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TADEUSZ MARSZAŁEK 

Elementy analizy dynamiki zasobów leśnych i produktywności lasu 

Элементы анализа динамики лесных запасов и производительности лесов 

Elements of forest resources dynamics and forest productivity analysis 

I) oskonalenie organizacji procesów gospodarczych w leśnictwie wy- 
maga m. in. znajomości tendencji przemian ilościowych i jakościo- 

wych jakie zachodzą w zasobach leśnych przynależnych do poszczegól- 

nych jednostek organizacyjnych gospodarstwa leśnego. Stan zasobów leś- 

nych na pniu jest bowiem podstawowym czynnikiem decydującym o mo- 

żliwościach produkcyjnych drewna, o potencjalnych możliwościach użyt- 

kowania lasu, a także o zakresie korzystnego oddziaływania lasów da- 

nego nadleśnictwa na środowisko i jego mieszkańców. 
Wysiłek bezpośrednich organizatorów procesów produkcji leśnej jest 

jednak skierowany nie tylko na uzyskiwanie poprawy stanu ilościowego 

i jakościowego zasobów leśnych na pniu, ale zmierza również do osiąg- 

nięcia wielu innych efektów. Jednym z głównych wykładników efektów 

produkcyjnych osiąganych w leśnictwie jest bieżący przyrost miąższości 

i jakości drzewostanów, odzwierciedlany za pośrednictwem wskaźnika 

produktywności lasu, obliczanego na podstawie stosunku bieżącego przy- 

rostu miąższości drzewostanów do powierzchni, na której przyrost ten 

się odbywa. Wskaźnik produktywności lasu wyraża bowiem w sposób 

syntetyczny i zbiorczy skuteczność licznych poczynań z zakresu odnowie- 

nia, pielęgnowania i ochrony lasu, zabiegów melioracyjnych i innych. 

Dlatego doskonalenie organizacji procesów gospodarczych w leśnictwie 

wymaga nie tylko znajomości zmian zasobów leśnych, ale również zna- 

jomości zmian produktywności, zachodzących w lasach danej jednostki 

organizacyjnej gospodarstwa leśnego. 

Określanie dynamiki wymienionych dwóch wielkości, czyli dynamiki 

zasobów leśnych i produktywności lasu, może się odbywać dla różnych 

przedziałów czasowych (np. dla okresów 10-letnich) oraz dla różnych je- 

dnostek organizacyjnych (np. dla leśnictw, nadleśnictw, okręgowych za- 

rządów lasów państwowych). Zmiany te mogą być określane w jednost- 

kach naturalnych objętości (m5), w jednostkach pienieżnych (zł) oraz 

w tzw. umownych jednostkach miąższości. Analiza i ocena dynamiki 

zasobów leśnych i produktywności lasu może być ponadto traktowana 

jako integralna część składowa operatu urządzenia lasu i wtedy jest do- 

konywana w ramach każdorazowej rewizji urządzeniowej. W innych 

przypadkach, wymieniona analiza i ocena może również stanowić rodzaj 
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wyodrębnionej dokumentacji, sporządzanej przez poszczególne jednostki 
organizacyjne lasów państwowych. 

Przytoczone uwagi wskazują, że istnieje wiele możliwych wariantów 
prowadzenia okresowej analizy i oceny dynamiki zasobów leśnych i pro- 
duktywności lasu. Warianty te są od wielu lat empirycznie badane na 
przykładzie nadleśnictwa Rogów, wchodzącego w skład Lasów Doświad- 
czalnych SGGW. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tylko 
jednego z wariantów badanych na przykładzie nadl. Rogów, przy czym 
chodzi tu o wariant stosunkowo najprostszy i praktycznie wypróbowany. 

Podstawowe założenia wspomnianego wariantu okresowej analizy 
i oceny dynamiki zasobów leśnych i produktywności lasów w nadl. Ro- 
gów, są następujące: | 

1. Analiza i ocena jest dokonywana co 10 lat w powiązaniu z każdo- 
razową rewizją planu urządzenia gospodarstwa leśnego, i może być trak- 
towana jako integralna część składowa operatu urządzeniowego. 

2. Podstawowym źródłem informacji niezbędnych do przeprowadze- 
nia analizy są wyniki inwentaryzacji, dane operatu urządzeniowego a tak- 
że dokumentacja nadleśnictwa dotycząca rozmiaru użytkowania głów- 
nego lasu. 

