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Bieżący przyrost miąższości drzewostanów w świetle 
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s и экономических рассуждений 

Current increment in volume of stands in the light of natural conditions 
and economic cosiderations 

№: Че dyskusji pomiędzy dwoma znanymi czytelnikom „Sylwana 
pracownikami nauki Instytutu Badawczego Leśnictwa, prof. drem J. 

Swiadrem i prof. drem T. Tramplerem, na temat roli przyrostu 
bieżącego miąższości w lesie z punktu widzenia ekonomiki leśnictwa, 
powstały w moich wyobrażeniach o tej poważnej sprawie pewne wątpli- 
wości, których wcale nie wyjaśnił mi ostatni artykuł Tramplera, 
zamieszczony w „Sylwanie' nr 4 z 1965 r. 

Artykuł ten szczególnie skłonił mnie, dla wyrobienia i ugruntowania 
własnego poglądu, do głębszego zanalizowania wymienionego problemu. 
Sposób mego rozumowania i jego wyniki podaję do wiadomości publicz- 
nej, uważam bowiem, że i sam problem i jego rozumienie odgrywa 
w gospodarstwie leśnym podstawową rolę. 

Nawiążę bezpośrednio do końcowej części artykułu T. Trample- 
ra, szczególnie zaś do wzoru: 

Z = Vn+r— Va + U 

Symbole przyjęte we wzorze zinterpretuję, w celu zilustrowania 
mego sposobu rozumowania, nieco odmiennie, a mianowicie: 

Symbol „Z' po lewej stronie znaku równości niech oznacza tzw. 
przez T. Tramplera produkcję globalną w lesie, różnica „Vn+ в — 
— V,' produkcję podstawową, „U'” — produkcję towarową. Różnica 
W n+1 = Va' niech wyraża przyrost bieżący miąższości w ciągu roku 
(według Tramplera symbole „n' i „n + 1 oznaczają nie liczby 
lat, lecz porządkowe liczby okresów kilkuletnich), stwierdzony przez 

pomiar w obrębie drzewostanów. Obręb, przy określonej kolei rębu, 
obejmuje wszystkie stopnie wieku przy teoretycznie równym udziale 
powierzchniowym drzewostanów tych stopni. Drzewostany te charakte- 

ryzują się ponadto pełnym lub zbliżonym do pełnego, a co najmniej 

podobnym do siebie zadrzewieniem, mają podobny skład gatunkowy, 

odznaczający się zbliżoną bonitacją siedliska lub, jak kto woli, zbliżo- 
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nym siedliskowym typem lasu i gospodarczym typem drzewostanu, 
wreszcie wieloma jednakowymi, innymi czynnikami ich wzrostu i roz- 
woju. Krótko mówiąc, drzewostany te tworzą w myśl dawnej termino- 
logii urządzeniowej pełny obręb, gwarantujący w przybliżeniu trwałość 
i równomierność użytkowania określonej jednostki administracyjnej 
lub jednostki gospodarczej (gospodarstwa). Symbol „U' wyraża jedno- 
roczny rozmiar użytkowania — rębnego i międzyrębnego łącznie, reali- 
zowany w opisanym wyżej obrębie drzewostanów. | 

żarowno przyrost bieżący miąższości, jak i rozmiar realizowanego 
użytkowania (ściślej liczbę jednostek drewna pozyskanego w ciągu jed- 
nego roku w obrębie drzewostanów) wyraża się w tych samych jedno- 
stkach miary, mianowicie w metrach sześciennych (m*). Jest to waru- 
nek możliwości dodawania do siebie we wzorze wszystkich trzech skład- 
ników prawej strony równania. 

Zakładając, że mamy do czynienia ze zrębowym sposobem zagospo- 
darowania, zastanówmy się, jakie procesy przyrodnicze i ekonomiczno- 
gospodarcze, oraz w jakiej kolejności, zachodzą w obrębie drzewosta- 
nów w ciągu jednego roku. 

_ Rok w gospodarstwie leśnym w naszej strefie klimatycznej dzieli się 
na dwie części. Część pierwsza, którą można zamknąć w terminach: 
1.IV — 31. X, odznacza się warunkami przyrodniczymi umożliwiający- 
mi wzrost i rozwój (a więc przyrost) wszystkich gatunków naszych 
drzew leśnych. W okresie tym, jak można to umownie lecz dość zgod- 
nie z rzeczywistością przyjąć, odbywa się więc proces przyrastania 

drzew, który w ujęciu Tramplera stanowi w obrębie drzewostanów 

istotę tzw. „produkcji podstawowej" czyli przyrostu miąższości. 

