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() gół pracowników zajmujących się bezpośrednio organizowaniem pro- 
cesów produkcyjnych w leśnictwie nie szczędzi wysiłku oraz talentu 

w stałym dążeniu do zwiększania przyrostu drzewostanów oraz pełniej- 
szego wykorzystywania możliwości produkcyjnych siedlisk leśnych. Po- 
dejmowane w tym zakresie przedsięwzięcia byłyby jednak bardziej sku- 
teczne i efektywne, gdyby zostały stworzone możliwości dokonywania 
okresowej kontroli rezultatów przeprowadzonych w tym zakresie zabie- 
gów gospodarczych. Znajomość skutków i efektów przedsięwzięć jest bo- 
wiem także i w leśnictwie jednym z podstawowych warunków pozwala- 
jących na korygowanie bieżącej działalności gospodarczej i osiągania za- 
mierzonych celów w sposób gospodarczo optymalny. 

Badanie skutków i efektów przedsięwzięć zmierzających do zwiększa- 
nia przyrostu miąższości, jakości i wartości drzewostanów polega na 
przeprowadzaniu określonej analizy i oceny zmian produktywności lasu 
(zwanej również produkcyjnością lasu lub wydajnością lasu). Pod poję- 
ciem produktywności lasu w zakresie produkcji drzewnej rozumie się 
stosunek bieżącego przyrostu miąższości, jakości i wartości drzewostanów 
do powierzchni leśnej, na której przyrost się odbywa. Tak rozumiana 
produktywność odzwierciedla stopień biologicznego i technicznego wyko- 
rzystania siedliska leśnego i może być ustalana dla okresów 10-letnich lub 
innych przedziałów czasowych. Wskaźniki obrazujące kształtowanie się 
produktywności lasu są w takich przypadkach wyrażane w m*, w jed- 
nostkach pieniężnych lub umownych. 

Nauka i praktyka leśna znają wiele metod oceny zmian produktyw- 
ności lasu (Krajski, Trampler, Woronin, Wasiliew, Mi- 
kulka, Sudaczkow, Wiedemann, Speidel i in.), przy czym 
niektóre znalazły częściowe zastosowanie w praktyce gospodarstwa leś- 
nego. Do nich również należy metoda wykorzystywana w Lasach Do- 
świadczalnych SGGW w Rogowie, w ramach prowadzonego na terenie 
wymienionych lasów tzw. rogowskiego eksperymentu ekonomicznego. 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie założeń metodycznych 
oraz wyników oceny zmian produktywności lasu na przykładzie Lasów 
Doświadczalnych SGGW w Rogowie w okresie 10-lecia 1958—1968. 
Qua 

* Skrót referatu wygłoszonego na sesji naukowej PTL 21 września 1968 r. 
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Analiza i ocena zmian produktywności lasów rogowskich jest prze- 
prowadzana co 10 lat, na podstawie znajomości 10-letniego przyrostu 
bieżącego miąższości i wartości drzewostanów. Przyrost jest ustalany 
w ramach każdorazowej rewizji planu urządzenia lasów i służy również 
do innych celów związanych z rogowskim eksperymentem ekonomicz- 
nym. Analizie i ocenie są poddawane wyłącznie drzewostany w wieku 
powyżej 20 lat, natomiast produktywność drzewostanów młodszych jest 
uwzględniana w rachunku produkcji globalnej a także w rachunku wy- 
ników działalności gospodarczej. Obliczenie 10-letniego przyrostu miąż- 
szości i wartości drzewostanów w wieku powyżej 20 lat opiera się na 
znajomości: 

a) miąższości i wartości użytków drzewnych pozyskanych w badanym 
okresie, 

b) zmian miąższości i wartości drzewostanów, powstałych w badanym 
okresie. 

Pierwsza grupa wskaźników stosowanych przy analizie i ocenie zmian 
produktywności lasu nosi nazwę wskaźników rzeczywistej produktyw- 
ności lasu. Wyróżnia się przy tym wskaźniki rzeczywistej produktyw- 
ności lasu poszczególnych klas lub podklas wieku (p, wp), oraz 
wskażniki rzeczywistej produktywności lasu poszczególnych obrębów 
s.edliskowych, leśnictw i nadleśnictw (P4, PW,). Sposób obliczania po- 
szczególnych wskaźników obrazują poniższe wzory: 

и + (Vn —Vn"1)   

  

  

Ao P 
w którym: 

u — rozmiar użytkowania w okresie 10-lecia (w m5), 

v, — miąższość zasobów na pniu w końcu 10-lecia, 
Vn-1 —- Miąższość zasobów na pniu na początku 10-lecia, 

P — powierzchnia danej klasy wieku. 

wu + (wv, — WV,71) 
w — P1 Е 

w ktorym: 

wu — wartość drewna pozyskanego w okresie 10-lecia (zł), 
УТУ, Ир. — pieniężne odzwierciedlenie wielkości zawartych we wzo- 

rze „Dy. 

p, = 2 р 
x 

w którym: 

2Żpi — suma wskaźników rzeczywistej produktywności lasu (w m3/ 
/ha) wg klas wieku występujących w obrębie badanej jed- 
nostki, 

x — liczba klas lub podklas wieku. 
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wp, 

X 
WP, — 

  

w ktorym: 

>wp, — suma wskaźników rzeczywistej produktywności lasu (zł/ha) 
wg klas wieku występujących w obrębie jednostki, 

x — liczba klas lub podklas wieku. 