3. Analiza i ocena jest prowadzona w jednostkach zapasu (m urzą- 
dzeniowe), przy czym również pozyskanie drewna jest przeliczone na 
jednostki urządzeniowe. | 

4. Analiza i ocena jest prowadzona począwszy od 1. X. 1958 r. Pier- 
wsza analiza dotyczyła okresu 1958/59—1967/68, a następne zostaną do- 
konane dla okresów 1968/69—1977/78, 1978/79—1987/88 itd. 

5. Analiza i ocena będzie przeprowadzana w sposób ciągły, czyli 

w sposób odzwierciedlający kształtowanie się poszczególnych wielkości 

w okresie następujących po sobie, kolejnych 10-leci. W ten sposób zosta- 

ną stworzone możliwości uzyskiwania cennych informacji o trendach roz- 

wojowych zarówno zasobów leśnych jak i produktywności lasu w nad- 

leśnictwie, oraz możliwości świadomego kształtowania wymienionych 

trendów. 

Opierając się na powyższych założeniach dokonano w nadl. Rogów 

w ostatnim okresie pierwszej analizy i oceny dynamiki zasobów leśnych 

i produktywności lasu. Wyniki tej analizy i oceny (w tym przypadku jest 

to wariant analizy pierwszego stopnia) za 10-lecie 1958/59—1967/68 zo- 

stały ujęte w kilku tabelach, uzupełnionych krótkim omówieniem. Przed- 

stawiają się one następująco: * 

1. Dynamika zasobów leśnych w 10-ciu 1958/68 (ogółem). Analiza 

i ocena dynamiki zasobów leśnych na pniu powinna dostarczyć odpowie- 

dzi na pytanie, czy i w jakim stopniu udało się w ubiegłym 10-leciu 

osiągnąć zwiększenie oraz polepszenie zasobności i struktury drzewosta- 

nów. Podwyższenie zasobności drzewostanów jest bowiem jednym z wa- 

runków wzrostu produktywności lasów w nadl. Rogów. Ogólne dane do- 

tyczące dynamiki zasobów leśnych przedstawiono w tabeli 1. Dane przy- 

  

* Ze względu na różnice w przyjętej metodyce obliczeniowej, niektóre liczby 

przytoczone w analizie dotyczącej 10-lecia 1958—1968 odbiegają nieco od ustaleń 

zawartych w operacie urządzenia lasu. Rozbieżności te zostaną w następnych anali- 

zach w całości usunięte. 
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toczone w tej tabeli pozwalają na sformułowanie następujących wnios- 
ków. 

a. Nadleśnictwo Rogów zwiększyło w badanym 10-leciu wydatnie za- 
sobność drzewostanów, a mianowicie z ok. 492 tys. m3 do około 564 tys. m*. 
Zwiększenie zapasu wynosi zatem ponad 72 tys. m”, co stanowi wzrost 
o prawie 15/9 w stosunku do zapasu początkowego. 

  

    

| Tabela 1 

Dynamika zasobów leśnych w 10-leciu 1958/59 — 1967/68 
m3 

Rok Lipce | — Jasien Głuchów Strzelna Nadleśnictwo 
о Rogów 

gospo- — 

darczy | m3 Z m3 % m3 % m3 Wo m3 %           

        

  
        

ee 

1958/59 138940 100 109 824 100 125418 100 118200 100 492382 100 

1968/69 153268 110,3 125064 113,9 156273 124,6 129790 109,8 564395 114,6 

  

Zmiany 

w 10-leciu 14328 -10,3 +15 240 -13,9 +30 855 +24,6 +11590  +9,8 +72013 +14,6 

  
  mm — 

b. Wzrost zapasu w poszczególnych leśnictwach nie był jednakowy. 
Największy procent wzrostu zasobności wykazuje leśnictwo Głuchów (pra- 
wie 31 tys. m5, co stanowi blisko 250% zapasu początkowego), najmniej- 
szy — leśnictwo Strzelna (tylko ok. 11 tys. m», co stanowi 10%, zapasu 
początkowego). 

2. Dynamika zasobów leśnych w 10-leciu 1958/68 (w m/ha). Tabela 
2 obrazuje zmiany zasobów leśnych na jednostkę powierzchni poszczegól- 

nych leśnictw oraz całego nadleśnictwa. Wyniki zawarte w wymienionej 
tabeli pozwalają na sformułowanie następujących wniosków. 