Jeśli więc, w oparciu o pomiar wykonany np. w marcu (V/) i w li- 

stopadzie (V„+,) tego samego roku kalendarzowego uzyskamy dane 

określające różnicę ,,V n+1 — Vn", to będzie to oznaczać, że w przecią- 

gu siedmiu miesięcy okresu wegetacyjnego (w rzeczywistości okres ten 

z punktu widzenia hodowli lasu przyjmuje się jako sześciomiesięczny) 
w obrębie drzewostanów dokonał się jednoroczny przyrost mlązszości 

w drzewostanach dosłownie wszystkich stopni wieku. Przy 100-letniej 

kolei rębu drzewostan zerowego stopnia wieku, tzn. nasienie sosny wy- 

siane w kwietniu na odpowiednio przygotowanym zrębie oraz wszystkie 

następne ogniwa do drzewostanu 99-letniego włącznie, powiększyłyby 

swoje wymiary a więc i miąższość o przyrost jednoroczny. W listo- 

padzie więc mamy już w obrębie drzewostan jednoroczny (kalendarzo- 
wo rzecz biorąc ma on zaledwie siedem miesięcy, lecz w przeciągu 5 

następnych miesięcy praktycznie nie przyrosnie) i drzewostany wszy- 

stkich dalszych kolejnych stopni wieku do 100-letniego drzewostanu 

włącznie. 
Jeśli następnie przyjmie się, że w naszym obrębie, w myśl dawnych, 

moim zdaniem rozsądnych zasad gospodarowania, w okresie wegetacyj” 

nym poza niezbędnymi czynnościami pielęgnacyjnymi w uprawach, nie 

będzie się prowadzić użytkowania rębnego i międzyrębnego, wówczas 
można będzie założyć, że w procesie przyrostu miąższości obrębu drze- 
wostanów w czasie od kwietnia do października biorą udział drzewosta- 
ny a nawet drzewa wszystkich stopni wieku. Od listopada do marca 
następnego roku kalendarzowego trwa okres zastoju w przyroście bie- 
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żącym, natomiast rozpoczyna: działalność gospodarz leśny pozyskując 
w obrębie przydatne do celów praktycznych drewno w ilości stanowią- 
cej ściśle ekwiwalent odłożonego w obrębie, w poprzednim siedmio- 
miesięcznym okresie, przyrostu miąższości. 

Przydatne drewno, określonych sortymentów i wymiarów, skoncen- 
trowane jest teoretycznie w drzewostanie najstarszym, a więc 100-let- 
nim, który również przed kilku miesiącami brał udział w odkładaniu 
przyrostu. Przydatne drewno może być także skoncentrowane, w wy- 
jątkowych wypadkach, również w drzewostanie jednego z młodszych 
stopni wieku. Zmiana porządku w wyborze stopni wieku mogłaby mieć 
w tym przypadku, w zorganizowanym obiekcie leśnym, jedynie chara- 
kter przejściowy. Ze względów hodowlanych, jak też i ze względu na 
przydatność drewna, pozyskuje się w formie trzebieży drewno również 
w okresie od listopada do marca, w drzewostanach różnych stopni wie- 
ku, których wybór w danym roku zależy od przesłanek natury organi- 
zacyjnej i technicznej. Te pojedynczo wyjęte drzewa brały także udział 
w oOdkładaniu przyrostu miąższości w obrębie drzewostanów w okresie 
wegetacyjnym. 

Jak widzimy, dwa procesy, przyrastania miąższości i pozyskania 
drewna, w obrębie drzewostanów zagospodarowanym sposobem zrębo- 
wym, są w ramach jednego roku bardzo wyraźnie od siebie oddzielone 
i w rozważaniach ekonomicznych nie należy ich ze sobą mieszać. 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że w zjawiskach przyrodniczych 
i w działalności gospodarczej człowieka w obrębie drzewostanów 
w okresie jednego roku (oczywiście nie kalendarzowego lecz przyrod- 
niczo-gospodarczego) nie da się odkryć żadnych sensownych podstaw, 
ażeby przy określaniu przyrostu miąższości, wyrażonego dla obrębu 
przez różnicę „V n+1 — Vn', powiększać jeszcze tę różnicę o jakiekol- 
wiek wielkości dodatkowe. И 

Powstaje nieco inna sytuacja przy obliczaniu okresowego (kilkulet- 
niego) przyrostu bieżącego drzewostanów zagospodarowanych sposobem 
przerębowym, np. wg metody Biolley'a, lecz do tej sprawy powrócę 
jeszcze w dalszej części niniejszego artykułu. 

Wielkość „U”, określająca roczny rozmiar, pozyskiwanych w obrębie 
drzewostanów, użytków rębnych i międzyrębnych łącznie, nie może 
więc być dodana do rocznego przyrostu bieżącego miąższości, ponie- 
waż wyrażona przez symbol „Z” tzw. produkcja globalna byłaby sztucz- 
nie podwojona. Takiej podwojonej produkcji rocznej mierzonej w m3 
żaden prawidłowo zorganizowany obręb drzewostanów w Polsce nie 
daje. 

"Wyobraźmy sobie, że ilość drewna „U' pozyskujemy w lipcu, a nie 
w porze zimowej. 
We wzorze: 

Z = V_ Ея Va 

zmniejszy się wówczas wielkość „Vn+,' o przyrost wielkości U, jaki 
dokonałby się na U w okresie od sierpnia do listopada, jeśliby wyrąb 
wykonano w zimie. Należy pamiętać, że „U' wchodzi w skład zapasu 
końcowego „Vn+1 . Zmniejszeniu „,Vn+1' O część rocznego przyrostu 
„„U” towarzyszy równocześnie usunięcie z obrębu zmniejszonego o tę 
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samą część rocznego przyrostu „U'. Absolutna wartość „Z' zmienia 
się wprawdzie automatycznie wobec stałości „V_„", jednakże równowagqa 
pomiędzy tzw. produkcją podstawową i produkcją towarową nie jest 
zachwiana, ponieważ o taką samą (identyczną) wartość zmienia się „U". 
Eiekt produkcji towarowej jest więc nadal dokładnie równy efektowi 
produkcji podstawowej niezależnie od pory pozyskiwania drewna ozna- 
czonego symbolem „U'. 