Przytoczone wzory wskazują, że obliczanie wskaźnika produktywności 
lasu w poszczególnych podklasach wieku odbywa się na drodze podzie- 
lenia okresowego przyrostu miąższości i wartości drzewostanów przez po- 
wierzchnię drzewostanów danej podklasy wieku. Natomiast obliczanie 
wskaźnika produktywności lasu w obrębach siedliskowych, leśnictwach 
oraz w nadleśnictwie, czyli w jednostkach na terenie których występują 
różne (z reguły wszystkie) podklasy wieku, opiera się przy założeniu 
istnienia prawidłowego układu powierzchniowego podklas wieku. Jest to 
ważne ustalenie metodyczne, albowiem analiza i ocena zmian produk- 
tywności lasu może się opierać tylko na tekich wskaźnikach, które nie 
reagują na zmiany spowodowane przesunięciami w strukturze powierzch- 
niowej klas wieku. 

Ustalone według wymienionych zasad wskaźniki rzeczywistej produk- 
tywnosci lasu: py, wp,, Py i WP;, nie wyjaśniają jeszcze badanego zjawi- 
ska. Wiadomo bowiem, że wskaźnik rzeczywistej produktywności lasu 
wynoszący dla badanego 10-lecia np. 50 m*/ha, lub 30 tys. zł/ha, będzie 
stanowił w jednych warunkach przyrodniczo-gospodarczych szczytowe 
osiągnięcia racjonalnego gospodarowania, w innych natomiast będzie 
mógł być uznany za osiągnięcie średnie, a jeszcze w innych — tylko za 
mierne. Innymi słowy, wymienione wskaźniki nic jeszcze nie mówią czy 
osiągana produktywność jest duża, średnia lub mała. Z tego powodu przy 
analizie i ocenie zmian produktywności lasów w Rogowie znajduje jedno- 
czesne zastosowanie druga grupa wskaźników, zwanych wskaźnikami 
potencjalnej produktywności lasu. 

| Wskaźniki potencjalnej produktywności lasu obrazują produkcję ma- 
ksymalną, możliwą do osiągnięcia w danych warunkach przyrodniczo- 
gospodarczych. Zostały one ustalone w oparciu o tablice zasobności drze- 

wostanów i oznaczone symbolami p i wp» (potencjalna produktywność 

lasu w przedziałach poszczególnych klas i podklas wieku), oraz P+ 1 WP; 

(potencjalna produktywność lasu w obrębach siedliskowych, leśnictwach 

i w nadleśnictwie). Wyliczone w ten sposób wskaźniki mają charakter 

tymczasowy i służą jako pewnego rodzaju wielkość odniesienia. 

Wyniki obliczeń zmierzających do ustalenia wskaźników rzeczywistej 

produktywności lasu oraz wskaźników potencjalnej produktywności lasu, 

dla gospodarstwa leśnego w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie, 

w 10-leciu 1958—1968 zostały przedstawione w tab. 1. Na podstawie 

wspomnianej tabeli można się zorientować o stopniu rozbieżności między 

produktywnością rzeczywistą a produktywnością potencjalną badanego 

gospodarstwa. 
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Tabela 1 
Wskażniki rzeczywistej i potencjalnej produktywności lasu 

(10-]есе 1958—1968) 

Produkcja rzeczywista 
  

Produkcja potencjalna 

Podklasa wieku 

  

  
  

  

m3/ha zł/ha m3/ha zi/ha 

IIa 73,3 23 515 100,0 27 120 
ПЬ 81,1 28 301 102,0 30 450 

IIIa 56,6 22 485 92,0 31 140 
IIIb 61,6 28 242 86,0 33 390 
IVa 52,9 26 782 75,0 34 630 
IVb 43,0 25 043 41,0 35 810 
Va 29,3 20 034 65,0 35 360 
Vb 23,0 17 379 58,0 34 760 

W obrebie o pra- 
widłowym ukła- 
dzie pow. podklas 

wieku 52,6 23 973 81,0 32 830 

Analizowanie oraz ocenianie produktywności lasu w oparciu o zesta- 
wienie zawarte w tab. 1, byłoby jednak niewygodne i z tego powodu 
staje się konieczne użycie trzeciej grupy wskaźników, które noszą nazwę 
wskaźników wykorzystania potencjalnej produktywności lasu. Sposób 
obliczania ostatnio wymienionych wskaźników dla obrębu, leśnictwa lub 
nadleśnictwa (analogicznie są ustalone wskaźniki wykorzystania poten- 
cjalnej produktywności lasu w przedziałach klas i podklas wieku) przed- 
stawia się następująco: 