  

  

Tabela 2 

Zmiany stanu zasobów leśnych w 10-leciu 1958/59 — 1967/68 
m>/ha 

Rok Lipce Jasień __ Głuchów Strzelna и 

gospo- 
darczy m3 % m3 % m3 % m3 о, m3 0/ 

            

  

    
  

1958/59 153,3 100 183,7 100 128,3 100 190,3 100 158,8 100 

168/69 169,1 110,3 209,3 113,9 159,9 124,6 208,9 109,8 182,0 114,6 

Zmiany 
w 10-leciu -+15,7  +-10,3 +25,5  +13,9 +3156 -24,6 +186  +9,8 23,2 +14,6 
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a. Przeciętna żasobność drzewostanów nadleśnictwa kształtowała się 
na początku roku gosp. 1958/59 w wysokości ok. 159 m/ha, przy czym 
najniższą zasobność wykazało leśnictwo Głuchów (128 m%/ha), najwyższą 
— leśnictwo Strzelna (190 m%/ha). 

b. W okresie 10 lat nastąpił wzrost zamożności drzewostanów nad- 
leśnictwa do 182 m*/ha, przy czym leśnictwa Strzelna i Jasień osiągnęły 
najwyższą zasobność (ok. 209 m*/ha), a leśnictwa Lipce (169 m*/ha) i Głu- 
chów (159 m3%/ha) zasobność znacznie niższą. 

c. Zwiększenie zasobności drzewostanów w okresie 10-lecia wyniosło 
w nadleśnictwie ponad 23 m%/ha, czyli 2,3 m%ha rocznie. Największy 
wzrost zasobów leśnych nastąpił w leśn. Głuchów, którego drzewostany 
charakteryzowały się w roku 1958/59 najniższą zamożnością. Wspomniany 
wzrost wyniósł 32 m?/ha, czyli 3,2 m%ha rocznie. W pozostałych leśnic- 
twach osiągnięto nieco niższe wskaźniki wzrostu zasobności drzewosta- 
nów: w Lipcach — 16 m%/ha, w Strzelnej — 19 m*/ha oraz w Jasieniu — 
26 m*/ha. 

3. Dynamika drzewostanów rozpatrywana w ramach prawidłowego 
układu powierzchniowego klas wieku. Przedstawiona w punktach 1i2 
analiza stanu oraz zmian zasobności drzewostanów w poszczególnych leś- 
nictwach i w nadleśnictwie jest częściowo zniekształcona wskutek wystę- 
powania różnic w strukturze powierzchniowej klas wieku. Analiza ta od- 

zwierciedla wzrost zasobności drzewostanów, który nie zawsze jest rów- 

noznaczny z poprawą stanu zapasu w poszczególnych klasach wieku 

i może być wynikiem określonej struktury powierzchniowej klas wieku. 

Zniekształceń tych można uniknąć dzięki stosowaniu w analizie odpowie- 

dnich wskaźników, ustalonych na podstawie prawidłowego układu po- 

wierzchniowego klas wieku. Tego rodzaju wskaźniki zapasu rzeczywiste- 

go, obliczone dla poszczególnych leśnictw przy założeniu istnienia pra- 

widłowej struktury powierzchniowej podklas wieku są zawarte w ta- 

beli 3. W przeciwieństwie do poprzednio omówionych, wskaźniki te obra- 

zują faktyczną poprawę lub faktyczne pogorszenie się zasobności drzewo- 

stanów w poszczególnych klasach wieku. 
Tabela 3 

Porównanie drzewostanów rzeczywistych i modelowych w m3/ha 

na początkach dwóch 10-leci (1958/59 — 1967/68 i 1968/69 — 1977/78) 
przy założeniu prawidłowego układu powierzchni klas wieku 
  

—_—_о дж m ренты m 

    
    

  

          

  

  

      

  
  

  

  

      
  