Dla objaśnienia całokształtu sprawy warto nadmienić, że w praktyce 
różnica V p+, — V, moze się okazać, na skutek gospodarki przeszłej, 
wielkością ujemną i wówczas tzw. przez T. Tramplera produkcja 
globalna, wyrażona jego wzorem, nie tylko nie może być pokryta przez 
przyrost bieżący miąższości drzewostanów, lecz przedstawia wielkość 
mniejszą, niż faktycznie pozyskana w obrębie drzewostanów ilość 
drewna „U', którą Autor nazwał produkcją towarową. Nie można stwa- 
rzać pojęcia produkcji „globalnej'” jako sumy przyrostu miąższości 
w obrębie drzewostanów i miąższości drewna „U' faktycznie tam po- 
zyskanej, ponieważ produkcja „globalna' okazać się może mniejsza od 
tzw. produkcji towarowej, co nie pokrywa się z gospodarczym sensem 
i rzeczywistością. Wynika stąd, że przyrost bieżący miąższości powinien 
być z pojęcia produkcji „globalnej w ujęciu T. Trramplera wyelimi- 
nowany. | 

Przejdźmy do kwestii ustalenia ekonomicznego charakteru wielkości 
„U”, nazwanej przez Autora produkcją towarową, jak również do istoty 
zespołu działań gospodarczych człowieka związanych z pozyskaniem 
„Ы” w obrębie drzewostanów. 

W moim rozumieniu rzeczy, całokształt czynności drwali i środków 
mechanicznych, wykonanych przy pozyskaniu drewna na zrębie założo- 
nym w najstarszym drzewostanie oraz przy pozyskaniu drewna w for- 
mie trzebieży w innych drzewostanach, można określić jako pierwsze 
ogniwo pracy człowieka, przekształcające i przybliżające pozyskiwany 
surowiec drzewny do konsumpcji i konsumenta. Następnym ogniwem 
pracy przybliżającym w dalszym etapie drewno do konsumpcji jest 
całokształt czynności pracowników transportu i ich maszyn, dzięki 
którym drewno po wstępnej już sortymentacji przewiezione zostaje ze 

zrębu na składowiska tartaków lub innych przemysłowych zakładów 
przerobu drewna. Tu z kolei, po dalszej sortymentacji, całokształt dzia- 
łań pracowników zakładu przemysłowego i maszyn (pracy żywej 
i uprzedmiotowionej) adaptuje surowiec drzewny w następnych, bardziej 

zaawansowanych etapach i stadiach dla celów konsumpcji itd. 
Mówiąc krótko, ilość drewna określona symbolem „U”' kilka razy 

a niekiedy wielokrotnie poddawana jest działaniu pracy żywej i uprzed- 
miotowionej po to, by w końcowym efekcie można jej było nadać osta- 
teczną postać przystosowaną do celów użytkowych. 

Wielkość „U' pojawia się w tych kolejnych procesach pracy (w ca- 
łości lub w częściach, które uwarunkowane są różnymi przemianami 
rozmaitych sortymentów) tyle razy, ile jest poszczególnych ogniw tej 
pracy, przy czym pierwsze ogniwo stanowi właśnie zespół czynności 
drwali i urządzeń mechanicznych przy pozyskaniu drewna w lesie. 
Z. przedstawionego rozumowania wynika, że mimo kilkakrotnego poja- 
wiania się „U'' w różnych etapach procesu przerobu drewna dla celów 
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konsumpcyjnych nie można twierdzić, ż tni j ie produkcja у e tylokrotnie powiększyła się 

Nie można np. przy czterech kolejnych ogniwach pracy sformułować 
tezy, że uzyskano produkcję równą „4 U". Produkcja towarowa, jak 
nazwał to T. Trampler, wynosi stale „U'”, które ulega przerobowi 
w kolejnych czterech fazach. 

Z powyższego rozumowania wynika również, że tzw. produkcja to- 
warowa „U' nie stanowi, z uway' na swój odrębny charakter, ostatniej 
iazy produkcji w obrębie drzew ostanów w lesie, lecz jest pierwszym 
ogniwem kolejnych procesów przerobowych drewna stopniowo prze- 
kształcających je dla celów użytkowych. Procesy te odbywają się 
w większości, w sensie lokalizacji, poza lasem i bez jego udziału, jako 
czynnika produkcji lub producenta. 

Wracając do kwestii pozyskania w zorganizowanym obrębie drze- 
wostanów takiej ilo ci drewna w każdym roku („U'), która odpowiada 
ściśle sumie jednorocznych przyrostów bieżących miąższości drzewo- 
stanów wszystkich stopni wieku — musimy stwierdzić, że nie dyspo- 
nujemy w tym względzie odpowiednio dokładnym materiałem pomia- 
Irowym z jakiegoś istniejącego obrębu drzewostanów, który by był dla 
tak ilościowo uregulowanego pozyskania drewna dostatecznym uzasad- 
nieniem. 

