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W „Sylwanie” nr 5 z 1979 r. zamieszczono artykuł pt.: „Podstawy me- 
todyczne i rezultaty rachunku efektów produkcji drewna na pniu 

w drzewostanach. sosnowych”. Autor artykułu Andrzej Andrzejczyk, 
przedstawił kardzo interesujący probiem zależności produkcji drzewo- 
stanów sosnowych w ujęciu materiałowym i finansowym od kolei rębu. 
Pomocne Mu były przy tym tablice zasobności oraz ceny za drewno okre- 
ślone dla różnych warunków przez cenniki państwowe. 

Osobiście jestem zwolennikiem podwyższonych kolei rębu i dlatego 
artykuł przestudiowałem z dużym zainteresowaniem. Temat i artykuł 
akceptuję w całej rozciągłości, lecz chcę uprzejmie zaproponować Auto- 
rowi przeanalizowanie moich refleksji i kontynuowanie artykułu 
odpowiednimi przeliczeniami w jednym z następnych numerów ,„Sy|- 

wana”. Będzie to według mnie bardzo pożyteczne: Oto moje uwagi i re- 
flexsje: | 7 

Gospodarkę leśną w terenie charakteryzują trzy elementy podstawo- 
we: czas, przestrzeń (lub powierzchnia) zajmowana przez las, wreszcie 

Cziowiek, aktywnie kierujący działalnością gospodarczą. W artykule czas 
l człowiek — jako elementy podstawowe — uwzględniono, lecz pominięto 
przestrzeń (a ściślej powierzchnię leśną). Zarówno w granicach gospo- 
darstwa w rozumieniu urządzeniowym, jak też nadleśnictwa oraz jedno- 
stek wyższego szczebla — okręgowe zarządy lasów a nawet całe pań- 
stwo -— jedno jest pewne, że powierzchnia leśna się nie powiększa, 
a wszelkie nawet teoretyczne zmiany kolei rębu powodują w odwrotnym 
stosunku zmiańy etatów rębnych, oczywiście powierzchniowych, co wiąże 
SIę już z kalkulacjami przedstawionymi w artykule Kolegi Andrzeja 
Andrzejczyka. 

Jak przykład ilustrujący to, na co chcę zwrócić uwagę, wybrałem 
z tab. 1 (s. 5) sosnowy drzewostan II bon. w borze świeżym, gdzie 
figurują następujące dane liczbowe: 
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  | | | | 
80 lat | 100 lat | 120 lat | 80 lat | 100 lat 120 lat 

i | 
  

  

m3?/ha |. | zł/ha 

423 ‚ 530 _ 609 236 963 324 256 388 515 
= x x == x | x 

100% 80 % 67% 100% 80% 67% 
423 424 408 236 963 259 405 259 010 

Według mnie w konkretnym gospodarstwie sosnowym ze zrebowym 
sposobem zagospodarowania (zręby zupełne) o obszarze 800 ha etaty po- 
wierzchniowe (dla uproszczenia — etaty normalne), przy zmieniających 
się kolejach rębu: 80 lat, 100 lat, 120 lat kształtują się, jak dalej: 

800 ha: 80 lat= 10,00 ha = 100% 
800 ha: 100 lat= 8,00 ha= 80% 
800 ha: 120 lat= 6,67 ha= 67%. 

Jeśli więc urządzanie lasu, w toku sporządzania planu urządzeniowego 
dla tego gospodarstwa (w nadleśnictwie podobnych gospodarstw, np. dla: 
innych gatunków, może być kilka), będzie kalkulować przyjęcie wyso- 
kości kolei rębu spośród trzech możliwych kolei: 80, 100 lub 120-letniej — 
to na pewno przy wzroście pozyskanej w perspektywie korzyści mate- 
riałowej (m3) lub finansowej (zł) nie potraktuje jako podstawy do obli- 
czeń, przy tych trzech możliwych kolejach, ze względu na zmniejszanie 
się etatów, stosunku: hektar (80-letnia kolej rębu) za hektar (120-letnia 
kolej rębu), lecz obliczy to inaczej. Spodziewane bowiem korzyści miąż- 
szościowe i finansowe ulegną redukcji według procentów: 100%, 80% 
i 67% z tego powodu, że roczne wpływy jako etat daje całe gospodarstwo, 
a nie teoretyczny hektar zapożyczony z tablic zasobności. Hektar realny 
w obliczonym etacie jest co do swej dochodowości materiałowej i finan- 
sowej zmienny przy każdej, zmienionej, kolei rębu, bowiem pracuje na 
to samo gospodarstwo o obszarze 800 ha (mój przykład), które traktujemy 
jako wielkość stałą, uzależnioną od siedlisk, gatunków i wielu innych 
poważnych przyczyn. 

