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literaturze spotyka się różną interpretację pojęcia produkcyjności 

lasu. Najczęściej pojęcie to jest definiowane jako bieżący przyrost 
miąższości przypadający na jednostkę powierzchni i jeden rok (1, 2b, 2c, 

2d). Dość powszechny jest również pogląd, że bieżący przyrost miąższości 

jest tylko jedynym z wielu wskaźników produkcyjności, a wskaźnikami 
innymi, dotyczącymi obrębu, są przeliczone na 1 ha cechy drzewostanów: 

przyrost przęciętny z istniejących zasobów, przyrost przeciętny suma- 

rycznej produkcji, przeciętna zasobność, przeciętny wiek, przeciętne użyt- - 
kowanie (2c, 2d). Produkcyjność jest niekiedy utożsamiona z innym po- 

jęciem — produktywności. Spotyka się także różną interpretację obu 

tych pojęć. 
Dla rozwoju nauk leśnych ważne jest przyjęcie jednakowej interpre- 

tacji pojęć produkcyjności i produktywności lasu. Umożliwia” to bowiem 
porozumiewanie się różnych ośrodków naukawych. Może także wskazy- 

„wać kierunki badań dla poszczególnych nauk leśnych, a szczególnie dla 
"nauki o produkcyjności lasu. Przeto w pracy podjęto próbę zdefiniowania 

pojęć produkcyjności i produktywności lasu. Zaproponowano. także defi- 

nicję dla innych pojęć, których interpretacja była dotychczas różna. 

Rozważania będą prowadzone z punktu widzenia najważniejszej funkcji 
lasu jaką jest produkcja surowca drzewnego. 

l. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na drewno, łas musi ten surowiec 

w odpowiedniej ilości i jakości produkować. Jednocześnie surowiec ten 
musi być w odpowiedniej ilości co roku pobrany z lasu — użytkowany. 

Z wielu opracowań wynika, że zapotrzebowanie na drewno będzie 
z rcku na rok rosło (2a). Zastanówmy się nad, podstawowymi zasadami, 
Które należy realizować, aby las mógł zaspokoić zapotrzebowanie na 

drewno jeśli nie w stopniu pełnym to przynajmniej możliwie wysokim. $ 
Tymi zasadami sa: | 
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a) zachowanie ciągłości produkcji, 

b) zachowanie ciągłości użytkowania. 
Zasada ciągłości produkcji wymaga stałego utrzymania gruntu pod 

lasem. Wynika z niej konieczność odnowienia powierzchni zrębowej bez- 

pośrednio po założeniu zrębu. 

Zasada ciągłości użytkowania realizuje się przez pobieranie z lasu 

surowca drzewnego w odpowiedniej ilości i jakości dla przyjętego cyklu 

produkcji. 

Podstawowymi czynnikami, od których będzie zależała ilość możliwego 

do pobrania surowca drzewnego, to wielkość powierzchni leśnej, warunki 
siedliskowe tej powierzchni oraz właściwości gatunków drzew tworzą- 

cych las. Człowiek oddziaływając na wymienione czynniki dąży do wzro- 

stu lub utrzymania na wysokim poziomie produkcji drewna, przeciwdzia- 

łając niekorzystnym wpływom oddziaływającym na las. 

Przeanalizujemy zasadę ciągłości użytkowania na przykładzie elemen- 

tarnej jednostki podziału przestrzennego lasu jakim jest drzewostan. 

Niech jednym drzewostanem będzie zagospodarowany sposobem zrębo- 

wym drzewostan sosnowy, drugim natomiast zagospodarowany sposobem 

przerębowym drzewostan jodłowy. Wymienione sposoby zagospodarowa- 

nia można uznać za krańcowe. 