Leśnictwo | Leśnictwo Leśnictwo | Leśnictwo Nadleśni- 

Lipce Jasień Głuchów Strzelna ctwo Rogów 

Wyszczególnienie —— 

m3 % m3 % m3 % m3 о m3 % 

Zapas modelowy 285 100 293 100 249 100 295 100 276 100 

Zapas rzeczywisty 

1958/59 195 68,4 213 72,7 174 69,9 230 78,0 199 72,1 

Zapas rzeczywisty 

1968/69 235 82,5 266 90,8 210 84,3 278 94,2 241 87,3 
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Dane tabeli 3 upoważniają do poniższych wniosków. 
a. Na początku badanego 10-lecia, do leśnictw najuboższych pod wzglę- 

dem zasobności drzewostanów (wg klas wieku), należały Głuchów (174 
m>5/ha) i Lipce (195 m'/ha), do leśnictw najbogatszych — Jasień (213 
m>/ha) i Strzelna (230 m/ha). 

b. W okresie badanego 10-lecia nastąpiła poprawa stanu zasobności 
drzewostanów (wg klas wieku) we wszystkich leśnictwach. Poprawa ta 
była jednak mniejsza w leśnictwach o niskim zapasie początkowym (Głu- 
chów, Lipce), a większa w leśnictwach o wysokim zapasie początkowym 
(Jasień, Strzelna). 

с. W wyniku osiągniętego w 10-leciu polepszenia zasobności drzewo- 
stanów w poszczególnych klasach wieku nastąpiło dalsze zwiększenie 
różnicy między zasobnością drzewostanów odnośnych klas wieku leśni- 
ctwa Głuchów i Lipce z jednej strony, a zasobnością drzewostanów od- 
nośnych klas wieku leśnictwa Jasień i Strzelna z drugiej strony. 

4. Analiza porównawcza drzewostanów rzeczywistych i modelowych 
w m/ha. Zwiększenie zasobności drzewostanów nie może następować 

w nieskończoność i dlatego niezbędne jest określenie zapasu optymalnego 

(modelowego), zabezpieczającego osiąganie optymalnej produktywności 

lasu. Tak rozumiany zapas modelowy stanowi jednocześnie wielkość od- 
niesienia, służącą do okresowych porównań zapasu modelowego z zapa- 
sem rzeczywistym i pozwalającą ustalić w jakim stopniu zapas rzeczy- 

wisty odbiega od zapasu modelowego. Wymienione rodzaje zapasu drze- 

wostanów są obliczane przy założeniu istnienia prawidłowego układu po- 

wierzchniowego klas wieku. Wyniki takich obliczeń są przedstawione 

w tabeli 3, przy czym pozwalają one na dokonanie następujących ustaleń. 

a. Zasoby leśne na pniu w nadl. Rogów stanowiły na początku 10-lecia 

1958/59—1967/68 zaledwie 72,1» miąższości zapasów modelowych, nato- 

miast w końcu 10-lecia osiągnęły wysokość równą 87,3% miąższości za- 

pasów modelowych. 

b. Zasoby leśne na pniu w poszczególnych leśnictwach wykazywały 
na początku 10-lecia jedynie 68—78%' miąższości drzewostanów mode- 

lowych, osiągając w końcu 10-lecia wskaźnik w granicach 82—940/. 

c. Najbardziej zbliżone do wielkości modelowych są drzewostany 

leśnictwa Strzelna i Jasień, natomiast drzewostany w leśnictwie Lipce 

i Głuchów wykazują nadal znaczny niedobór zapasu w porównaniu 

z wielkościami modelowymi. 

d. Wysokie wskaźniki dla Strzelnej i Jasienia są osiągane w dużym 

stopniu dzięki występowaniu w wymienionych leśnictwach drzewosta- 

nów dwupiętrowych. 

5. Charakter zmian struktury zasobów leśnych w 10-leciu 1958/68. 

W ramach każdorazowego szacowania wartości drzewostanów nadl. Ro- 

gów przeprowadza się grupowanie drzewostanów wg odpowiednich prze- 

działów pierśnic. Stwarza to jednocześnie możliwość dokonywania okre- 

sowej analizy i oceny zmian struktury zasobów leśnych. Zmiany struk- 

tury drzewostanów, jakie nastąpiły w badanym 10-leciu w nadl. Rogów, 

zostały przedstawione w tabeli 4. Dane tej tabeli pozwalają na skonsta- 

towanie następujących zjawisk. | , 

a. W latach gospodarczych 1958/59—1967/68 nastąpiło nieznaczne 
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Tabela 4 

Zmiany struktury zasobów leśnych w 10-leciu 1958/59 — 1967/68 
  

  

Klasy grubości cm 
  

            
  

  

  

  

  

      

  

  

