego (bez użytków 
przedrębnych) Ci; i Prij W zależności od gatunku drzewa, podklasy 
wieku, siedliska (bonitacji) lub grup regionalnych, przy czym C+;; może 

być rówine Dt;,;; 

f) wskaźnik wykorzystania zasobów na pniu w korze na produkcję 
drewna tartacznego grubego i średniego p+;; w zależności od gatunku 
drzewa, podklasy wieku i siedliska (bonitacji) lub grup regionalnych; 

5) zasobność pierwszej podklasy wieku Wę,;, dla następujących okre- 

sów, w których podklasa ta dorasta do wieku, będącego przedmiotem 

analizy możliwości użytkowania rębnego. Dane te muszą być zróżnico- 

wane w zależności od gatunku drzewa, siedliska (bonitacji) lub grup re- 

gionalnych; 
h) wielkość zapotrzebowania na drewno tartaczne 5, dla każdego . 

okresu gospodarczego. 

Należy nadmienić, że rachunek optymalizacyjny jest matematycznie 
jednoznaczny, ale wiarygodność wyników zależy od danych wyjściowych 
i wskaźników. Z tego powodu dążność do maksymalnej dokładności jest 
nie tylko zagadnieniem poprawności naukowej, ale również ma poważny 
aspekt gospodarczy. 

Sformułowany model rozwoju produkcji leśnej zastosowano do okreś- 
lenia przykładowego programu produkcji leśnej. 

  

1 An-min Chung Linear Programming, Charles E. Merrill Books, Inc., Colum- 
bus, Ohio 1963. 
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Że względów. technicznych ! w rozpatrywanym przykładzie uwzględ- 
niono następujące założenia: 

1) ograniczono się do jednego gatunku drzewa — sosny, 
2) przyjęto tylko okresy gospodarcze, w związku z tym wskaźnik 

„t” przyjmuje wartości od 1 do 4, 
3) przyjęto również tylko 4 typy siedlisk, czyli wskaźnik „i” przyj- 

muje wartości od 1 do 4. 
4) przyjęto 6 najstarszych podklas wieku (IIIb, IVa, IVb, Va, Vb, VI 

i więcej), a zatem „j” przyjmuje wartości od 1 do 6, przy czym założono 
możliwość pobierania użytków rębnych w podklasach wieku od IVa do 
VI i wyżej, 

5) przyjęto równe współczynniki dyskryminacji importu drewna tar- 
tacznego dla każdego okresu gospodarczego (b+ = 50). 

Przeprowadzone obliczenia przykładu miały na celu sprawdzenie po- 
prawności przyjętych założeń i przydatności opracowania modelu dla 
określenia optymalnego wariantu programu rozwoju produkcji leśnej. 
W obliczeniach tych przyjęto dane dotyczące wysokości i struktury zaso- 
bów leśnych według klas wieku i siedliska (bonitacji) w sposób dowolny 
bez dążności do zobrazowania stanu faktycznego. Z tego powodu wyniki 
mają jedynie wartość przykładu bez możliwości wyciągania wniosków 
praktycznych. Główna ich wartość polega na tym, że na podstawie przy- 

kładów można się zorientować o zakresie i postaci otrzymanych informa- 

cji, determinujących program produkcji leśnej oraz na porównaniu 

wyników obliczeń z wynikami otrzymanymi tradycyjnymi metodami 

urządzenia lasu. , 

Należy podkreślić, że w przytoczonym przykładzie zostały uwzględ- 

nione cztery okresy gospodarcze, jednakże do analizy można było wyko- 

rzystać. tylko wyniki dotyczące trzech pierwszych okresów. W ostatnim 

bowiem okresie nastąpiło bardzo poważne naruszenie leśnych zasobów 

produkcyjnych w wyniku nadmiernego użytkowania. To zjawisko należy 

tłumaczyć tym, że w ostatnim okresie gospodarczym (uwzględnionym 

w modelu) brakuje matematycznie uzasadnionego argumentu do utrzy- 

mania zasobów leśnych na odpowiednim poziomie i w odpowiedniej 

strukturze, formalnie zaś na tym ostatnim okresie urywa się cały pro- 

gram produkcji. W tej sytuacji dążność do maksymalizacji wykorzystania 

bazy surowca drzewnego przez minimalizację importu nie jest rowno- 

ważona dążnością do maksymalizacji przyrostu w przyszłych okresach 

gospodarczych. | 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń przykładowego programu 

rozwoju produkcji leśnej otrzymano strukturę zasobów leśnych z podzia- 

łem na podklasy wieku i siedliska (bonitacje) na początku poszczególnych 

10-letnich okresów gospodarczych. Sumarycznie, dla wszystkich siedlisk, 

struktura zasobów leśnych i zasobność w m? grubizny w korze w posz- 

czególnych podklasach wieku kształtuje się w sposób podany w tabeli 1. 

Program użytkowania rębnego w m? grubizny w korze w podklasach 

wieku przedstawiono w tabeli 2. 

