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Echa 

z praktyki i teorji urządzenia gospodarstwa lasowego. 
(Ciąg dalszy). 

W ciągu całego rozdziału o różnych sposobach, czyli sy- 

stemach oznaczenia etatu, spotyka się czytelnik z różnemi przy- 

rostami. Dla nieobeznanego z przyrostami, szczególnie z przy- 

rostami stojącemi w związku z oznaczeniem procentu wskazu- 

jęcego, jakoteż i ze samym procentem wskazującym, niektóre 

ustępy ze systematów oznaczenia etatu, a szczególnie ze syste- 

matu drzewostanowego, mogą być źle zrozumiane; przeto ce- 

lem ułatwienia pojęcia, w krótkiem streszczeniu elementa te na 

tem miejscu objaśniam. 

We wszystkich podręcznikach o urządzeniu gospodarstwa 

lasowego, nauka o przyrostach, a tak samo 10 procencie wska- 

zującym, poprzedza naukę o właściwem urządzeniu gospodar- 

stwa lasowego. 

Możliwe, że z punktu widzenia pedagogicznego, takie po- 

stępowanie jest racjonalne. Ja zaś postapiłem inaczej, nie dla- 

tego bym powyższy sposób uważał wogóle za niewłaściwy, lecz 

postąpiłem inaczej z tego powodu, że dążyłem do innego celu 

jak każdy podręcznik, który w pierwszej linji ma za zadanie 

nauczanie. | 

'Mojem zaś zadaniem, nie wyłączając nauczania, w pierw- 

szej linji jest wzbudzenie w czytelniku zainteresowania się tym 

przedmiotem jako całością, a dopiero później, tym, których ten 

przedmiot zajął, podać szczegóły z przyrostów i obliczenia pro- 

centu wskazującego.
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Wiem z mojego doświadczenia, że tylko mały procent leś- 

ników zagłębia się chętnie we wzory matematyczne. Wielu np. 

spotkany na początku artykułu wzór matematyczny zniechęca 

do dalszego studjowania danej rzeczy. Kierując się tem doś- 

wiadczeniem, a chcąc naukę o urządzeniu gospodarstwa laso- 

wego spopularyzować i zrobić ją przystępną dla szerszego kola, 

unikałem w mojem krótkiem streszczeniu, ile możności, wzo- 

rów matematycznych i starałem się opisowo rzecz przedstawić. 

Sadzę więc, że tych, którzy aż dotąd pracę moja przeczy- 

tali, zaciekawią szczegóły i pojęcia o przyrostach oraz ele- 

menty procentu wskazującgo jakoteż sposoby obliczania sa- 

mego procentu wskazującego i ci nie zniechęcą się kilkoma 

wzorami, które przy obliczeniu wyż podanych czynników są 

niezbędne. | 

Przyrosty. 

Nauka o przyrostach należy do oceniania lasu, ze względu 

jednak na jej ścisły związek z nauką urządzenia gospodarstwa 

lasowego, streszczam tu w krótkości główne pojęcia. 

Pod przyrostem wogóle rozumiemy powiększanie się war- 

tości pojedyńczego drzewa lub drzewostanu, bądź na masie 

bądź na jakości, czyli wartości, bądź na cenie. 

Pod przyrostem na masie rozumiemy powiększenie się 

masy drzewnej tak na pojedynczem drzewie, jak i na drzewo- 

stanie, przez coroczny przyrost. 

Pod przyrostem na jakości, rozumiemy powiększanie się 

wartości przyjętej jednostki, w ten sposób, że przy zasadniczo 

jednakowych cenach drewna, za przyjętą jednostkę pewnych 

sortymentów, z reguły za grubsze sortymenta, uzyskuje się 

wyższą cenę. | 
Pod przyrostem na cenie rozumiemy podniesienie się abso- 

lutnych cen wogóle t. j. cen niezależnych od zmiany wartości 

pieniędzy. 

Przyrost na masie, odnośnie do okresu czasu, dzielimy na 

przyrost roczny, bieżący, okresowy, sumaryczny i przyrost 
przeciętny. 

Przyrostem rocznym, jak już sama nazwa mówi, nazywamy 

przyrost w ciągu jednego roku. * 

Przyrostem okresowym nazywamy przyrost z kilkuletniego 

okresu czasu.
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Przyrostem sumarycznym, nazywamy przyrost danego 
drzewa, lub danego drzewostanu od jego powstania aż do 
chwili obliczenia. 

Przyrostem przeciętnym, nazywamy iloraz, jaki wynika 
z podzielenia przyrostu danego okresu, przez ilość lat tego 
okresu. 

Odnośnie do ilości lat rozróżniamy przyrost przeciętny 
okresowy, przyrost przeciętny sumaryczny i przyrost przeciętny 
we wieku rębności. 