Jed- 

Rok nost- R 

gospodarczy ка |[7—13 | 15—23 | 15—35 | 37—S1 | 53iw. aun 
miary 

1958/59 m» 34880 163507 165000 111257 17 738 492 382 

Z 71 33,2 33,5 22.6 3,6 100 

m3 52106 175088 216002 104419 16780 564 395 
1968/69 — _ z 

Z 9.2 31,0 38,3 18,5 3,0 100 

Zmiany m3 + 17226 +11 581 + 51002 — 6838 —958 + 72013 

w 10-leciu ~ 1494 + 71 +309 — 61 — 5,4 + 14,6 
ak 

zmniejszenie liczebności oraz miąższości drzew grubych o pierśnicy po- 

wyżej 35 cm. Zmniejszenie to jest niewielkie, wynosi około 7 tys. m, 

b. Wzrost zasobów leśnych, jaki się dokonał w omawianym 10-leciu 

i który wyniósł ponad 72 tys. m”, wzbogacił głównie zapas drzew w prze- 

działach pierśnic 25—35 cm, 7—13, a częściowo również 15—23 cm. 

c. Zasoby leśne na pniu w nadl. Rogów uległy w omawianym 10-leciu 

znacznemu zwiększeniu, któremu towarzyszyło zwiększenie liczby drzew 

o fizjologicznie młodszych stadiach rozwojowych. 

6. Rozmiar użytkowania głównego w 10-leciu 1958/68. Charaktery- 

styka pozyskania drewna pozwala na ustalenie wskaźnika użytkowania 

      

            
    

      
  

  
  

  

  

  

Tabela 5 

Rozmiar użytkowania głównego w 10-leciu 1958/59 — 1967/68 

Nadleś- 

Wyszczególnienie Lipce Jasień | Głuchów | Strzelna | nictwo 

Rogów 

Użytkowanie drzwostanów 

w wieku do 80 lat m3 16 233 7 871 15 325 8 753 48 182 

Uzytkowanie drzewostanow 

w wieku powyżej 80 lat m3 16135 15 290 12438 22348 66 211 

Razem 32 368 23 161 27 763 31101 114393 

Pozyskanie m3/ha 35,7 38,7 28,4 50,1 36,9 

Roczny wskaźnik użytkowa- 

nia zasobów ieśnych 5 2,22 1,97 1,97 2,51 2,16 
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żasobów leśnych, a ponadto służy do obliczania zmian produktywności 
lasu. Podstawowe dane dotyczące rozmiaru użytkowania lasów nadl. Ro- 
gów w. omawianym 10-leciu zostały przedstawione w tabeli 5. Dane te 
pozwalają na podkreślenie następujących zjawisk. 

a. Przeciętne roczne pozyskanie drewna z jednostki powierzchni leś- 
nej (m3/ha) wynosiło w nadl. Rogów prawie 3,7 m*/ha. W poszczególnych 
leśnictwach wskaźnik ten wahał się w szerokich granicach i osiągnął wy- 
soką wartość w leśn. Strzelna (5,0 m*/ha), średnią wartość w leśnictwach 
Jasień i Lipce (3,6—3,9 m*/ha) oraz najniższą wartość w leśn. Głuchów 
(2,8 m3/ha). 

b. Wskaźniki obrazujące intensywność użytkowania drewna na jed- 
nostce powierzchni leśnej poszczególnych leśnictw nie pokrywają się 
z procentowymi wskaźnikami użytkowania zasobów leśnych na pniu. Te 

ostatnie wskazują bowiem, że największy procent użytkowania zasobów 

leśnych występuje w leśn. Strzelna (2,51%) i Lipce (2,22%), a najmniej- 

szy w w leśn. Jasień (1,97%) i Głuchów (1,97%). Przeciętny procent użyt- 

kowania zasobów leśnych w całym nadl. Rogów wynosi 2,16%. 

c. Około 43%! pozyskiwanego drewna było pobierane w drzewosta- 
nach w wieku poniżej 80 lat, reszta — w drzewostanach w wieku powy- 

żej 80 lat. Tak się kształtowało użytkowanie w skali całego nadl. Rogów. 