  

1 Obliczenia programu produkcji leśnej dla rozpatrywanego przykładu wyko- 

nano przy użyciu maszyny EMC Mińsk 22 znajdującej się w Centrum Oblicze- 

niowym Komisji Planowania, 
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Tabela i 

Kształtowanie się struktury zasobów leśnych i zasobności grubizny 
w korze w poszczególnych podklasach wieku — m3 
    

  

    

  

  

  

            

  

        
  

      

        
  

  
  

  

    

Okres Podklasy wieku 

gospodarczy 55 65 75 85 95 110 Razem 

Stan wyjściowy 39 423 32 151 34 514 22 213 22 808 38 825 189 934 

po 10 latach 39 423 45 058 35 328 37 020 23 278 20 141 200 258 

‚20 ,, 52 147 45 053 49 515 37 892 33 050 8 870 226 527 

„30 ,, 52 147 59 000 49 515 53 089 30 418 8 597 253 371 

Tabela 2 

Program użytkowania rębnego grubizny w korze 
w podklasach wieku — m>* 

Okres | Podklasy wieku Razem drewna 

gospodarczy | tartacznego 

(dziesięcio- 85 95 110 Razem grubego 1 średniego 

I — 10 862 31 060 41 922 17 877 43 

II 5 482 18 622 16 120 40 224 16 067 40 

III 8 873 26 439 7 096 52 408 16 817 39 

Tabela 3 

Ogólny program produkcji drewna — grubizny w korze — m 

Nr O Okresy gospodarcze 
kol Wyszczególnienie 

of. I | Ww | WW 

1 Zapas początkowy 189934 200258 226527 

2 Użytkowanie 41922 40224 42408 

3 — Zapas pozostający 148012 160034 184119 

4 ' Przyrost zapasu pozostającego 12 823 14 346 17 105 

5 _. Dorost do III b podklasy wieku 39 423 52 147 52 147 

6 Zapas końcowy 200258 226527 253371 

7  Uzysk drewna tartacznego grubego i śred- 

niego 17 877 16 067 16 817 

Ogólny program produkcji drewna w perspektywie — w. m” grubizny 
w korze przedstawiono w tabeli 3. 

Powyższe tabele zawierają najważniejsze elementy, które determi- 

nują optymalny program rozwoju produkcji leśnej w perspektywie 30 
lat. Pokazano w nich nie tylko perspektywiczne możliwości użytkowania, 

które należy uważać za optymalne wykorzystanie istniejących zasobów, 

ale które równocześnie zabezpieczają racjonalną reprodukcję rozszerzoną. 

Pokazano w nich również przewidywane zmiany w wysokości i struktu- 
rze zasobów leśnych i ich wpływ na udział drewna tartacznego grubego 
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l średniego óraz obliczonó przyrost okresowy drzewostanów głównych 
bez uwzględnienia użytkowania przedrębnego. 

Przedstawiony model rozwoju produkcji leśnej stanowi zupełnie nowe 
ujęcie regulacji użytkowania zasobów leśnych, które jest również cieka- 
we z punktu widzenia teorii urządzania lasu. 

Wiadomo, że przy tradycyjnych metodach urządzania lasu regulację 
użytkowania rębnego przeprowadzano na podstawie przyjętego wieku 
rębności (kolei rębności), a następnie układano program produkcji leśnej 
lokalizując etat użytkowania w poszczególnych drzewostanach. Określe- 
nie wieku rębności (kolei rębności) wyliczenie etatu użytkowania i roz- 
dział etatu na poszczególne drzewostany (pośrednio na określone podkla- 
sy wieku) to zupełnie odrębne etapy pracy urządzeniowej. 

Przedstawiony model stwarza możliwość uzyskania programu produ- 
kcji leśnej w jednym procesie obliczeniowym. Uzyskuje się od razu 
odpowiedź na pytanie ile i gdzie należy użytkować (w których podkla- 
sach wieku). Odpada potrzeba określania wieku rębności (kolei rębności). 
Wiek ten można obliczyć wtórnie na podstawie porównania z etatami 
obliczonymi na podstawie różnego wieku rębności. 

Porównanie optymalnego rozmiaru użytkowania, wynikającego z pro- 
gramu rozwoju produkcji leśnej z etatem użytkowania obliczonym przy 
założeniu różnego wieku rębności podano w tabeli 4. 

Tabela 4 

Porównanie optymalnego rozmiaru użytkowania wynikającego 
z programu rozwoju produkcji leśnej z etatem obliczonym 

przy założeniu różnego wieku rębności 
mk — _ 

  
  

                  
  

    

        
  

