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Echa 
z praktyki i teorji urządzenia gospodarstwa lasowego. 

(Uiąg dalszy). 

Drugim typem kolei rębowej jest t. zw. kolej techniczna, 
t. j. ten wiek rębności, w którym drzewostan daje materjał na- 
dający się swojemi wymiarami i właściwościami do pewnych 
technicznych celów. 

Ponieważ z jednej strony zapotrzebowanie w technice pod 
względem własności i wymiarów jest bardzo wielorakie, z dru- 
giej zaś strony, drzewa w pewnym drzewostanie, pomimo jedna- 
kowego wieku, różnią się znacznie wymiarami i tylko pewna 
część tychże może pewnemu, z góry wytkniętemu, celowi odpo- 
wiedzieć, przeto i granice wieku, w którym techniczna kolej się 
obraca, są bardzo obszerne. 

| Kolej techniczna wymaga przeważnie wysokiego wieku 
rębności i jest tylko wtedy uzasadniona, jeśli równorzędnie 
z wyższą techniczną użytecznością drzewostanu i ceny odpo- 
wiednio rosną, z wyjątkiem takich okoliczności, gdzie las ma 

pewne prawne lub humanitarne zobowiązania — dostarczenia 
materjałów o pewnych wymiarach. 

Trzecim typem kolei rębowej jest tak zwana kolej naj- 

wyższej masy. 

Jak już sama nazwa mówi, to teorja tej kolei postawiła 
za zadanie wynalezienie takiego wieku rębności, przy którym 

wyprodukowanoby na danej powierzchni jak najwyższą masę. 

A ten wiek rębności przypada na ten okres rozwoju drzewo- 
stanów, w którym przyrost przeciętny równa się przyrostowi 
bieżącemu. Ponieważ przyrost przeciętny w czasie swojego naj-



122 Teofil Krygowski. 
  
  

wyższego rozwoju, t. j. w czasie t. zw. kulminacji, nieraz i przez 

dwa dziesięciolecia wykazuje bardzo małe różnice, przeto i gra- 

nice wieku, w którym na podstawie tej teorji obliczona kolej 

slę mieści, są duże. | 

Według twierdzenia dr. Judeicha, kolej ta, na podstawie 

dobrych tablic lokalnych, da się obliczyć dla lasów nasiennych 

w granicach 10—20 lat, dla lasów odroślowych z dokładnością 

większą, zaś dla lasów połączonych jest nieuchwytną. 

Kolej tę wywołała nauka ekonomji społecznej t. zw. starej 

szkoły fizjokratów, która dążyła do tego, by na jak najmniej- 

szej powierzchni wyprodukować jak najwyższą masę, z tego ty- 

tułu kolej ta przez długi czas miała między leśnikami bardzo 

wielu zwolenników, którzy przypisywali jej bardzo wielkie zna- 

czenie społeczno-ekonomiczne i ztego powodu nazywali tę ko- 

lej rębową „leśną* lub „ekonomiczną*. 

A ponieważ sama produkcja jak największej ilości, bez 

uwzględnienia użyteczności i wartości targowej, nie może być 

celem ani zadaniem gospodarstwa, przeto i wiek jak najwyż- 

*zego przyrostu na masie, nie może odgrywać stanowczej roli, 

tem bardziej, że jak nas doświadczenia nowsze poueczyły, punkt 

najwyższego przyrostu na masie wypada o wiele wcześniej, 

jak dawniej pojmowano; przeto kierując się tą zasadą, można 

dojść do bardzo niskich, nieodpowiednich kolei rębowych. 

Gzwartym typem kolei rębowej jest t. zw. kolej najwyż- 

szej renty leśnej. Kolej ta opiera się na tym wieku rębności, 

przy którym dany las daje najwyższy dochód w gotówce, t. j. 

dochód pomniejszony o koszta pozyskania i roczne wydatki na 

kultury, administrację 1 podatki, a dochód ten nazwano naj- 

wyższą rentą leśną. 
W lesie normalnym, przy ściśle trwałym etacie, gdzie rok 

rocznie wpływa dochód, tak z cięć głównych jak i z trzebieży, 

tam z dochodu tego pokrywamy wszystkie poprzednio wymie- 

nione roczne wydatki. 

