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Echa 

z praktyki i teorji urządzenia gospodarstwa lasowego. 

(Ciąg dalszy ). 

a) Mapa gospodarcza. 

Na podstawie zebranych danych na terenie, zestawia się 

mapę gospodarczą, przeważnie w podziałce 1:5000. 

Ustalone na terenie, ważniejsze punkty poligonu, jak już 

poprzednio przy pomiarach powiedziano, należy na mapie go- 

spodarczej, a szczególniej na mapie pomiarowej, gdzie takową 

się sporządza, zaznaczyć odpowiedniemi numerami. 

Na mapie gospodarczej nanosi się, ściśle linje gospodarcze, 

linje oddziałowe, drogi, rzeki, potoki, ważniejsze parowy, grunty 

pod inną uprawę, nieużytki, wydzielenia drzewostanów, posiad- 

łości obce wewnątrz lasu się znajdujące i inne wybitnie na te- 

renie występujące szczegóły, zaś celem lepszej orjentacji, co 

najmniej w odległości 100mm poza granicami obrębu ważniej- 

- sze szczegóły, jak drogi, rzeki i t. p. 

Na mapie gospodarczej koloruje się tylko linje gospodar- 

cze, drogi, budynki, rzeki i grunta pod inną uprawę. Wydzie- 

lone drzewostany pozostają niekolorowane.
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Linje gospodarcze oznacza się zwykle w przyjętej szero- 

kości dwoma cienkiemi linjami i kreskowaną linją, środkiem na- 

kłada się lekko zieloną farbę i na końcach oznacza wielkiemi 

literami alfabetu łacińskiego. 

Jeśli linje gospodarcze tworzą drogi lub inne objekta w ta- 

kim razie zatrzymuje się kolor tych objektów, a równolegle 

wzdłuż granicy tego objektu ciągnie się linję kreskowaną. 

Linje oddziałowe ogranicza się również we właściwej sze- 

rokości dwoma cienkiemi linjami, w regularnych odstępach wy- 
pełnia się linje kreskami grubemi na całą szerokość, zaś na 

końcu oznacza się cyframi arabskiemi. — Jeśli linje oddziałowe: 
tworzą drogi lub inne objekta, to te grube kreski kreśli się gra-- 

nicą tej drogi, lub innego objektu. 

Jeśli linja gospodarcza lub oddziałowa nie jest na całą 

szerokość przerębana, tylko zamarkowana, w takim razie ciągnie 

się tylko jedną linję pełną, zaś drugą linję kreskowaną dla linii 

gospodarczej, lub pod cienką Jlinją, jak poprzednio, daje się 

grube kreski dla linji oddziałowej. 

Tak litery jak 1 cyfry służące do oznaczenia linji, celem 

wyraźniejszego wystąpienia, zamyka się półkolem wspartem na 

końcu dotyczącej linji. 

Oddziały oznacza się cyframi arabskiemi, zaś poddziały 

małemi literami alfabetu łacińskiego. 

Na mapie w odpowiedniem miejscu powinien być umiesz-. 

czony napis z podaniem miejscowości czyli nazwy rewiru, rok 

sporządzenia, podziałka, w jakiej mapa jest wykonana, strzałka 

wskazująca kierunek północy, przyjęte znaki i kolory, zaś na 

dole podpis wykonawcy. 
Jeśli mapa jest w ten sposób sporządzona, że jedna z kra- 

wędzi papieru jest w kierunku strzałki, t. j. że północ, jak to- 

normalnie przyjęto, jest u góry, w takim razie można strzałki 

nieumieszczać. . 

Granice obrębu, stykające się tak z posiadłością obcą, jak 

i własną, obwodzi się na zewnątrz wąskim, kolorowym w dwóch 

odcieniach paskiem, a to innym kolorem granice obce, a innym 

granice własne, oraz wzdłuż granic wypisuje się miejscowości, 

do których grunta w tych granicach leżące należą. 

Prócz mapy gospodarczej, która zarazem jest i mapą po- 

miarową, można jeszcze do operatu dołączyć specjalną mapę: 

pomiarową i to we większej podziałce.
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b) Mapa drzewostanów. 

Mapa drzewostanów jest do 1/, lub do !,, zależnie od 

wielkości rewiru, zmniejszoną mapą gospodarczą, której zada- 

niem jest ile możności przejrzyste i obrazowe przedstawienie 

danego rewiru ze szczególnem uwzględnieniem szczegółowo do- 

tyczących drzewostanów, jak formy, wieku, rodzaju i t. p: 

Na mapie drzewostanów nakłada się kolorami, nie tylko 

wszystkie te objekta, które są kolorowane na mapie gospodar- 

czej, lecz i wydzielone drzewostany, odpowiednio do klasy wieku. 

nakłada się farbami. 