Z konieczności musimy posłużyć się w tym względzie tablicami za- 
sobności z 1961 r. w układzie prcf. draB. Szymkiewiczea, wyd. II 
przyjmując dla przykładu dane dotyczące drzewostanów sosnowych bo- 
nitacji la, I, II, III, IV i V, w których stosuje się słabsze zabiegi pie- 
lęgnacyjne (tablica B). Przy 100-letniej kolei rębu powinna suma przy- 
rostów bieżących równać się, w każdej z podanych bonitacji, sumie 
z zasobności 100-letniego drzewostanu powiększonej o sumę użytków 
międzyrębnych, które ujęte są w tablicach zasobności w rubrykach dla 
drzewostanu podrzędnego. Po wykonaniu odpowiednich obliczeń intere- 
sujące nas wyniki przedstawiono w tabeli 1. 

Jak należy rozumieć liczby wstawione do rubryki przewidzianej 
np. dla drzewostanów sosnowych III bonitacji? 

Tabela 1 

Zestawienie sumarycznej produkcji i sumy bieżących rocznych przyrostów miąższości 
obrębu drzewostanów sosnowych zagospodarowanego w 100-letniej kolei rębu 

    

  

  
  

    
  

, Suma bieżących rocznych 
Sumaryczna produkcja przyrostów miąższości 

Bonitacja grubizny . grubizny 
grabizny i drobnicy grabizny i drobnicy 

m3 

1 2 | 3 | 4 | 5 

la 979 1126 983 1126 

I 841 968 843 968 

IT 699 821 701 | 821 

III 562 657 562 | 657 

IV 433 514 430 | 514 
У 299 372 | 299 | 372       
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Liczba 657 w kolumnie 3 oznacza, że obręb drzewostanów obejmują- 
cy sto kolejnych stopni wieku, z których każdy zajmuje powierzchnię 
równą 1 ha (obręb zajmuje więc łącznie 100 ha), dostarcza w każdym 
roku 657 m* drewna w postaci użytku rębnego (drewno pozyskane przez 
wyrąb najstarszego, stuletniego drzewostanu) oraz w postaci użytków 
międzyrębnych (drewno pozyskane w formie trzebieży i czyszczeń pro- 
wadzonych w każdym roku w drzewostanach pozostałych stopni wieku). 
Liczba 657 oznacza więc użytek rębny i użytki międzyrębne łącznie li- 

czone jako grubizna i drobnica razem. Liczba 657 oznacza więc w uję- 

ciu T. Trramplera produkcję towarową. Liczba zaś 657 w kolumnie 5 

stanowi sumę bieżących rocznych przyrostów miąższości odłożonych 

na drzewostanach wszystkich stopni wieku w każdym roku, włączając 

w ten proces również i drzewostan najstarszy, na którym przyrost do- 

konał się tuż przed jego wyrębem. 

Liczba 657 w kolumnie 5 określa więc tzw. przez I. Tramplera 

produkcję podstawową w sensie przyrostu miąższości, liczoną jako 

grubizna i drobnica razem. 

Z zestawienia w tab. 1 widać, że zachodzi ścisły związek pomiędzy 

sumą rocznych przyrostów bieżących drzewostanów wszystkich stopni 

wieku, symbolizujących obręb drzewostanów w naturze i zasobnością 

100-letniego drzewostanu rębnego powiększoną o sumę pozyskanych 
użytków międzyrębnych. Nieznaczne różnice pomiędzy odpowiada jący- 
mi sobie liczbami w tab. 1 wynikają z przyczyn metodycznych związa- 
nych ze sporządzeniem tablic zasobności. Można więc, w przypadku 
obrębu drzewostanów o normalnym w przybliżeniu stosunku powierz- 
chni klas wieku, traktować sumę rocznych przyrostów bieżących miąż- 
szości wszystkich drzewostanów, jako wskaźnik dla tzw. przez 
TI.Tramplera produkcji podstawowej i jako podstawę do określenia 
rozmiaru użytkowania oznaczonego we wzorze symbolem „U”. 

W przypadku 'obrębów drzewostanów o dowolnych proporcjach 
powierzchni klas wieku sprawa się komplikuje i sformułowanie doty- 
czące określenia rozmiaru użytkowania musi być zmienione. Jest to 
jednak zagadnienie, które wykracza poza ramy niniejszego artykułu. 
zagadnieniem tym zajął się zresztą B. Rutkowski w „Sylwanie" nr 4 

z 1964 r. 

Przejdźmy z kolei do zastosowania wzoru T. Tramplera w brzy- 
padku drzewostanów zagospodarowanych sposobem przerębowym. Przy 

tym sposobie zagospodarowania, określając to umownie, jednostką ma- 
nipulacyjną jest nie obręb drzewostanów, lecz jeden drzewostan, na- 

zywany zazwyczaj drzewostanem lub blokiem kontrolnym. Blok kontrol- 

ny charakteryzuje się strukturą wielopiętrową i obejmuje jeden, a prze- 
ważnie w praktyce kilka gatunków drzew (o odpowiednich wymaga- 
niach ekologicznych), reprezentowanych przez wszystkie stopnie wieku 

oraz wszystkie stopnie lub klasy grubości i wysokości. Ze względu na 
założenia metody ustalania rozmiaru użytkowania na podstawie stwier- 
dzonego na gruncie za pomocą pomiaru okresowego. przyrostu bieżące” 

go — przyjęto dla drzewostanów przerębowych wzór: 

Z = V4— V, t N—D 
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Symbole we wzorze oznaczają: 
Z  — okresowy (kilkuletni) przyrost bieżący, 
Vk — zapas końcowy, 
V, — zapas początkowy, 
N — suma miąższości drzew usuniętych z różnych przyczyn z drze- 

wostanu w okresie kontrolnym, 
D — dorost, a więc miąższość drzew, które w okresie kontrolnym 

przekroczyły tzw. próg klupowania. 