Inaczej przedstawia się rzecz, jeśli weźmiemy za przykład 

pobór etatu okresami. Tu musimy tak, jak kolej wymaga, 

dochód ten, czyli tak zwaną najwyższą rentę leśną, wypośrod- 

kować na podstawie średniej arytmetycznej, a tem: samem mu- 
simy zliczyć razem tak dochody, jak i rozchody, które w ró- 

żnych czasach wpływały, co jest nieracjonalne. 

Również ujemną stroną tej kolei jest to, że obliczenia jej
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prowadzą do bardzo wysokiego wieku rębności, albowiem naj- 

mniejsze podwyższenie wartości w starszym wieku, wykaże je- 

szcze podwyższenie przeciętnego dochodu, czyli tak zwanej 

renty leśnej, a tem samem uzasadni wyższą kolej rębową. 

Takie podwyższenie kolei miałoby rację, gdyby ta wyższa 

renta wpływała z kapitału tej samej wysokości, lecz jak nam 

wiadomo, z podniesieniem kolei, podwyższa się i kapitał za- 
warty w drzewostanach, czego powyższe obliczenie nie uwzglę- 
dnia, oraz zapomina, że rentowność przedsiębiorstwa nie ozna- 
cza się wysokością renty, tylko jej stosunkiem do kapitałów 

czynnych w przedsiębiorstwie. 

Dodatnią stroną tej kolei jest to, że wprowadza ona do- 

chód czyli rentę, jako czynnik decydujący o wysokości kolei 
rębowej. 

Wprawdzie pojęcie o wysokości dochodu czyli renty jest 
niewłaściwe, lecz jest ono jednak pewnem wejściem na drogi 
wiodące do kolei finansowej. 

Piątym typem jest kolej finansowa, czyli najwyższej renty 

gruntowej. 

О ile jakieś specjalne ważne względy nie stoją na prze- 
szkodzie, to i w gospodarstwie lasowem efekt finansowy powi- _ 
nien być jednym z głównych celów i decydować o ustanowie- 
niu kolei rębowej. 

Wszystkie jednak poprzednio wymienione koleje rębowe, 
zadania tego nie rozwiązały. Wprawdzie kolej t. zw. najwyższej 

renty leśnej, tak, jakby to z jej tytułu wynikało, powinnaby 

temu założeniu odpowiedzieć, lecz jak już poprzednio powie- 

dziano, pojęcie renty jest u niej niewłaściwe, przeto i ta jej 

renta leśna nie jest wskaźnikiem wyż wymienionego założenia. 

Odpowiada jednak temu t. zw. kolej finansowa, t. j. we- 
dług dr. Fr. Judeicha ta kolej, przy której dany las, przy z góry 

oznaczonej stopie procentowej, daje najwyższy czysty dochód, 
czyli najwyższą rentę gruntową. 

Najprostszą drogą do wypośrodkowania kolei finansowej 

dochodzi się przez obliczenie renty gruntowej. 

W tym też celu staramy się w pewnym lesie, lub drze- 

wostanie wyszukać jak najwięcej danych, do tego obliczenia 

potrzebnych. 

Najlepiej odpowiadałyby temu celowi tablice: lokalne, 

podające wartość w gotówce, co jednak przy zmienności
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czynników, szczególnie przy wyższej kolei leśnej, jest ше- 
możliwe. 

Przy zastosowaniu więc choćby najlepiej dobranych tablie, 

obliczenia nasze nie będą nigdy ścisłe, przeto w praktyce 

należy się posługiwać możliwemi wartościami przybliżone- 

mi, a to jest wadą nie tylko tej kolei, lecz w mniejszym lub 

większym stopniu i innych kolei rębowych. 