Odstopniowanie klas wieku drzewostanów w gospodarstwie 

wysokopiennem, przyjmuje się przeważnie co 20 lat zaś w nisko- 

piennem co 10 a przy kolejach niskich nawet co 5 lat. 

Sposoby oznaczeniu drzewostanów są różne. Jedni postę- 

pują w ten sposób, że przyjmują dla każdego gatunku drzewa 

inny kolor, zaś klasy wieku wywołują cieniami, w ten sposób, 

że młodsze klasy wieku nakładają jasno, zaś co raz starsze czem 

raz ciemniejszym kolorem. 

Inni znowu postępują tak, że każdą klasę wieku nakła- 

dają innym kolorem, zaś rodzaje drzewostanów oznaczają inne- 

mi znakami, n. p. przez rysowanie małych drzewek w różnych 

kształtach i kolorach. 

Jakikolwiek bądż sposób przyjmiemy przy rysowaniu mapy 

drzewostanów, należy na niej umieścić t. z. objaśnienie kolorów 

1 znaków. 

Linje gospodarcze, oddziałowe, oddziały i pododdziały oraz 

wszystkie inne, oznacza się jak na mapie gospodarczej. 

Przy każdej rewizji urządzenia należy sporządzić nową 

mapę drzewostanów, stara zaś powinna pozostać jako akt da- 

jący obraz rozwoju gospodarstwa lasowego. 

Prócz wyż wymienionych, niektórzy autorowie polecają 
jeszcze i inne mapy, jak mapę terenową, mapę gleby i mapę 
podziału na ostępy. 

Te dodatkowo wymienione mapy, są to rzeczy pożyteczne, 
lecz niekonieczne, mogą one mieć zastosowanie tam, gdzie go- 

spodarstwo jest bardzo intenzywne i gdzie urządzenie gospodar- 

stwa lasowego wysoko stoi. W warunkach przeciętnych w prak- 

tyce, wystarczy zupełnie t. z. mapa gospodarcza i mapa drzewo- 

stanów.
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ć) Ogólne opisanie. 

Ogólne opisanie jest do pewnego stopnia wstępem do dzieła 

urządzenia gospodarstwa lasowego, wstępem, który ma dać go- 

spodarzowi ogólny poglad na całość lasu, oraz zrozumienie celu 

1 sposobu prowadzenia planem objętego gospodarstwa. 

Kto ma talent pisarski, ma tu duże pole do popisu, może 

go z wielkiem pożytkiem zużytkować dla całości urządzenia, 

może nim okrasić suche tabelaryczne zestawienia, a tem samem 

zachęcić do lepszego wdrażania i zrozumienia całego dzieła 

urządzenia. 

Fundamentem, na którym buduje się ogólne opisanie, jest 

jak najdalej sięgająca przeszłość danego lasu, obecny jego stan 

z uwzględnieniem ile możności wszystkich czynników mających 

wpływ na gospodarstwo lasowe i na tej przeszłości i obeenym 

stanie oparte wnioski na przyszłość. 

Dr. Judeich dzieli całe ogólne opisanie na pięć wzajemnie 

się uzupełniających rozdziałów. 

Do pierwszego rozdziału zalicza dane topograficzne, histo- 

ryczne, stosunki własności, stosunki gospodarcze danej okolicy 

i inne na gospodarstwo lasowe mające wpływ okoliczności. 

Zalicza tu również ogólny wynik z robót geodetycznych, 

jak sumaryczny wykaz powierzchni gruntów znajdujących się 

pod uprawą lasu jak i gruntów z innym użytkiem, wykaz parcel, 

z których las się składa, jak są ukształtowane granice, kiedy, 

przez kogo i w jaki sposób został przeprowadzony pomiar. 

Wciąga również do tego rozdziału ogólne wyniki z przy- 

gotowawczych, taksacyjnych robót leśnych, odnośnie do klimatu 

i siedliska. Dalej omawia tu dotychczasowe dochody i wydatki, 

dotychczasowe gospodarstwo i wpływ tegoż na obecny stan lasu. 

Drugi rozdział zajmuje się przestrzennym podziałem lasu 

t. j. umotywowanym podziałem większych kompleksów leśnych 

na jednostki gospodarcze, podziałem przestrzennym wogóle i po- 

działem na ostępy. 
Trzeci rozdział omawia oznaczenie etatu. — Tu należy uza- 

sadnienie przyjętej kolei rębowej, sposobu oznaczenia etatu, wy- 

sokość etatu, podział etatu na użytki zrębowe i międzyużytki, 

podział użytków na liściaste i szpilkowe i o ile możności po- 

dział użytków na sortymenta, oraz prawdopodobny, na obecnych © 

danych oparty wpływ i rozwój dochodów w przyszłości. 