Przeliczyłem redukcję dochodów materiałowych i finansowych opartą 
na zmniejszających się etatach powierzchniowych w zależności od pod- 
wyższania kolei rębu i wpisałem zredukowane liczby do mojej, podanej 
wyżej, prostej tabelki. Z ostatniej poziomej rubryki wyciągnąłem nastę- 
pujące wnioski: | 

1. Podwyższenie kolei rębu w granicach przykładowego gospodar- 
stwa (800 ha) nie spowodowało żadnej zwyżki dochodów materiałowych 
w skali gospodarstwa, a nawet nieznacznie obniżyło dochód, gdyż ро- 
wodem ku temu była mniejsza liczba hektarów do wyrębu wyznaczona 
przez etat powierzchniowy przy wyższych kolejach rębu. 

2. Dochód finansowy wzrósł tylko w małym stopniu w przykłado- 
wym gospodarstwie (800 ha) i to jedynie przy przejściu z 80- do 100-let- 
niej kolei rębu (259 405 zł — 236963 zł =22 442 zł). Później ten dochód 
nawet nieznacznie się obniżył. Osobiście jestem zaskoczony tak nieko- 
rzystną sytuacją finansową przy wzrastaniu kolei rębu, a tłumaczę to 
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tym, że ceny sortymentów drewna grubowymiarowego przy 120-letniej 
kolei rębu, określone przez państwo, są o więcej niż 100% za niskie. 
Czekać na dochód przez 20 lat (120—100 = 20) w hodowli drzewostanów 
po to, ażeby nic finansowo dla gospodarstwa leśnego nie zyskać, to — 
nawet w naszym ustroju — grube nieporozumienie. 

Wyrażam pogląd, że moje rozważania w powiązaniu z artykułem Ko- 
legi Andrzejczyka są pożyteczne, zaś wnioski sformułowane przez Autora 

' artykułu winny być — na tle terenowej rzeczywistości — zmodyfiko- 
‚ wane. 

  

WYJASNIENIE - 

W numerze 5 ,,Sylwana” z 1980 r. opublikowane zostało moje wspomnienie 

© Zmarłym mgr. inż. Kazimierzu Iwanowskim, 

Na pisemną prośbę pani B. Iwanowskiej-Rogalskiej, córki Zmarłego, skierowaną 

do Redakcji „Sylwana”, podaję następujące sprostowanie oraz moje wyjaśnienie: 

1. Mgr. inż. K. Iwanowski zmarł 24 października 1979 r., a nie — jak podano 

—- 24 listopada 1979 r.; 

2. W momencie śmierci Zmarły nie był członkiem Prezydium Głównej Komisji 

Rewizyjnej, członkiem Plenum Komitetu Warszawskiego, członkiem Prezydium 

Komitetu Dzielnicowego ZSL, a był „prezesem Koła ZSL przy Ministerstwie Leśni- 

ctwa i Przemysłu Drzewnego”. , 

Mgr inż. K. Iwanowski pełnił wymienione funkcje, jak zresztą i niektóre jeszcze 

inne, w różnych wcześniejszych okresach swego życia. 
| Poza wymienionymi we „Wspomnieniu” Zmarły był odznaczony również, jak 
. Podaje pani B. Iwanowska-Rogalska, Orderem Sztandaru Pracy KI. II. 
| Wyjaśniam, że treść opublikowanego „Wspomnienia” oparłem na obszernej no- 

tatce dostarczonej mi przez jednego z członków rodziny Zmarłego i wszystkie podane 

Przeze mnie fakty, nawet data zgonu, są zgodne z tą notatką. Taka data została 

.  Townież podana w życiorysie Zmarłego opublikowanym przez Z. L.,. w 4 numerze 

„Lasu Polskiego” z 1980 r. 
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Warszawa, 5.2.1981 r. 
Edward Kamiński 
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