Сеет łatwiejszego obliczenia renty gruntowej, podaje 
Pressler i Faustmann następujący wzór: 

r = (Hu + Da.l'Op" * + Db.1-0p""> _ kop -1 __ (у $). 

  

0:0p 

Podstawione we wzorze litery oznaczają : 

Hu = dochód we wieku rębności, 

Da, Db = trzebieże we wieku a i b po sobie następujące, 

К = koszta kultury, | 

v = koszta administracji, 

s = rocznie płacone podatki, 

p = przyjęta stopa procentowa, 

u = kolej rębowa. 

Wzór powyższy po raz pierwszy wprowadzony przez Faust- 

manna do obliczenia wartości gruntu względnie renty grunto- 

wej, wyprowadza renty dla gospodarstwa okresowego (ausse- 

tzender Betrieb), ztego też powodu, dawniejsi autorowie, a ró- 

wnież niektórzy w ostatnich czasach kwestjonowali jego zasto- 

sowanie w gospodarstwie ściśle trwałem, t. j. tam, gdzie etat 

pobiera się rocznie. 

Autorowie ci wychodzą ze założenia, że w gospodarstwie 

ściśle trwałem, wszystkie drzewostany razem wzięte, tworzą 

niejako twór organiczny, Ściśle ze sobą złączony, i od siebie 

zależny; przeto wzór służący do obliczenia renty w gospodar- 

stwie okresowem, nie jest tu miarodajny. 

Wprawdzie w danym obrębie, ściśle finansowy kierunek, 

pod wpływem niektórych drzewostanów ulega niekiedy modyfi- 

kacji, porównanie jednak związku drzewostanów w gospodar- 

stwie ściśle trwałem z tworem organicznym zwierzęcym lub 

roślinnym, niema podstaw. 

Jeśli bowiem przedstawimy sobie dla przykładu, pewien 

obręb zagospodarowany ściśle trwale, podzielony w ten sposób 

pomiędzy właścicieli, by każdemu z nich przypadł w udziale 

jeden drzewostan, to mimo podziału, każdy z nich bez naru-
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szenia zasad finansowych, przejdzie w tym drzewostanie do. 
gospodarstwa okresowego. 

Z tego wynika, że obliczenie wartości gruntu, względnie 

renty gruntowej, oraz obliczenie wieku rębności, tak w gospo- 

darstwie okresowem, jak i ściśle trwałem, odbywa się racjonal- 

nie przy pomocy wyż wymienionego wzoru. | 

Przytoczony wzór dla obliczenia renty gruntowej, składa 

się z wielu czynników o wartościach niestałych, z czasem mniej 

lub więcej zmiennych, przeto i sama kolej finansowa na pod- 

stawie tych wartości, nie może być zupełnie dokładnie obl:- 

czoną 1 jest wartością na dłuższe okresy czasu zmienną. 

Nie wszystkie jednak czynniki mają jednakowy wpływ na 

kolej finansową, należy więc ich stopień wpływu bliżej poznać. 

Jak już ze samego wzoru wynika, koszta administracji 

1 podatki nie mają wpływu na wysokość kolei rębowej, gdyż 

zmniejszają każdego roku dochód brutto o pewną, stałą kwotę. 

Koszta kultury, jak mówi dr, Judeich, działają dodatnio 

w kierunku podniesienia kolei rębowej, gdyż im niższa kolej 

rębowa, tem koszta kultury częściej się powtarzają, lecz wo- 

góle wpływ tychże przy ich stosunkowo małej wartości, jest 

nieznaczny. 

Wpływ czyszczeń i trzebieży na kolej finansową jest zna- 

czny, gdyż prolongowane ich wartości przy końcu kolei zostaną 

dodane do dochodu. 

Wpływy tychże są tem większe, im wcześniej i obficiej 

wpływają. | 

Wcześnie wpływające dochody z czyszczeń i trzebieży, 

działają do pewnego stopnia w kierunku obniżenia kolei, Boy 

im krótsza kolej, tem częściej się powtarzają. 