Czwarty rozdział zajmuje się uwagami dotyczącemi przy-
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szłego gospodarstwa. Tu należy podać główne zasady przyszłego 

gospodarstwa, odnośnie do prowadzenia wyrębu, sposobu odno- 

wienia, sposobu czyszczeń 1 trzebieży i t. p. 

Piąty rozdział obejmuje różne uwagi, które nie dadza się 

pod powyższe rozdziały podporządkować. Tu też należy poda- 

nie, przez kogo i kiedy został plan gospodarstwa lasowego spo- 

rządzony i kiedy plan ten wchodzi w życie. 

d) Tabela powierzchniowa. 

Tabela powierzchniowa, jest tabelarycznem zestawieniem 

powierzchni danego rewiru, i to nie tylko gruntu leśnego, lecz 

i gruntu znajdującego się pod inną uprawą, jak rola, łąki, bagna, 

ogrody 1 t. p. 

Praktycznie jest, gdy tabela powierzchniowa jest tak spo- 

rządzona, że lewa strona wykazuje stan obecny, zaś prawa jest 

przeznaczona na przeprowadzenie zmian w powierzchni, jakieby 

w ciągu sześciolecia w danym rewirze zajść mogły. 

e) Opisanie drzewostanów. 

Opisanie drzewostanów, jest to tabelaryczne zestawienie 
opisania drzewostanów w sposób pod 5 obszernie omówiony. 

f) Tabela klas wieku. 

Tabela klas wieku a zarazem ogólny plan cięć na pewną 

ilość dziesięcioleci lub na całą kolej rębową, jest tabelarycznem 

zestawieniem powierzchni leśnej według drzewostanów, podzie- 

lonych na odpowiednie klasy wieku. 

Sumaryczne zestawienie tej tablicy daje nam jasny prze- 

gląd, jakie powierzchnie w danvm obrębie każda klasa wieku 

zajmuje, a tem samem daje nam pewien obraz zamożności lasu. 

W praktyce jest bardzo dogodne połączenie tabeli klas 

wieku z ogólnym planem cięć głównych. 

Połączenie takie sporządza się w ten sposób, że lewa strona 

jest przeznaczona na tabelę klas wieku, prawa zaś na plan cięć 

głównych. 
_ W tak sporządzonej tabeli, każdy drzewostan strony lewej 

ma na tej samej linji strony prawej swoją dyspozycję w odpo- 

wiedniem dziesięcioleciu z przypuszczalnym wiekiem rębności. 

"W prawdzie z chwilą zaprowadzenia dziesięcioletnich re- 

wizyj, ogólny plan cięć na całą kolej rębową jest zbędny; jednak
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takie dysponowanie drzewostanów, daje właścicielowi pewną 
gwarancję stałości dochodów w przyszłości, szczególnie tam, 
gdzie specjalne stosunki własności tego wymagają, zaś leśni- 
kowi przypomina, że pobiera dochody ze zasobów złożonych 

przez jego poprzedników, sam zaś powinien pracować dla przy- 
SZŁOŚCI. 

g) Plan cięć głównych. 

Plan cięć głównych zawiera tabelaryczne zestawienie drze- 
wostanów na jedno dziesięciolecie do cięcia przeznaczonych, 
z podaniem powierzchni, wieku, masy, przyrostu, oraz sposobu 

wykonania cięcia. 

Plan cięć głównych powinien być sporządzony w ten spo- 

sób, że na lewej stronie znajduje się plan cięć, zaś na prawej 
wykonanie cięć, które gospodarz lasowy winien skropulatnie 

i szczegółowo w ciągu dziesięciolecia wypełniać. 

h) Plan czyszczeń i trzebieży. 

Plan powyższy zawiera tabelaryczne zestawienie drzewo- 

stanów przeznaczonych na jedno dziesięciolecie do czyszczenia 

i trzebieży, z podaniem powierzchni, wieku, sposobu i czasu 

wykonania, a gdzie to jest możliwe należy podać i masę. 

Na lewej stronie tego planu, wykazane są wszystkie drzewo- 

stany przeznaczone do czyszczenia 1 trzebieży — zaś prawa strona 

przeznaczona jest na wynik ztych czynności. — Wynik ten po- 

winien być w miarę wykonania w ciągu dziesięciolecia śe'śle 

wpisany. 

i) Plan kultur czyli zalesień. 