Dla krótkich 5—10-cioletnich okresów przyrost przeciętny 
równa się w przybliżeniu przyrostowi rocznemu, a ten ostatni 
znajdziemy najłatwiej z pierwszego. 

Przyrosty w procentach. 

Wszystkie poprzednio wymienione przyrosty, przedstawiały 
wogóle pewną ilość przyrostu z pewnego okresu czasu. Często 
jednak może zajść potrzeba oznaczenia w procentach wyż wy- 

mienionych przyrostów na masie, na jakości i na cenie. Po- 

trzeba ta zachodzi tam, gdzie chcemy się przekonać z jakim 

skutkiem pracują kapitały zaangażowane w gospodarstwie, gdyż 

tak każde pojedyncze drzewo, jak i każdy drzewostan, nie jest 

niczem innem, jak kapitałem czynnym w gospodarstwie. 

Przyrasta pojedyncze drzewo, lub pewien drzewostan w cią- 

gu roku z masy m do masy M, to jego przyrost roczny z = M—m 

Chcąc zaś ten przyrost roczny p oznaczyć w odsetkach, czyli 
procentach, używamy proporcji : 

m:M — m = 100:p, przeto p = и x 100 = a: 

Ten sam wzór otrzymamy, jeśli wyjdziemy ze założenia, że 

M = m. l*op czyli * = | + я 2а$ р = (z — 1) 100 = 

a — m X 100 — 100 z 

Jeśli weźmiemy od uwagę prayrost z dłuższego okresu 

czasu, tak jak się to w praktyce zwykle dzieje, to musimy wyjść 

ze założenia, że M jest wartością końcową z m po n latach, 

przy przyjętej stopie procentowej p, czyli, że 

  

  
  

M = m.10 pr, przeto 10 p =VM, zaś p= 100 (VM — 1) 
' W ten sam sposób obliczamy procent przyrostu na jako- 

ści, czyli na wartości.
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Jeśli przyrost na jakości q pojedynczego drzewa lub drze- 

wostanu w przeciągu n lat podniesie się z q na Q, to przyrost 

ten w ciągu n lat wynosi () — q, zaś procent przyrostu p = 

vo _ 100 (V2 — 1) 
Tak samo postępujemy przy obliczaniu procentu przyrostu 

na cenie. Jeśli wartość przyjętej jednostki w ciągu n lat pod- 

niesie się z £ na T , to procet przyrostu p = 100 (ут — Г) 
| 1 

Sumaryczne zestawienie procentów przyrostu. 

Jeśli dana masa m przyrasta a'/,, jej jakość q przyrasta b'/, 

to po n latach, dzisiejsza wartość mą da nam wartość. 

— (| La b\ — W = mq (1:0 а) (1:05), czyli y w (1 | 55) (1 + 6) 
mq 

[ab 

+ 16 + ю + ‘foo 228 100 Om, > l) = a+ b+ 4 00 

Poniewaz wyraz 100 (0 — 1) przedstawia nam procent 
та 

od wartości mq przeto wykładnikiem sumy procentu przyrostu 

na masie i na jakości jest wyraz a--b —- i W praktyce 

a+b —) czdon ten moze być z powodu nieznacznej wartości członu 

Opuszczony. 

Jeśli do przyrostu na masie a*/, i przyrostu na jakości b'”/Q 

dodamy jeszcze przyrost na cenie c0/,, to sumę tych przyrostów 

W znajdziemy w następujący sposób: 

W = та reo gem = mą + 5)' U +6)" 

(1 + ww) omy mą = (l 4) (1 T зв) (1 T 5) — 

— 
ар | ac abc 

=1- w + ia —- в T 1002 { 1002 | nant |= 1003 czyli 

100 yw Ww = 1) — a LL b + с -- ab + ac -++ be abe 

та 100 100 

  

  

Również i w tym wypadku wzór 100 (У W — Г) przed- 
m q 
  

stawia stopę procentową, przy której wartość mq po n latach 

podnosi się do W; przeto wykładnikiem sumy procentu przy- 

rostu na masie na jakości i na cenie będzie wyraz 
ab + ac +- be © abe 

100 "100% ‘ 

Do użytku praktycznego wystarczy wzór skrócony a —- b + С. 
  

  arb+c с —
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Procent wskazujący. 

Przez długie lata leśnictwo szukając rożnych dróg celem 

rozwiązania kwestji, kiedy jego produkt, t. j. drzewostan, staje 
się dojrzałym do cięcia, błąkało się po manowcach: „Cały sze- 

reg kolei rębnych i systematów oznaczenia etatu zaczepiało 

o to pytanie, lecz nie rozwiązało je. | 
Dopiero profesor dr. Pressler, twórca nauki o dojrzałości 

drzewostanów, rozwiązując ten problemat, pchnął wiedzę la- 

sową o duży krok naprzód. 