2. W drzewostanie sosnowym, od momentu założenia uprawy, wzrasta 

zapas drzewostanu — odkłada się przyrost miąższości. Od pewnego wieku 

wkraczamy do drzewostanu z użytkowaniem przedrębnym. Ponieważ 

jest regułą, że ilość drewna pobrana w trzebieżach jest mniejsza od bie- 

żącego przyrostu miąższości, stąd zapas drzewostanu z upływem wieku 
rośnie. Po dojściu drzewostanu do wieku rębności cały zapas podlega 

użytkowaniu rębnemu. Cykl produkcji zaczyna się od. nowa po zalesieniu 

powierzchni zrębowej. 

Wyróżniony w drzewostanie cykl produkcji trwa od momentu zało- 

żenia uprawy do wieku rębności. Długość cyklu może być różna i będzie 

zależała od przyjętego celu produkcji. Na początku i końcu cyklu zapas 

jest równy zeru. Produkcja drewna odbywa się na zapasie tworzącym 

się w okresie cyklu. Suma bieżących rocznych przyrostów miąższości 

dla całego cyklu nosi nazwę sumarycznej produkcji: Można ją także 
określić z sumy bieżących okresowych przyrostów miąższości obejmu- 
jących całą długość cyklu. Na sumaryczną produkcję składają się użytki 

przedrębne i rębne. Dopóki drzewostan pozostaje na pniu, jego zapas nie 

wchodzi do sumarycznej produkcji, bowiem w takim przypadku nie został 

zakończony cykl produkcji. 

W analizowanym drzewostanie zasada ciągłości użytkowania funkcjo- 
nuje tylko dla odpowiednio długiego cyklu produkcyjnego. Nie funkcjonu- 
je natomiast ona dla okresów krótszych od długości cyklu, np. dla 
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okresów rocznych. Co prawda z teoretycznego punktu widzenia istnieje 

możliwość pobrania pewnej ilości drewna co roku, jednak struktura sorty- 

mentowa tego drewna, a więc jego jakość, będzie z upływem lat ulegała 

zmianie. Nierówna będzie także ilość pobranego drewna w poszczególnych 

okresach cyklu produkcyjnego. Jeżeli przyjmiemy, że długość cyklu wy- 

nosi 100 lat, to suma miąższości użytków przedrębnych będzie w przybli- 

żeniu równa miąższości użytków rębnych. 

3. W drzewostanie jodłowym zagospodarowanym sposobem przerę- 

bowym struktura wieku drzew, a także struktura grubości, wysokości 

i miąższości jest bardzo zróżnicowana. W drzewostanu pobiera się okre- 

śloną ilość drzew o różnych wymiarach. Rozmiar użytkowania będzie 

zależał głównie od liczby najgrubszych drzew pobranych z drzewostanu. 

Jeżeli drzewostan zajmuje odpowiednio duży obszar, to z teoretycznego 

punktu widzenia istnieje możliwość wykonywania cięć co roku. Zwykle 

jednak okres między kolejnymi zabiegami wynosi kilka lat. 

Pojęcie cyklu dla drzewostanu jodłowego wymaga innej interpretacji 

niż dla drzewostanu sosnowego. Umownie przyjmiemy, że cykl produk- 

cyjny jest okresem, który upływa między kolejnymi zabiegami. Początek 

_ cyklu stanowi moment po wykonaniu zabiegu w drzewestanie, a. koniec 
moment po wykonaniu następnego zabiegu. Długość cyklu może się więc 

wahać od 1 roku do kilka lat. 
Na początku każdego cyklu występuje zapas produkcyjny. Na bazie 

tego zapasu odbywa się produkcja drewna — odkłada się przyrost miąż- 

szości. W ostatnim roku cyklu wykonuje się zabieg, którego nasilenie 

może być mniejsze, równe lub większe od bieżącego przyrostu miąższości 

powstałego w cyklu. Początkowy zapas produkcyjny następnego cyklu 

może być większy, równy lub mniejszy od zapasu początkowego po- 

przedniego cyklu. 
Analogicznie jak w drzewostanie sosnowym można przyjąć, że suma 

bieżących rocznych przyrostów miąższości w cyklu jest sumaryczną pro- 
dukcji. Jest ona równa bieżącemu okresowemu przyrostowi miąższości, 

w przypadku kiedy okres jest równy cyklowi produkcji. Sumaryczną 

produkcję (C) określa więc wzór: . 