Okres | Etat z ostatniej Etat Z ov Optymalna wyso- 

gospodarczy Wiek , klasy wieku ostatnic klas kość użytkowania 
(dziesięcio- | rębności wieku 

lecie) О m3 — 

I 100 41 923 37 377 41 922 

90 58 680 47 233 

80 74 755 

100 40 224 40 209 40 224 

II 90 57 888 50 064 

80 80 417 

100 39 906 43 595 42 408 

III 90 64 663 56 632 

80 87 190 

Z tabeli 4 wynika, że użytkowanie rębne w dwu pierwszych 10-leciach 
zostało ustalone ściśle w wysokości etatu z ostatniej klasy wieku przy 
przyjęciu 100-letniego wieku rębności, a w trzecim 10-leciu w wysokości 

pośredniej między etatem z ostatniej i z dwu ostatnich klas wieku, rów- 
nież przy 100-letnim wieku rębności. 
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Omówiony model rozwoju produkcji leśnej może być szeroko zastosó- 
wany przy programowaniu rozwoju produkcji leśnej na szczeblu central- 
nym i regionalnym. Może też być wykorzystany do weryfikacji planów 
rozwoju gospodarstwa leśnego, opracowywanych tradycyjnymi metodami 
urządzania lasu, w szczególności dla sprawdzenia przyjętego w tych 
opracowaniach wieku rębności i rozdziału użytkowania na podklasy 
wieku. 

Model optymalizacji programu produkcji leśnej może być zastosowa- 
ny do optymalizacji produkcji leśnej w obrębie jednego gatunku drzewa 
i wtedy jest możliwe uwzględnienie różnic przyrodniczych warunków 
produkcji leśnej wynikających z możliwości produkcyjnych siedliska, jak 
również z geograficznego zrejonizowania zasobów leśnych. Model roz- 
woju produkcji leśnej może być wykorzystany również do określenia 
optymalnego programu produkcji wspólnie dla kilku gatunków (np. 
wspólnie dla iglastych, wspólnie dla liściastych), przy czym istnieje moż- 
liwość uwzględnienia specyfiki procesu produkcyjnego i możliwości 
produkcyjnych każdego z tych gatunków. Jako sortymentu podstawowe- 
go można nie przyjmować drewna tartacznego grubego i średniego, ale 
może nim być dowolnie obrany inny sortyment, np. całość drewna tar- 
tacznego lub kilka sortymentów. 

Z Pracowni Badań Ekonomicznych 
Leśnictwa i Drzewnictwa PAN przy 
współpracy Centrum Obliczeniowe- 
go Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 21 marca 1969 r. 

Краткое содержание 

В работе представлена математическая модель, дающая возможность вычис- 
ления оптимальной перспективной программы лесопользования, исходя из 

актуальной структуры лесных запасов. 

За основу оптимализации была принята максимализация прироста запаса 
лесных ресурсов при максимальном покрытии потребностей Ha толстомерное 
и среднее пиловочное сырье. Эти условия были приняты для функции цели (1). 

Кроме того, в модель были введены следующие условия ограничения, опре- 
деляющие: 

а) максимальное допустимое лесосечное пользование в данном классе воз- 

раста насаждения с учетом класса бонитета (7), 

6) минимальное пользование в самом старшем классе возраста насаждения 

с учетом класса бонитета (8), 

в) возможность заготовки толстомерной и средней пиловочной древесины 

в зависимости от класса возраста и бонитета насаждения (9), 

г) запас насаждений в начале следующего периода в данном классе возраста 

и бонитета с учетом лесосечного пользования и прироста (10), 

д) первоначальный запас насаждений в зависимости от класса возраста 
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и бонитета (11), а также запас насаждений самого младшего класса возраста, 
входящего в следующие хозяйственные периоды (12). 

Модель можно решить при помощи линейного программирования, при чём 
отличается он динамическим характером, т.к. учитывает несколько очередных 
периодов. 

Модель дает возможность вычислить: 

а) оптимальную величину лесопользования с указанием класса возраста 

и бонитета насаждения, 

6) структуру лесных ресурсов соответственно классам возраста и бонитета 

в начале каждого периода, 

в) величину текущего прироста в классах возраста, 

г) максимальную величину заготовки толстомерной и средней пиловочной 

древесины. 

Summary 

In the paper there is presented the mathematical model enabling the calculation 

of the optimal perspective program of logging utilization starting with the recent 

structure of forest resources. 

As a foundation for the optimalization there was accepted the maximalization of 

volume increment of forest resources along with the maximal meeting of require- 

ments in respects to thick and medium thick sawn timber raw material. These 

conditions were included in the function of purpose (1). 

Besides, following restricting and determining conditions were introduced to the 

model: 

a) maximal permitted logging harvest in definite age-class of a stand with consi- 

deration to the site index (7), 

b) a minimal logging in the oldest age-class of a stand with consideration to the 

Site index (8), 

c) possibility of harvesting thick and medium thick sawn timber in relation to 

age-class and site index of a stand (9), 

d) stock of stands at the beginning of the following period in definite age-class 

and site index, when logging harvest and growth are taken into consideration (10), 

e) initial stock of stands in relation to age-class and site index (11) and the stock 

of stands in the youngest age-class entering following economic periods (12). 

The model may be solved with the aid of a linear programming and it is of dyna- 

mical nature, because it considers several successive periods. 

The model permits to calculate: 

a) optimal size of logging harvest with the indication of age-class and site index 

of a stand, 
b) structure of forest resources according to age-classes and site indices at the 

beginning of each period, 

c) value of current increment in age-classes, 

d)maximal size of the harvest of thick and medium thick sawn timber. 
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