Dla uproszczenia opuśćmy w toku rozumowania we wzorze ważn» 
z punktu widzenia techniki pomiarowej dorost „D' i zastanówmy się 
nad istotą poszczególnych składników przedstawionego wzoru w postaci 
zredukowanej. Tę zredukowaną postać wzoru przyjął właśnie T. 
Trampler za podstawę do swoich rozważań w „Sylwanie”, zastępu- 
jąc symbol „N'" przez „U'". Na okresowy przyrost bieżący „Z”' składają 
się dwa rodzaje wielkości: przyrost jako różnica Vy — V, stwierdzony 

na gruncie za pomocą dwóch pomiarów zapasu dokonanych na istnieją- 

cych na początku i na końcu okresu drzewach w drzewostanie (zakła- 

damy, że dorostu nie stwierdzono) oraz przyrost jako miąższość drzew, 

które w ciągu okresu kontrolnego, zawartego pomiędzy pomiarem Коп- 

cowym i początkowym, z przyczyn gospodarczych (planowe pozyskanie 

drewna) lub innych (uschnięcie, wywrot itp.) zostały z drzewostanu 

usunięte. 
W myśl terminologii T. Tramplera na produkcję globalną WA 

składałaby się produkcja. podstawowa Vy — V, i to za okres kilku lat 

oraz produkcja towarowa „N'” obejmująca taki sam okres kilku lat. 

Produkcja globalna stanowiłaby więc sumę z produkcji podstawowej 

i produkcji towarowej. Mimo pozorów matematycznej ścisłości rozumo- 

wanie takie nie jest słuszne. 
Przenieśmy się z naszymi rozważaniami w warunki terenowe. Na 

podstawie doświadczeń można powiedzieć, że drzewostan prawidłowo 

zagospodarowany sposobem przerębowym charakteryzuje się już pew- 

ną wyrównaną strukturą grubościową, wskutek czego w drzewostanie 

tym od okresu do okresu nie zachodzą praktycznie jakieś większe wa- 

hania tak w wielkości bieżących okresowych przyrostów miąższości, 

jak i w ilości pozyskiwanego planowo w kolejnych okresach drewna. 

W drzewostanie wyżej scharakteryzowanym można pobrać planowo 

drewno posztucznie w ciągu całego, np. 7-letniego okresu kontrolnego, 

z uwzględnieniem postulatów ochrony podrostu i nalotu, zachowania 

struktury itp., wchodząc z czynnościami zrębowymi np. co drugi lub co 

trzeci rok. Można także w tymże drzewostanie pozyskiwać zaplanowane 

ilości drewna jednorazowo, w ciągu jednego tylko roku, np. w środku 

okresu, na początku, lub na jego końcu. Wyboru lokalizacji tego jed- 

nego roku w okresie 7-letnim nie krępuje nam konieczność ustalenia 

etatu, ponieważ czynność tę wykonuje się na podstawie okresowego 

przyrostu bieżącego stwierdzonego za pomocą pomiaru w okresie 

poprzednim. | | 

Jeśli analogicznie, jak przy sposobie zrębowym, ustalimy w odnie- 

sieniu do drzewostanów przerębowych granice pomiędzy latami przy- 

rodniczo-gospodarczymi na dzień 1 kwietnia, wówczas 7-letni okres 

kontrolny będzie można np. zamknąć datami: 1. IV. 1960 — 31. III. 1967. 
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Jeśli następnie założymy, że planowo pobierać się będzie przewidziany: 
etat w ostatnim roku okresu kontrolnego i to oczywiście w czasie zimo- 
wej przerwy w procesach wegetacyjnych drzew, np. w lutym 1967 r., 
to pobrana ilość drewna ,,N" stanowić będzie liczbę metrów sześcien- 
nych miąższości równą dokładnie liczbie metrów sześciennych okreso- 
wego przyrostu bieżącego, odłożonego w naszym drzewostanie w ciągu 
siedmiu okresów wegetacyjnych. Przy realnym założeniu, że w żadnym 
innym roku okresu kontrolnego, w wyrównanym pod względem struktu- 
ry drzewostanie, pojedynczych drzew nie pozyskiwano, można powie- 
dzieć, że ilość drewna „N' mierzona w metrach sześciennych (na dro- 
dze ewentualnych przeliczeń z sylw.) brała udział w ciągu pełnych 
siedmiu okresów wegetacyjnych (a więc 7 lat) w odkładaniu przyrostu. 
Następnie ilość ta po zakończeniu procesów przyrostowych przeisto- 
czyła się w lutym 1967 r. w materialny efekt siedmioletniej produkcji 
podstawowej, która z kolei zadecydowała o wielkości tego elektu. 

Jeśli chodzi o stwierdzenie przez pomiar na gruncie końcowego za- 
pasu drzewostanu „Vy”, to przecież może to być dokonane w czasie od: 
i listopada 1966 do 31 stycznia 1967 roku, przy czym czynność ta może 
nawet posłużyć do określenia rozmiaru użytkowania w drzewostanie na 
podstawie przyrostu bieżącego okresu kontrolnego, a nie okresu 
poprzedniego, lub do porównania przyrostu bieżącego obydwóch okre- 
sów kontrolnych. 