C=U+Vx—V, (1) 
gdzie 

U — miąższość drewna pobrana w końcu cyklu (rozmiar użytkowania), 

Vk — zapas drzewostanu dla końca cyklu, 
V, — zapas drzewostanu dla początku cyklu. 

W drzewostanie jodłowym z pewnym przybliżeniem spełniona zostaje 
zasada ciągłości użytkowania. Co roku można z drzewostanu pobrać od- 

powiednią ilość drewna o zróżnicowanej strukturze sortymentowej. 
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Jeżeli rozmiar użytkowania będzie większy od bieżącego przyrostu 

miąższości dla cyklu, a więc większy od sumarycznej produkcji, wówczas 

zapas produkcyjny z cyklu na cykl będzie malał. Na mniejszym zapasie 

będzie się odkładał mniejszy przyrost miąższości. Prowadzi to do zmniej- 

szenia się rozmiaru użytkowania z cyklu na cykl, a także do zachwiania 

zasady ciągłości użytkowania: Drzewostan będzie tracił strukturę przerę- 

bową na skutek pojawienia się zbyt dużej ilości drzew młodych i cienkich. 

" W takim wypadku drzewostan o małym zapasie może mieć większy 

przyrost od drzewostanu o zapasie dużym. Wynika to z wczesnego wieku . 

kulminacji przyrostu miąższości w drzewostanach jednowiekowych. 

Jeżeli rozmiar użytkowania będzie mniejszy od sumarycznej pro- 

dukcji, wówczas zapas produkcyjny z cyklu na cykl będzie rósł. Na 

większym zapasie będzie się odkładał większy przyrost miąższości, co 

prowadzi do. zwiększenia się rozmiaru użytkowania. Przy zbyt dużym 

zapasie produkcyjnym zachwiana zostanie zasada ciągłości użytkowania. 

Zbyt duży zapas, to zbyt duża liczba drzew grubych i wysokich, co powo- 

duje pogorszenie się warunków wzrostu dla drzew niższych oraz pogorsze- 

nie warunków dla powstania odnowienia naturalnego W takim wypadku 

drzewostan o dużym zapasie może mieć przyrost mnie jszy od drzewostanu 

o zapasie małym. ` 
'Wprowadźmy pojęcie optymalnego zapasu produkcyjnego — jest to 

taka wysokość zapasu drzewostanu, o odpowiednio zróżnicowanej. struk- 
turze miąższości drzew, przy której zostaje zachowaną zasada. równo- 
mierności użytkowania dla wielu cykli produkcji. Przy optymalnym 

zapasie produkcyjnym rozmiar użytkowania jest równy bieżącemu przy- 

rostowi miąższości. 

Rozmiar użytkowania równy bieżącemu przyrostowi miąższości może 

być realizowany w drzewostanach, których zapas różni się od optymal- 

nego. Prowadzi to jednak do zachwiania zasady ciągłości użytkowania, 

bowiam* zasada ta dla wielu cykli produkcji może być spełniona dla 

drzewostanu o zapasie optymalnym. 2 

4. Zasada ciągłości użytkowania może funkcjonować sprawniej dla 
wielu drzewostanów zagospodarowanych sposobem przerębowym. Jest 

ona również aktualna dla wielu drzewostanów: zagospodarowanych spo- | 
sobem zrebowym, pod Warunkiem wystapienia drzewostanéw о odpowied- 