Chcąc jednak teorję i zasady Presslera zgłębić należy 

pójść jego drogą, t. j. wyjść ze założenia, że każde przedsię- 

biorstwo musi jasno postawić kwestję, kiedy jego produkt staje 

się dojrzałym. 

We wielu gałęziach produkcji tak fabrycznej, jak i rol- 

nej, kwestja dojrzałości produktu daje się łatwo rozwiązać. Go- 

spodarz lasowy jednak nie może w ten sposób, jak to czyni 

fabrykant lub rolnik, oznaczyć dojrzałości przedzniotu swej głó- 

wnej produkcji t. j. drewna; musi więc szukać innych dróg 

do oznaczenia tej, na naukowo uzasadnionych podstawach opar- 

tej, rębnej dojrzałości drzewostanów, bez której nie można so- 

bie przedstawić racjonalnego gospodarstwa lasowego. 

Możnaby wprawdzie nazwać drzewostan rębnie dojrzałym 

wtedy, kiedy się staje przydatnym do pewnych celów techni- 

cznych i wyrobów przemysłowych. Takie jednak rozwiązanie 

tej kwestji, nie może zadowolnić racjonalnego gospodarza tak 

długo, jak długo nie znajdzie sposobu upewnienia się, czy nie 

postąpiłby lepiej, zatrzymując ten drzewostan dłużej na pniu. 

By na owo pytanie odpowiedzieć, należy wyjść ze zasady, 

że tak, jak każdy producent, tak i gospodarz lasowy powinien 

nie tylko wiedzieć, jak może dobrze i dużo produkować, lecz 

powinien równieź wiedzieć, w jaki sposób może on z korzyścią 

produkować. A z korzyścią dla gospodarstwa produkuje się 

tylko wtedy, kiedy wartość wyprodukowanych dóbr pokryje przy- 

najmniej koszta produkcji, .t. J. nie tvlko koszta robocizny, lecz 

pokryje również procenta i zużycie wszystkich w danej pro- 

dukcji czynnych kapitałów. 

Wypośrodkowanie 1 sumaryczne „estawienie poprzednio 

wymienionych procentów przyrostu na masie, na jakości i na 

cenie, nie rozwiązuje jeszcze powyższego zadania, glyżź pro-
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centa te odnoszą się tylko do zapasu drzewa, czyli do drzewo- 

stanu; a wiadomo jest, że prócz drzewostanów, wchodzą tu 

jeszcze w rachunek grunt, koszta administracji, podatki, bardzo 

. często koszta uprawy i inne wydatki na meljorację. le wszyst- 

kie kapitały muszą znaleźć pokrycie w przyroście, jeśli gospo- 

darstwo ma przynieść korzyść, t. j. dać czysty dochód. A pro- 

cent ten, który uwzględni w przyroście wszystkie wyż wymie- 

nione, w gospodarstwie lasowem czynne kapitały, da nam od- 

powiedź na pytanie o rębnej dojrzałości drzewostanów. 

Jest ten procent przyrostu wyższy od stopy procentowej, 

przyjętej w gospodarstwie lasowem, to dany drzewostan nie jest 

jeszcze dojrzały do wyrębu, jest zaś niższy od przyjętej stopy 

procentowej, to dalsze zatrzymanie tego drzewostanu na pniu 

połączone jest ze stratą w gospodarstwie. 

Pressler ustalając właściwe pojęcie 'o rębnej dojrzałości 

drzewostanów, nazwał ten przez niego wprowadzony czynnik 

procentem wskazującym (Weiseprocent), gdyż wskazuje on rę- 

bną dojrzałość drzewostanu. 

Chcąc jednak wszystkie wyż wymienione czynniki służące 

do wyszukania procentu wskazującego z dokładnością matema- 

tyczną wprowadzić w rachunek, natrafia się w gospodarstwie 

lasowem na znaczne trudności. To jednak nie powinno nas 

zniechęcać gdyż dla celów praktycznych znajdą się prawie 

zawsze na miejscu przybliżone dane z dostateczną dokładnością. 

Zanim jednak przystąpimy do właściwego obliczenia pro- 

centu wskazującego, to celem łatwiejszego opanowania przed- 

miotu przejdziemy po kolei wszystkie poprzednio wyliczone ele- 

menty procentu wskazującego. 

A) Koszta administracji. 

Jeśli przyjmiemy, że przeciętnie na 1 ha powierzchni ko- 

szta administracji wynoszą V to kapitał administracyjny 

y— 
0'0 p. 