Plan kultur na przyszłe dziesięciolecie składa się z tabela- 
rycznego zestawienia powierzchni przeznaczonych do zalesienia. 

Lewa strona tego planu jest właściwym planem kultur, 

prawa zaś przeznaczona jest na-uwidocznienie wykonania zapro- 

ponewanych zalesień. o 
Gospodarz lasowy winien w ciągu dziesięciolecia wyko- 

nane zalesienia szczegółowo na prawej stronie zapisywać z po- 

daniem czasu i sposobu wykonania, ilości wysianego nasienia, 

ilości wysadzonych sadzonek, ilości użytych robotników i kosztów 

wykonanego zalesienia.
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8. Oznaczenie etatu. 

Historyczny rozwój teorji oznaczenia etatu przez długi 

okres czasu przybierając czem raz inne formy 1 sposoby na- 
zwane systemami, sięga daleko wstecz. 

Szczegółowe przedstawienie tego rozwoju, przekraczałoby 
zadanie niniejszego artykułu, gdyż to należy do specjalnej na- 
uki urządzenia gospodarstwa lasowego i znakomicie jest przed- 

stawione w dziele dr. Judeicha i dr. Guttenberga. 

zadaniem mojem jest jednak tylko — tak jak to już po- 
przednio wspomniałem — zaznajomić właścicieli lasów, oraz 
tych leśników, którzy nie mieli sposobności zapoznania się 
z tym działem, a będąc nieraz w posiadaniu planów gospodar- 
stwa lasowego, chętniej i lepiej przyswoją sobie jego treść 
1 zastosują się do jego wskazówek i rozporządzeń, jeśli ta treść 

będzie im zrozumiała. 

Podział na roczne zręby. 

Najdawniejszym systemem znanym już w literaturze w czter- 

nastym wieku jest t. zw. podział na roczne zręby. | 

Sposób ten polega na tem, że cały obszar lasu, objęty pla- 

nem gospodarczym, dzielono na tyle rocznych zrębów, ile przy- 

jęta kolej rębowa zawiera lat i zręby te na terenie oznaczano. 
Pierwotnie taki podział na roczne zręby przeprowadzano 

bez zastosowania podziału przestrzennego, później jednak, kiedy 

w leśnictwie stworzono pojęcie t. z. podziału przestrzennego 

l zapoznano się z jego zasadami, to i podział na roczne *' zręby 

prowadzono na tle właściwego podziału przestrzennego. 

I w tej formie systemat ten do dziś ma zastosowanie 

w gospodarstwie odroślowem. 

Przeważnie przeprowadzano podział geometryczny, lecz 

próbowano również podziału na zręby proporcjonalne, odpo- 

wiednio do zamożności drzewostanów. 

Sposobem tym najrychlej doprowadza się las do nor- 
malnego (prawidłowego) odstopniowania klas wieku, ponosi 
się jednak większe ofiary w drzewostanach, bądż przez to, że 

celem utrzymania następstwa rębowego, padają ofiarą toporu 

z jednej strony drzewostany niedojrzałe, z drugiej zaś strony 

przetrzymuje się drzewostany przestarzałe, źle przyrastające 

szczególnie, jeśli to ma miejsce w dużych lasach o wysokiej 

kolei rębowej.



178 Teofil Krygowski. 
  

  

Systemat powierzchniowo-dzielnicowy. 

Kiedy się przekonano, że systemat podziału na roczne 

zręby w gospodarstwie wysokopiennem daje się przeprowadzić 

ze znacznemi trudnościami i stratami w drzewostanach i to tem 

trudniej, im kolej rębowa jest wyższa i gdzie przywiązywano 

pewne znaczenie do równomiernych dochodów w masie, zaczęto 
szukać innych dróg. 

Zaniechano podziału na roczne zręby a sporządzano plan 

na całą kolej rębową w ten sposób, że pewne, odpowiednio do 

wysókości kolei przyjęte okresy, wyposażano równą lub redu- 

kowaną powierzchnią, dzieląc zaś tę okresową powierzchnię 

przez ilość lat, przyjętych dla okresów, otrzymano etat, czyli 

przydział roczny. Sposób ten nazwano systematem powierzch- 

niowo - dzielnicowym. 

Pierwotna forma tego systematu nie przenosiła podziału 

na okresy na teren, nie wymagała podziału przestrzennego, 

a zadowalniała się tylko naturalnemi granicami drzewostanów, 

jak drogi i t. p. 

| Druga już więcej rozwinięta forma, wymaga przeniesienia 

podziału na okresy na teren, wymaga podziału przestrzennego 

oraz przywiązuje już wagę do pewnego, uporządkowanego na- 
stępstwa rębowego i do rewizyj okresawych. 