nim ukladzie klas wieku— drzewoStany powinny być reprezentowane 

pod wzgledem powierzchni, siedliska i składu gatunkowego przez wszyst- 
kie klasy wieku. Zbiór takich drzewostanów, potraktowany jako całość, 
będzie odpowiadał drzewostanowi o strukturze przerębowej: Cała więc 
analiza przeprowadzona dla drzewostanu jodłowego będzie aktualna dla 
zbioru drzewostanéw-zagospodarowanych sposobem zrębowym. Dla zbioru 
drzewostanów 'można bez zastrzeżeń przyjąć roczny cykl produkcji, który 
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w ekonomice leśnictwa nosi nazwę cyklu produkcji drzewnej (1). Zapas 

produkcyjny z cyklu na cykl pozostaje na pniu, chociaż w niektórych 

drzewostanach zakłada się zręby „zupełne. Aktualne jest także pojęcie. 

optymalnego zapasu produkcyjnego, przy którym obowiązuje zasada rów- 

nomierności użytkowania. 

* Przejdźmy do analizy pojęć produkcyjności i produktywności lasu. 

Produkcyjność lasu jest to stosunek wielkości produkcji wytworzonej 

w cyklu produkcyjnym, do wielkości czynników produkcji, które uczest- 

niczyły lub uczestniczą w wytwarzaniu produkcji w danym cyklu (1). 

Cykl produkcji jest to okres; w którym odbywa się produkcja drewna 

iw którym możliwa jest realizacja zasady ciągłości użytkowania. 

Z przedstawionej definicji można wyprowadzić dużo wskaźników 
produkcyjności lasu. Jednym z takich wskaźników, który umownie 

nazwiemy rzeczywistym wskaźnikiem produkcy jnosci lasu (P), okreslony 
jest wzorem: 

p= (2) 
gdzie | 3 

C — sumaryezna produkcja, 
F — powierzchnia zajmowana przez las,, 
L — długość cyklu produkcji. ' 

Rzeczywistym wskaźnikiem produkcyjności dasu jest więc przeliczona 
na jednostkę powierzchni i na 1 rok sumaryczna produkcja, która jest 

jednocześnie równa przyrostowi miąższości wytworzonemu w ciągu całe- 
80 cyklu produkcji. 

Produktywność lasu (R) jest to rozmiar użytkowania zrealizowany” 

foe cyklu produkcji (U) przeliczony na jednostkę powierzchni lasu i 1 rok 
2c 2d): 

` ЕЁ 

‘Dia drzewostanu zagospodarowanego sposobem zrębowym wskaźnik 
rzeczywistej produkcy jnosci lasu jest rowny przyrostowi przecietnemu 

sumarycznej produkcji. W drzewostanach, w których prowadzi się odpo- 
wiednie zabiegi hodowlane i w których nie gnije drewno na pniu, suma- 

tyczna produkcja jest równa rązmiarowi użytkowania dla cyklu pro- 
dukcji. W takim przypadku wskaźniki produkcy jności i produktywności 

lasu są pojęciami jednoznacznymi. 2 

R=_U_ SO 

Dla drzęwostanu zagospodarowanego sposobem przerębowym lub dla 
odpowiedniego zbioru drzewostanów zagospodarowanych sposobem zrę- 

wym sumaryczna produkcja jest równa bieżącemu przyrostowi miąź- 
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szości. Dlatego wskaźnik rzeczywistej produkcyjności lasu może być okre- 
ślony przeliczonym na jednostkę powierzchni bieżącym rocznym przyro- 
stem miąższości. Rozmiar użytkowania dla cyklu produkcji może być 
większy, równy lub mniejszy od sumarycznej produkcji. Dlatego wskaź- 
niki produkcyjności i produktywności mogą dawać różne lub takie same 
wyniki. Przy zapasie optymalnym, kiedy w pełni realizuje się zasada 
ciągłości użytkowania, oba wskaźniki będą dawały ten sam wynik. 

Pojęcia produktywności i produkcyjności dotyczą lasów zagospodaro- 
wanych, w których pozyskuje się surowiec drzewny. Zgodnie bowiem 
z definicją tych pojęć tylko w lasach, w których prowadzi się pozyskanie 
drewna, możliwie jest wyróżnienie cykli produkcyjnych. 