Pod koszta administracji należy pociągnąć nie tylko wła- 

ściwe koszta administracji; lecz również i wydatki na ochronę, 

inspekcję, dyrekcję, rachunkowość, wydatki na utrzymanie bu- 

dynkow gospodarczych i dróg, wogóle wszystkich tem podo- 

bnych wydatków rocznych z wyjątkiem podatków.
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B) Podatki. 

Jeśli przyjmiemy, że roczny podatek gruntowy od hektara 

wynosi s, to obliczając w sposób odpowiedni poprzedniemu, 
$ 

0:0 p 
  kapitał podatkowy S = 

C) Wartość gruntu В. 

Według Heyera rozróżniamy trzy sposoby oznaczenia war- 

tości gruntu a to: według wartości targowej, na podstawie war- 

tości wyłożonych kosztów i na podstawie wartości spodzie- 

wanej. 
Ponieważ wartość targowa i wartosć według wyłożonych 

kosztów, tylko w rzadkich wypadkach może się nadać do mniej- 

szych obliczeń, przeto tu zajmiemy się tylko spodziewaną war- 

tością gruntu Bu, która się równa z renty gruntowej r wypro- 

wadzonemu _ kapitafowi 57, 

Jeśli kapitał ten wyprowadzimy przy pomocy kolei finan- 

sowej, czyli finansowego wieku rębności, co powinno być mia- 

rodajne, to otrzymamy wówczas maximum Bu, zwane gospo- 

darczą wartością gruntu. 

Najrychlej dojdziemy do celu, biorąc za podstawę obli- 

czeń dochody danego drzewostanu, składające się z dochodów 

rębności i z dochodów z międzyużytków. Tym dochodom prze- 

ciwstawiają się rozchody: jak wydatki na kultury, koszta pozy- 

skania i podatki. 

Wszystkie dochody i wydatki, celem zesumowania, należy 

sprowadzić do jednego czasu. Koszta pozyskania należy odjąć 

od dotychczasowych dochodów t. j. wszelki dochód powinien 

wejść w rachunek wolny od kosztów wyróbki. 

Jeśli uwolniony od kosztów wyróbki główny dochód rę- 

bności w roku u, oznaczymy przez Hu, zaś uwolnione od ko- 

sztów wyróbki międzyużytki, wpływające w r.a, b it. d. 

oznaczymy przez Da, Db i t. d. to na rok u prolongowana 

suma dochodów przedstawia wartosé Hu + Da 10py—« + 

Db 1:0 р и-ь. | 

Wartość wyłożonych kosztów na kultury k. prolongowana 
Ц u— a 

na rok u równa się k. 1*op przeto wyraz Hu -+ Da 1: op + 

+ Db 1-Op- —k 1 Op przedstawia sumaryczną wartość renty 

gruntowej brutto r” w roku u, t. j. reszty obliczonej jeszcze kosztem
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administracji v i podatkiem s. Dzieląc tę wartość przez a 

trzymamy roczny dochód czyli rentę brutto a odejmując od niej 

roczne koszta administracji I podatki, otrzymamy rentę grunto- 

wą netto r przedstawioną w następującym wzorze: 

  

  

  

  

| Hu--Datop Db 10p — kop —(o +s) 
1:0 p'—1 

0:0 p 

a ponieważ Bu = ra przeto 

Ви — Fut Da t0pU —4-— Dbro p" —-—kropu (у +5) 

1:0p" — 1 

Dane potrzebne do obliczenia renty gruntowej możemy znaleść 

w prawidłowem gospodarstwie lasowem, w należycie prowadzo- 

nych księgach gospodarczych. Gdzie tego niema, musimy na razie 

posługiwać się danemi przybliżonemi, t. j. starać się ile możności 

wynaleść takie drzewostany, któreby odpowiadały nie tylko da- 

nemu siedlisku, ale i finansowej kolei rębowej a sumaryczny 

dochód z tych drzewostanów, uwolniony od kosztów wyrobki, 

uważać jako wartość końcową wszystkich procentow do rokuu 

od kapitału G, który się równa ilorazowi ze sumarycznego 4do- 

chodu, podzielonego przez 1.0p" — 1 zaś G — (V +$) = Bu 

D) Koszta kultury k. 

Przyjęte na hektarze koszta kultury, nie można tak jak 

poprzednio wymienione wydatki na administrację i podatki, ka- 

pitalizować jako wieczną rentę, lecz należy takowe uważać jako 

jednorazowy wydatek, tak jak to ma miejsce przy obliczeniu 

renty gruntowej i obliczeniu wartości drzewostanów według 

wyłożonych kosztów, lub obliczeniu sposobem Presslera, który 

wychodzi ze założenia, że kapitał kultury Ć składa się ze su- 

my jednorazowego wydatku k i z takiego kapitału, który co 

u lat da nam w procencie k czyli 
к. к KL Op u Cdn 

— 1 0pUu—1 Lop —1 
   