Z. powyższych rozważań wynika, że produkcja globalna w drzewo- 
stanie przerębowym nie może być równa sumie produkcji podstawowej. 
i produkcji towarowej. Produkcja globalna i produkcja podstawowa 
stanowi pod względem ilościowym tę samą wielkość (ilość drewna), 
która jest okresowym przyrostem bieżącym. Można ją wyrazić wzorem: 

LZ = Ve — Vp 

Nie należy zapominać, że w naszym przykładzie ilość pobranego 
drewna „N' zawarta jest w zapasie końcowym Vy, gdyż pomiar wyko- 
nano tuż przed pozyskaniem „N', jak również w zapasie początkowym 

V,. Wielkość „N” w zapasie początkowym V, jest pomniejszona o 7 
letni przyrost „N”. Istota „N'” zawartego w Vy i w V, sprowadza się 
do roli produkującego zapasu, a nie ma jeszcze cech produktu z fazy 
produkcji towarowej. Produkt ten powstaje znacznie później po ścięciu 
drzewa, poprzedzonego jego uprzednim wyborem, sklasyfikowaniem na 
pniu, oznakowaniem itd. Nie ma przeszkód w rozumowaniu, by proces 

pozyskania drewna w ilości „N' potraktować jako pierwsze ogniwo: 
kolejnych procesów przerobowych drewna, stopniowo przekształca ją- 
cych je dzięki pracy ludzi i maszyn dla celów użytkowych. Nie widzę 

powodów, by proces pozyskania drewna również w drzewostanach prze- 

rębowych traktować jako ostatnie ogniwo produkcji w lesie. 
Kwestię sprowadzenia pozyskania drewna w drzewostanie przerę- 

bowym raz na 7 lat do pozyskiwania go w ciągu każdego roku można 
rozwiązać łatwo przez zorganizowanie obrębu złożonego np. 7. 70 
drzewostanów przerębowych o równym w przybliżeniu obszarze i row- 
nej zasobności. Na każdy rok okresu kontrolnego przypadnie więc 10 
drzewostanów kontrolowanych, z których gospodarz leśny pozyska 
w danym roku określoną ilość drewna. 

Należy poruszyć jeszcze rolę wielkości ,,N" we wzorze w przypadku, 
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gdy drzewostan znajduje się w okresie przejściowym przebudowy jego 
struktury na strukturę przerębową. 

_ W tej praktycznie trudnej fazie pracy hodowca nie moze pozyska- 
nia całej ilości drewna „N' odkładać do końca okresu. Drewno po- 
zyskuje się w ciągu okresu (i to nie jednego), a wielkość „N' nie ozna- 
cza wtedy w pełnym rozumieniu tzw. produkcji towarowej, lecz stanowi 
jeden z elementów wzoru umożliwiających obliczenie okresowego przy- 
rostu bieżącego. Wielkość „N” nie oznacza także w pełni tzw. produkcji 
podstawowej, a produkcję tę można będzie dopiero określić na podsta- 
wie bieżącego przyrostu okresowego wyrażonego wzorem: 

/ = Vim Ур +N 

Może się zdarzyć, że „N' nie stoi w żadnej rozsądnej proporcji 
ilościowej do całego bieżącego przyrostu okresowego miąższości, obli- 
czonego podanym przed chwilą wzorem. Wielkość ta jest w pewnym 
sensie środkiem do przebudowy struktury drzewostanu. 

Z rozważań naszych wynika, że w sposobie przerębowym należy 
się liczyć z wieloma wariantami struktury drzewostanów, od których 
w dużym stopniu zależy odpowiednia ocena ekonomiczna wielkości „N'”. 

Wskazana jest tu duża ostrożność w celu uzyskania prawidłowej oceny 
roli „,N' w konkretnych drzewostanach przerębowych. Jeśli dla obra- 
zowego przedstawienia tzw. przez I. Iramplera produkcji podsta- 
wowej w lesie i produkcji towarowej — wyobrazimy sobie w jakimś 
zakładzie przemysłowym dwie taśmy produkcyjne, z których pierwsza 
taśma kończy się w miejscu zapoczątkowania się taśmy drugiej, poru- 
szającej się w tym samym kierunku — to przedmioty przesuwane w celu 
ich etapowej obróbki za pomocą taśmy pierwszej mogą symbolizować 

efekt produkcji podstawowej wytworzonej przez współdziałanie pracy 

ludzkiej i biologicznej, w miarę możności kierowanych sił przyrody 

w lesie, zaś te same przedmioty, przerzucone na będącą w ruchu taśmę 

drugą i podlegające dalszej obróbce, można uważać za symbol produkcji 

odbywającej się już poza lasem. 
Jeśli na tle współczesnej wiedzy o zjawiskach [fizycznych i bioche- 

micznych cofniemy się na chwilę do pojęć: produkcja towarowa (ale już 
nie w ujęciu TI. ITramplera) i produkcja biologiczna lub ściślej — 
produkcja oparta na biologicznych siłach przyrody, to musimy poddać 
rewizji i korekcie nasz pogląd na kryterium, za pomocą którego usiło- 
waliśmy dotychczas odróżniać od siebie te dwa rodzaje procesów pro- 
dukcyjnych. 