W świetle przyjętych definicji nie wszystkie zadania realizowane 
w praktyce gospodarczej prowadzą do zwiększenia produkcyjności lasu. 
Zalesianie np. gruntów porolnych, gruntów o niskiej żyzności gleby, po- 
woduje obniżenie przeciętnej produkcyjności lasów. Jest to jednak dzia- 
łalność celowa, bowiem zmierza ona do zwiększenia sumarycznej pro- 
dukcji. Dużo zadań realizowanych w praktyce zmierza w kierunku pod- 
wyższenia produkcyjności i produktywności lasu. Można tu wymienić 
realizowany program nasiennictwa i selekcji drzew leśnych, program 
ochrony lasu, program regulacji stosunków wodnych czy udostępniania 
dotychczas nie użytkowanych drzewostanów. Duże rezerwy tkwi rów- 
nież w podwyższeniu do wysokości optymalnej zapasu produkcy jnego 
lasów Polski. | 
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Краткое содержание 

В работе представлены дефиниции для понятий производительности и про- 
дуктивности леса. Производительност леса выражается показателем равным при- 
росту массы образованной в цикле продукции, перечисленном на единицу площади 
и один год. Производительность леса является размером пользования реализиро- 
ванном в цикле продукции перечисленном на единицу площади и один год. Цикл 
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продукции является периодом в котором происходит продукция древесины и в ко- 

тором возможна реализация принцица непрерывного пользования. 

В насаждении в котором хозяйство ведется способом рубок, цикл продукции 

продолжается с момента заложения культуры до возраста спелости. Производитель- 

ность насаждения в этом случае является перечисленным на единицу поверхности 

средним приростом суммарной продукции, а при получении всей суммарной про- 

дукции понятием однозначным с продуктивностью насаждения. 

В насаждении, в котором хозяйство ведется способом прореживания за цикл 

продукции можно принять период, который продолжается от момента мероприятия 

до момента реализации следующего мероприятия. В таком случае производитель- 

ность может быть больще, равной или меньше, чем продуктивность леса. 

Принцип непрерывности пользования может функционировать более четко для 

многих насаждений, в которых хозяйство ведется способом прореживания или для 

многих насаждений, хозяйство в которых ведется способом рубок при соответствую- 

щей схеме классов возраста таких насаждений. Производительность и продуктивность 

леса может в этом случае’ касаться годового цикла продукции. При определенном 

запасе насаждений, запасе оптимальном может быть реализирован принции равно- 

мерности пользования. В таком случае производительность и продуктивность леса 

это однозначные понятия. 

Summary 

Definitions of concepts of forest productiveness and productivity are suggested 

in the paper. Forest productiveness is expressed by an index equal to the increment 

of volume originated in the course of a production cycle and converted into area 

unit and year. Production cycle is a period of time, during which wood production 

takes place and the observation of the principle of continuous harvest is possible. 

In a stand managed according to clearcut system production cycle lasts since the 

moment of the establishment of young plantation until the cutting age. The 

productiveness of stand is then an average increment of total production converted 

into area unit and when the total production is harvested it is synonymous to the 

productiveness of a stand. 

In a stand managed according to the shelterwood system as a production cycie 

one may consider period of time, which lasts since the moment of the performance 

of treatment until the next treatment. In this case productiveness may be greater, 

€qual or lesser than forest productivity. 

The principle of harvest continuity may function more efficiently for numerous 

Stands Managed with the use of shelterwood system or for numerous stands managed 

with the use of clearcut system under the proper pattern of age-classes of these 

Stands. Forest productiveness and productivity may then apply to the annual pro- 

duction cycle. The principle of harvest may be observed under conditions of certain 

Optimal yield of stands. In such a case forest productiveness and forest productivity 

are synonymous concepts. 
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