Natomiast w skali poszczególnych leśnictw, wymienione proporcje ukła- 

dają się w sposób zróżnicowany, przy czym w leśnictwach Lipce i Głu- 
chów pozyskuje się w drzewostanach młodszych klas wieku (poniżej 80 
lat) znacznie więcej drewna, aniżeli w drzewostanach starszych (w wie- 

ku powyżej 80 lat). 
7. Kształtowanie się okresowego przyrostu miąższości drzewostanów 

w 10-leciu 1958—1968. Bieżący przyrost okresowy miąższości drzewo- 

Tabela 6 

Bieżący okresowy przyrost miąższości drzewostanów w 10-leciu 
1958/59 — 1967/68 

—=——— 
m 2 

  

      
      

  

  

          
  

  

  

      

  

Zmiany za- Przyrost m3 
, Pozyskanie | sobów leś- 

Leśnictwo m3 nych m3 

ogółem na 1 ha 

Lipce _ 32368 14 328 46 696 51,5 

Jasień 23 161 15 240 38 401 64,2 

Głuchów 27 763 30 855 58 618 60,0 

Strzelna 31 101 11 590 42 691 68,7 

Nadleśnictwo Rogów 114 393 72 013 186 406 60,1 

  

Wskaźnik użytkowania bieżą- 

cego przyrostu miąższości 61,4 38,6 100 100 
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stanów określa się w wysokości rozmiaru pozyskania skorygowanego 
o zmiany zasobów leśnych na pniu. Podstawowe dane dotyczące kształ- 
towania się bieżącego przyrostu w nadl. Rogów w okresie 10-lecia 
1958—1968 zostały przedstawione w tabeli 6. Analiza danych tabeli po- 
zwala stwierdzić co następuje. 

a. Najwyższy przyrost bieżący miąższości drzewostanów osiągały le- 
śnictwa Strzelna (6,87 m?%/ha) i Jasień (6,42 m*/ha), najniższy — Głuchów 
(6,00 m*/ha) i Lipce (5,15 m*/ha). Bieżący przyrost miąższości drzewo- 
stanów całego nadleśnictwa wynosił 6,01 m*/ha rocznie. 

b. Porównanie wielkości bieżącego okresowego przyrostu miąższości 

z rozmiarem użytkowania głównego lasu wskazuje, że nadl. Rogów po- 
bierało w 10-leciu 1958—1968 w ramach użytkowania głównego jedynie 
61,4% bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów. Reszta, czyli 38,6 % 
bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów była systematycznie prze- 

znaczana na polepszenie stanu leśnych zasobów produkcyjnych na pniu. 

8. Wykorzystanie potencjalnej produktywności lasów nadleśnictwa 

Rogów w 10-leciu 1958—1968. W celu obliczenia wskaźnika wykorzysta- 

nia potencjalnej produktywności lasów, należy znać wskaźniki rzeczywi- 
stej i potencjalnej produktywności lasów nadl. Rogów i poszczególnych 
leśnictw. Badanie zmian produktywności lasu oraz stopnia wykorzystania 

potencjalnej produktywności lasu pozwala na udzielenie odpowiedzi na 

pytanie, czy przedsięwzięcia podejmowane w celu zwiększenia produk- 

tywności lasów nadl. Rogów prowadzą do osiągnięcia zamierzonego celu. 

Tabela 7 

Wskaźnik wykorzystania potencjalnej produktywności lasu 

w 10-leciu 1958/59 — 1967/68 przy założeniu prawidłowego 
układu powierzchni klas wieku 

  

  

      
        
  

    

  

    

  

Wskaźnik poten- | Wskaźnik rzeczy- Wskaźnik wykorzy- 
, . . stania potencjalnej 

| cjalnej produktyw- | wistej produktyw- dukt ści 

Leśnictwo ności lasu ności lasu рго oy c 

m3/ha m3/ha c " 
/o 

Lipce 84,0 62,0 73,8 

Jasień 85,0 64,5 76,9 

Głuchów 75,0 51,4 68,5 

Strzelna 85,0 71,0 83,5 

Nadleśnictwo 

Rogów 60,8 75,1 81,0 
  

Wskaźniki rzeczywistej i potencjalnej produktywności lasów nadl. 

Rogów za 10-lecie 1958-1968 zostały przedstawione w tabeli 7. Że wzglę- 

dów metodycznych, wymienione wskaźniki ustala się na podstawie założe- 
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nia o istnieniu prawidłowego układu powierzchniowego klas wieku. Dane 
tabeli 7 upoważniają do następujących wniosków. 

a. Potencjalne produktywności lasów nadl. Rogów były wykorzysta- 
ne w okresie 10-lecia 1958-1968 w 75,10. | 

b. Najwyższy wskaźnik wykorzystania potencjalnej produktywności 
lasów osiągnięto w leśnictwach Strzelna (83,5%) i Jasień (76,9%), najniż- 
szy — w leśnictwach Lipce (73,8%) i Głuchów (68,50%). 