Ze współczesnych informacji o istocie asymilacji dwutlenku węgla 
a następnie fotosyntezy wynika, że działają w tym procesie siły elek- 
tryczne w splocie niewyjaśnionych jeszcze do końca procesów bioche- 
micznych, które z jednej strony przeprowadzają węgiel w związki wę- 
glowodanowe (asymilacja) a z drugiej zmieniają energię świetlną słoń- 
ca na energię chemiczną związków organicznych (fotosynteza). W pro- 
cesie produkcyjnym w lesie (prace pielęgnacyjno-hodowlane, odnowie- 
niowe, melioracyjne itp.) ma swój udział praca ludzka i praca maszyn. 
W procesach produkcji towarowej poza lasem, w przeważającym co 
prawda stopniu, ma także swój udział praca ludzka i praca obrabiarek 

o napędzie np. elektrycznym. W obydwóch więc rodzajach procesów 
produkcyjnych są wspólne elementy pracy ludzkiej i sił przyrody. Pod 
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tym względem można by wiązać ze sobą, ale nie w postaci matematycz- 
nej sumy, jak proponuje to T. Trampler, produkcję podstawową 
1 produkcję towarową. Nad ustaleniem dokładniejszego kryterium zróż- 
nicowania pojęć obydwóch rodzajów produkcji należałoby się dopiero 
gruntownie zastanowić. | 

Przechodząc do sformułowania wniosków, które nasunęły mi się 
w toku powyższych rozważań, pragnę stwierdzić, co następuje: 

1. Do oceny procesów tzw. przez T. Tramplera produkcji pod- 
stawowej i tzw. produkcji towarowej konieczne jest uświadomienie 
sobie różnicy, jaka zachodzi pomiędzy drzewostanem a obrębem drze- 
wostanów w zrębowym sposobie zagospodarowania. W drzewostanie 
proces produkcji podstawowej w sensie przyrostu miąższości jest istot- 
nie procesem długotrwałym i można by go nawet nazwać procesem pro- 
dukcji niezakończonej tak długo, jak długo drzewostan ten nie dojrzeje 
według umownych kryteriów do wyrębu. Natomiast w obrębie drze- 
wostanów o układzie klas wieku zbliżonym do normalnego proces pro- 
dukcji podstawowej jest procesem krótkotrwałym, jednorocznym (w isto- 
cie rzeczy półrocznym), a co najważniejsze procesem produkcji zakoń- 
czonej. 

Jeśli w obrębie drzewostanów są wszystkie ogniwa wieku a zacho- 
dzi dysproporcja pomiędzy najstarszymi klasami wieku i klasami pozo- 
stałymi na niekorzyść drzewostanów rębnych, to i wówczas w obrębie 
takim, wychodząc od powierzchni drzewostanów rębnych można ustalić 

pewien obszar, jako część obrębu, na którym proces produkcji podsta- 
wowej, na podstawie zbliżonego do normalnego układu klas wieku, 
jest procesem produkcji zakończonej. Pozostała część powierzchni obrę- 

bu, na której drzewostany młodsze nie mogą mieć swego odpowiednika 
w drzewostanach rębnych, gdyż drzewostanów rębnych poprostu nie 
ma, mogłaby być potraktowana umownie, przy zachowaniu przyjętej 

dla całego obrębu drzewostanów kolei rębu, jako obszar, na którym 

zachodzi proces produkcji podstawowej niezakończonej. 
Jeśli chodzi o produkcję towarową, to ta w pojedynczym drzewo- 

stanie zachodzi praktycznie raz jeden w momencie wyrębu drzewostanu, 

względnie kilkanaście razy w ciągu życia drzewostanu w znacznych 
odstępach czasu, a więc nie w każdym roku, gdy weźmie się pod 
uwagę trzebieże. | 

W obrębie drzewostanów, produkcja towarowa odbywa się w każ- 
dym roku i to zarówno w formie użytków rębnych jak i międzyrębnych. 
W przerębowym sposobie zagospodarowania proces produkcji podsta- 
wowej jest również procesem krótkotrwałym (rocznym lub kilkuletnim) 
i zakończonym — przy założeniu, że struktura przerębowa drzewostanu 

została już w pełni wyrównana, zaś drzewostan od dawna jest przebu- 

dowany. Produkcja towarowa w drzewostanie przerębowym odbywa 
się w każdym roku lub co kilka lat (przy tzw. rębni ciągłej) w formie 
posztucznego lub grupowego pozyskiwania drzew i to w zasadzie naj- 
grubszych. 

2. W gospodarstwie leśnym, zaliczonym do gospodarstwa wiejskiego 
w ujęciu Karola Marksa, nie zachodzi zjawisko nakładania się dwóch 
procesów pracy: procesu produkcji podstawowej i procesu produkcji 
towarowej. 
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Procesy te w naszych warunkach klimatycznych są bardzo wyraźnie 
od siebie oddzielone i jeden następuje bezpośrednio po drugim. Jeśli 
gospodarz leśny, pozyskujący drewno w okresie wegetacyjnym, procesy 
te ze sobą połączy, to jest to jedynie wynikiem trudności techniczno- 
-Organizacyjnych gospodarstwa lub niewłaściwej gospodarki w lesie. 
Takie nieprawidłowe postępowanie nie może jednak być traktowane 
jako dowód pokrywania się wspomnianych dwóch procesów pracy 
w gospodarstwie leśnym. 