Czyszezenia i trzebieże oddziaływują nie tylko swoim 

bezpośrednim dochodem, lecz również i tem, że potęgują 

przyrost drzewostanów głównych. 

Bardzo często, przez silniejszą trzebież w drzewostanach 

starszych, słabnący już procent przyrostu można podwyższyć 

i tym sposobem przyczynić się do podniesienia wieku rębności. 

Zasadniczo wszystko to, co w wieku, w którym procent 

wskazujący zbliża się do wysokości przyjętej stopy procentowej, 

działa dodatnio na podniesienie tak przyrostu na masie, jak 

l na wartości, działa również w kierunku podwyższenia wieku 

rębności. |
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Podniesienie lub spadek dochodu rębności wpływa tylko 
wtedy na punkt kulminacyjny wieku rębności, czyli na kolej 
finansową, jeśli dytyczy tylko pewnych sortymentów, t. j. sor- 
tymentów pewnej klasy wieku. 

Tam jednak, gdzie zmiana wartości dotyka równomiernie 
wszystkie sortymenty, t. j. nie narusza stosunku wartości pomię- 
dzy klasami wieku, ulega zmianie tylko wysokość renty grunto- 
wej, gdyż na wysokość kolei rębowęj zmiana ta nie wpływa. 

Koszta pozyskania wpływają nieznacznie o tyle na podnie- 
sienie finansowej kolei rębowej, o ile ze zwrostem wymiarów 
I wartości, są stosunkowo niższe. 

Wpływ stopy procentowej jest tak znaczny, że /, %, róż- 
nicy zmienia wiek rębności nieraz mniej więcej o 10 lat. 

Większe różnice wywołują większe wahania. 
Zdawałoby się więc, że te duże wahania unicestwiają ten 

sposób oznaczenia wieku rębności. Zapobiega jednak temu za- 
sada, że stopy procentowej nie oznaczamy dowolnie, lecz musi- 
my się przy tem kierować ogólnemi zasadami ekonomji społe- 
cznej, stosunkami gospodarczemi, a do pewnego stopnia i sto- 
sunkami właściciela lasu. 

zasadniczo gospodarstwo lasowe nie znosi drogiego ka- 
pitału i kto chce wysokich procentów, ten niech szuka in- 
nej lokacji. 

W gospodarstwie lasowem niech lokuje tylko ten swoje 
kapitały, kto czuje się narodowo uświadomionym obywatelem 
i patrzy na daleką metę. Handełesom i innym, ze swego wan- 
dalizmu znanym rycerzom handlu lasami, powinny być usta- 
wowo zbudowane zapory, tak, jak przed innymi szkodnikami. 

Stopa procentowa w gospodarstwie lasowem powinna być 

niższą niż w innych, dających pewną lokację przedsiębiorstwach, 
a nawet niższą niż w gospodarstwie rolnem. 

Strata z powodu niższego oprocentowania kapitałów jest 

tylko pozorną, gdyż przez wzrost; wartości lasu i jego produt 

któw, wyrównuje się ona w dalszej przyszłości. 
Wiadomo powszechnie, że wartość lasu z powodu ciągle 

zwiększającego się zapotrzebowania, a tem samem i popytu, 
przy takiej samej, a nawet z powodu nieracjonalnego gospodar- 

stwa zmniejszonej podaży, ciągle wzrasta, zaś stopa procen- 

towa, jak z doświadczenia wiemy, na dłuższą metę dąży po 
linji falistej, stale ku zniżce.
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Wiadomo również, że las prócz tego, że daje bardzo 

pewną lokację kapitału i mniej kłopotliwy sposób gospoda- 

rowania i pobierania dochodu, daje jeszcze właścicielowi wiele 

innych przyjemności i korzyści, które nie dają się ująć w cy- 
fry I wzory. 

Przeto reguła, że stopa procentowa, w gospodarstwie le- 

śnem powinna być niższa od innych pewną lokację dających 

przedsiębiorstw, jest z punktu szerszego horyzontu i ogólnych 

zasad ekonomji społecznej uzasadnioną. (С. d. n.). 

  

 