Na tym kończy się w zasadzie charakterystyka rezultatów okresowej 
analizy dynamiki zasobów i produktywności lasu dokonana w nadl. Ro- 
gów wg tzw. wariantu analizy pierwszego stopnia. Jak wynika z przyto- 
czonego przykładu, omawiany wariant analizy składa się z 7 tabel oraz 
8 punktów zawierających ogólną interpretację danych liczbowych poda- 
nych w tabelach. Wymienione tabele będą uzupełniane co 10 lat w powią- : 

zaniu z każdorazową rewizją operatu urządzenia lasu. Jest rzeczą zrozu- 

miałą, że okresowe uzupełnianie tabel wynikami ustaleń dotyczących 
następujących po sobie kolejnych 10-leci pozwoli na wydatne wzbogace- 
nie zakresu informacji otrzymanych dzięki omawianej analizie. 

Wyniki okresowych analiz dynamiki zasobów leśnych i produktyw- 

ności lasów mogą dostarczyć bezpośrednim organizatorom produkcji leśnej 

w nadl. Rogów wielu cennych wniosków oraz stanowić ważną podstawę 

podejmowania decyzji gospodarczych. Wyniki te mogą również stanowić 

ważny element wszelkiego rodzaju ocen działalności gospodarczej w oma- 

wianym nadleśnictwie. Wykazane bowiem w analizie wydatne polepszenie 

stanu zasobów leśnych w 10-leciu 1958-1968 jest niewątpliwie pokaźnym 

rezultatem gospodarczym nadl. Rogów. Jakkolwiek rezultat ten nie znaj- 

duje swego odbicia w rachunkowości nadleśnictwa, to jednak w wyraże- 

niu pieniężnym stanowi on wielkość bardzo zbliżoną do wartości pro- 

dukcji drzewnej faktycznie zrealizowanej w analizowanym 10-leciu. 

Analizy obejmujące następne 10-lecie będą znacznie ciekawsze, albowiem 

będą również zawierały odpowiedź na pytanie, na ile udało się nadleśnic- 

twu zwiększyć wykorzystanie potencjalnej produktywności posiadanego 

areału lasów. 
Przytoczone wyniki okresowej analizy dynamiki zasobów leśnych 

i produktywności lasu mogą mieć ponadto istotne znaczenie dla opraco- 

wania prawidłowych planów urządzeniowych nadl. Rogów, a także dla 

innych poczynań i obrachunków. Bardziej szczegółowe naświetlenie roli 

i znaczenia omawianego rodzaju analizy dla doskonalenia organizacji 

procesów produkcyjnych w leśnictwie będzie wymagało oddzielnego 

opracowania. 

Z Katedry 
Ekonomiki Leśnictwa SGGW 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 18 kwietnia 1969 r. 

Краткое содержание 

требует 
Усовершенствование организации процессов лесного производства 

ди- применения периодического анализа динамики лесных запасов и произво 

тельности леса. Варианты названного анализа отличаются границами и часто- 

той его повторения, видов применяемых единиц измерений, подбором источни- 
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ков количественных данных, степенью взаимосвязи с лесоустройством и т.п. 
Автором представлен один из наиболее простых вариантов анализа динамики 

лесных запасов и производительности лесов, проводимого через каждые 10 лет, 
в границах повторяющейся каждый раз ревизии плана лесоустройства. Анализ 
касается надлесничества Рогув в опытных лесах ГШСХ и охватывает резуль- 

таты 10-летия 1958/59—1967/68. 

Summary 

The improvement in the organization of forest production processes requires the 
application of periodical analysis of forest resources dynamics and forest produc- 

tivity. Variants of the mentioned analysis differ in the sphere, frequency of repli- 
cations, kind of measure units used, selection of sources of numerical data, degree 
of relationship with forest survey, etc. Author presented one of the simplest variants 
of the analysis of forest resources dynamics and forest productivity carried out at 
10 years intervals within the repeated revision of forest management plan. The ana- 
lysis concerns the forestdistrict Rogów in the Experimental Forest, Agricultural 
University and includes tesults of the decade of 1958/59 — 1967/68.