Р WP z р W” = 1 

P> WP, 

    

. 100. 

w ktorym: 

W’ — wskaźnik wykorzystania potencjalnej produktywności lasu 
(oparty na jednostkach objętości), 

P;, — wskaźnik rzeczywistej produktywności obrębu siedliskowego 
(oparty na jednostkach objętości), 

Po — wskaźnik potencjalnej produktywności obrębu siedliskowego 
(oparty na jednostkach objętości), 

W” — wskaźnik wykorzystania potencjalnej produktywności lasu 
(oparty na jednostkach wartości), 

WP, — wskaźnik rzeczywistej produktywności obrębu siedliskowego 
(oparty na jednostkach wartości), 

WP. — wskaźnik potencjalnej produktywności obrębu siedliskowego 
(oparty na jednostkach wartości). 
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Między wskaźnikami wykorzystania potencjalnej produktywności 
lasu, ustalonymi w oparciu o różne mierniki (są nimi m$ lub zł) mogą 
występować różne proporcje, a mianowicie: 

w — | w” 

W > w” 
w <w 

Każda z tych proporcji ma określoną treść ekonomiczną o dużej war- 
tości poznawczej. 

Przedstawione zasady obliczania wskaźników wykorzystania poten- 
cjalnej produktywności lasu znalazły zastosowanie w Lasach Doświad- 
czalnych SGGW w Rogowie. Wyniki wspomnianych obliczeń, dotyczą- 
cych 10-lecia 1958—1968 zostały przedstawione w tab. 2. Dane zawarte 
w wymienionej tabeli wskazują m. in., że: 

Tabela 2 
Wskaźniki wykorzystania potencjalnej produktywności lasów 

w 10-leciu 1958—1968 
  

Wskaźniki wykorzystania 
potencjalnej produktywności 

Podklasa wieku lasu "p 
  

_. . | .. 
wg miąższości wg wartości   

  

  

(W’) Ww”) 

IIa 73,3 86,7 

IIb 79,5 92,9 

IIIa 61,5 72,2 

IIIb 71,6 84,6 

IVa 70,5 77,3 

IVb 60,6 69,9 

Va 45,1 56,6 

Vb 39,1 50,0 

W obrębie o prawidłowym 
układzie pow. podklas wieku 64,9 73,0 

a) wskaźniki wykorzystania potencjalnej produktywności lasu kształ- 
towały się w badanym 10-leciu poniżej 100%, osiągając najniższe war- 
tości w drzewostanach starszych klas wieku, 

b) wskaźniki obrazujące wykorzystanie potencjalnych możliwości 
w zakresie przyrostu masy drzewnej: (W ) są znacznie niższe od odpowied- 
nich wskaźników opartych na potencjalnym przyroście wartości (W ), 

c) możliwości produkcyjne naśladownictwa w zakresie produkcji masy 
drzewnej były wykorzystywane w badanym 10-leciu w około 65%, 

d) możliwości produkcyjne nadleśnictwa w zakresie przyrostu war- 
tości były wykorzystane w badanym 10-leciu prawie w 73%, 

e) proporcje między wskaźnikami W” i W” kształtujące się jak 65:73 
wskazują, że bieżący przyrost miąższości dokonywał się w badanym 
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10-leciu na drzewach o korzystniejszych cechach wymiarowych od drzew 
reprezentowanych przez drzewostan modelowy. 

Przytoczone wskaźniki ujawniają zatem rezerwy niewykorzystanych 
możliwości produkcyjnych gospodarstwa leśnego i umożliwiają podejmo- 
wanie w tym zakresie odpowiednich przedsięwzięć gospodarczych. Po- 
równywanie powyższych wskaźników wykorzystania potencjalnej pro- 
duktywności lasu z analogicznymi wskaźnikami ustalonymi dla kolejnych 
10-leci, pozwala na stałe kontrolowanie poziomu produktywności lasu 
craz zachodzących w nim przemian. Kontrola ta może dotyczyć zarówno 
produktywności drzewostanów poszczególnych klas wieku jak i produk- 
tywności obrębów, leśnictw, nadleśnictw i całych przedsiębiorstw leś- 
nych. Tym samym zostają stworzone warunki pozwalające na udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, czy nakłady pracy i środków, conoszone w związ- 
ku z dążeniem do podwyższenia produktywności lasów, rzeczywiście 
sprzyjają osiągnięciu zaplanowanego celu oraz czy prowadzą do tego celu 
drogą najkrótszą i najbardziej efektywną. 

Z Katedry Ekonomiki Leśnictwa SGGW