3. Pojęcie produkcji globalnej w gospodarstwie leśnym w ujęciu 
Т. Tramplera, jako sumy produkcji podstawowej (oczywiście efek- 
tów tej produkcji) i produkcji towarowej (efektów tej drugiej produkcji) 
nie ma uzasadnienia w terenowych warunkach przebiegu procesów pro- 
dukcyjnych w lesie. Należy zrezygnować z pojęcia produkcji globalnej 
w gospodarstwie leśnym, jako sumy efektów produkcji podstawowej 
i produkcji towarowej w ujęciu T. Tramplera, ponieważ pojęcie to 
może łatwo zniekształcić obraz gospodarczo-ekonomicznej rzeczywistości 
w leśnictwie i to z niekorzyścią dla rozwoju leśnictwa. 

Na tle dużych potrzeb gospodarki narodowej może bez większych 
przeszkód zrodzić się postulat pobierania z lasu efektów jego produkcji 
globalnej, co w praktyce oznaczałoby pobieranie corocznie podwójnego 
miąższościowego etatu. Konsekwencje takiej pomyłki nie wymagają 
już bliższych wyjaśnień, 

4. Na tle moich rozważań nie odczuwam potrzeby formułowania ja- 
kiejś nowej teorii, ponieważ różnorodność praktycznych sytuacji i wa- 
riantów terenowych w gospodarstwie leśnym sformułowanie takie po- 
ważnie utrudnia. , 

Jestem zwolennikiem realnej oceny przesłanek i pojęć ekonomicz- 
nych w gospodarstwie leśnym i unikam angażowania się w sferę two- 
rzenia werbalnych definicji, do których przy nowej zewnętrznej formie 
może się zakraść treść bardzo odległa lub wręcz sprzeczna z gospodar- 
czą rzeczywistością. Z Katedry Urządzania Lasu 
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Ккаткое содержание 

Автором рассматриваются проблемы текущего прироста запаса носаждений, 

который в лесном хозяйстве играет основную роль в области объяснения со- 

вокупности вопросов, связанных с лесной продукцией. Непосредственной при- 

чиной того, что автор заинтересовался этим важным вопросом была дискуссия 

на страницах журнала „Сильван” проводимая с 1961 года между проф. докт. 

Свендром и проф. докт. Тадеушем Трамплером, касающаяся экономического 

смысла текущего прироста запаса насаждений. Автор собственным способом 

проводит в этой работе анализ дискутируемой проблемы и в результате своих 

рассуждений приходит к следующим заключениям. 

1. При оценке производственных процессов в лесу, с чем тесно связан те- 

кущий прирост запаса насаждений, необходимо осознатьразницу, какая имеет 

место, особенно, в лесосечном способе ведения хозяйства, между насажкением 

и хозяйственной “частью. В лесном хозяйстве, как в лесосечном так и выбо- 

рочном способе ведения хозяйства, основной хозяйственной единицей является 

хозяйственная часть, а не насаждение, которое является составной частью — 

конструкционным элементом — хозяйственной части. Интерпретация роли те- 

кущего прироста запаса в экономическо-хозяйственном смысле иная в отно- 

ении отдельного насаждения и другая в отношении хозяйственной части. 

2. В лесном хозяйстве, причисленному, по Карлу Марксу, к сельскому хо- 

зяйству, не имеет места явление совпадения двух видов процессов — процессов 

труда и естественных процессов (природных). Эти процессы в наших клима- 

тических условиях очень отчётливо отделены друг от друга и следуют непо- 

средственно один за другим. Эти процессы взаимосвязаны во времени. 

3. Понятие валового производства в хозяйстве, принятое Т. Трамплером 

как сумма так наз. основного производства и так наз. товарного производетва, 

не находит, по мнению автора, обоснования в местных условиях хода произ- 

водственных процессов в лесу. Понятие так наз. валового производства может 

легко деформировать хозяйственно-экономическую картину действительности 

в лесном хозяйстве, при чём не в пользу развития лесного хозяйства, в связи 

с чем от этого понятия необходимо отказаться. 

Summary 

Author discusses the problem of the current increment in volume of stands, whici 

in the forest management plays an important part in the elucidation of the whole com* 

plex of matters involving the forest production. An immediate reason for undertaking this 

important question provided for author the discussion in „Sylwan' continued since 

1961 between Prof. Dr Świąder and Prof. Dr Tadeusz Trampler and concerning 

the idea of the current increment in volume of stands. 

Author analyzed in the paper the discussed problem according to his own met 

and as a result of his considerations arrived at following conclusions. 

1. In the evaluation of production processes in forest, what is tightly connected 

with the current increment in volume of stands, one should realize the difference 

occurring particularly in the clear-cutting management between a stand and a set of 

stands. In forest management, both in clear-cutting and shelterwood system, the funda- 

hod 
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mental economic unit presents a set of stands and not a stand, which is a component 
part — construction element — of a set. The interpretation of the role of current 
increment in volume in economic-management approach is different in relation to 
a single stand, and other in relation to a set of stands. 

2. In forest economy, which is classified to agricultural economy after Charles 
Marks, there does not occur the phenomenon of overlapping of two kinds of pro- 
cesses: processes of work and natural ones, These processes are obviously distinct 
under our climatic conditions and one follows directly the other. These processes do 
alternate in time. 

3. The concept of the total production in economy in T. Trampler's approach as 
a sum of so-called basic production and so-called market production is, according 
to the present author, not justified under field conditions of the course of production 
process in forest. The concept of so-called total production may easily deform the 
picture of economic-management reality in forestry and does it to the detriment of 
the development of forest management. In this connection it should be rejected. 
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