Rewizje okresowe nie miały jednak za zadanie projekto- 

wania nowych planów, lecz zadaniem tych rewizyj było pow- 

stałe w ciągu czasu przeszkody w ten sposób usunąć, by pier- 

wotny plan przez całą kolej rębową ile możności w całej pełni 
utrzymać. 

Metodą tą tak, jak i podziałem na roczne zręby, dochodzi 
się w najkrótszym czasie do normalnego odstopniowania - klas 

wieku, a przy odpowiedniem odnowieniu i pielęgnowaniu lasu, 
dochodzi się do normalnego (prawidłowego) zapasu i przyrostu. 

Ponieważ systemat ten opiera się li tylko na powierzchni, 

przeto dochody okresowe nie są równe, co jednak nie jest ko- 

'niecznością gospodarczą. 

Wyższość systematu dzielnicowo-powierzchniowego, nad 
metodą t. zw. podziału na roczne zręby leży w tem, że etatu 

nie oznacza rocznemi zrębami, lecz okresami, zaś w okresach 
daje wolniejszą rękę gospodarzowi. 

Ujemną stroną tego systemątu jest to, że tak samo, jak 
systemat podziału na roczne zręby, pociąga za sobą ofiary
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w drzewostanach, gdyż dla utrzymania następstwa rębowego 

przez długi szereg lat, przeznacza do cięcia bądź drzewostany 

niedojrzałe, bądź przetrzymuje przestarzałe. 

Systemat masowo-dzielnicowy. 

Chcąc uniknąć w etacie zanadto dużych różnic w masie, 

które tak przy podziale na zręby roczne, jak i przy systemacie 
powierzchniowo-dzielnicowym bardzo często się zdarzały, wy- 

sunięto założenie. że nie powierzchnia rocznego zrębu, lecz 

dochód w masie drzewnej powinien być podstawą obliczenia 

etatu. 

Stosownie do tego stworzono t. zw. systemat masowo- 

dzielnicowy, który przy pomocy planu gospodarczego, spo- 

rządzonego na całą kolej rębową, etat w masie zasadniczo 

w ten sposób oznacza, że wszystkie okresy wyposaża w przy- 

bliżeniu równą masą. 

W tym systemacie powierzchnia poszczególnych okresów 

różni się nieraz znacznie między sobą, gdyż powierzchnia jest 

tu wynikiem z obliczenia masy. Dzieląc masę danego okresu 

przez ilość lat, przyjętych dla okresu, otrzymamy etat roczny 

w masie. 

Dodatnią stroną systematu masowo - dzielnicowego jest to, 

ze po części uwzględnia wymogi poszczególnych drzewostanów. 

Tak systemat powierzchniowy, jak i masowy mają te wa- 

dy, że w mniejszym lub większym stopniu, zależnie od stosun- 

ków w rozłożeniu drzewostanów, narażają gospodarstwo na nie- 

uzasadnione ofiary 

Systemat powierzchniowo - dzielnicowy błądzi tem, że w je- 

dnej kolei rębowej chce doprowadzić las do stanu normalnego, 

zaś systemat masowo-dzielnicowy tem, że jest oparty na gospo- 

darczo nieuzasadnionem założeniu równych perjodycznych do- 

chodów w masie przez całą kolej rębową. 

Dalszą ujemną stroną tego systematu jest zasada, sporzą- 

dzania planów z obliczeniem masy razem z międzyużytkami, na 

całą kolej rębową, obliczeniem, jak zwykle na tak daleką metę 

opartem na niepewnych danych. 

Systemat powierzchniowo-dzielnicowy przynajmniej stawia 

śobie za cel normalne następstwo rębowe, systematowi zaś ma- 

sowo-dzielnicowemu, wszelkie dążenia do doprowadzenia lasu 

do stanu normalnego, tak pod względem następstwa rębowego
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jak odstopniowania klas wieku są obce, gdyż przy oznaczeniu 

etatu nie kieruje się niczem, coby miało wpływ na ulepszenie 
gospodarstwa lasowego. - 

Dalszym sposobem oznaczenia etatu jest grupa systematów 

zapasu normalnego. = 

(Grupa ta opiera obliczenie etatu w masie na stosunku 

zapasu normalnego (prawidłowego.) do zapasu rzeczywistego 

1 do przyrostu w lesie. 

Ponieważ metoda ta używa przy obliczaniu pewnych wzo- 

rów matematycznych, pod które, podstawia zapas normalny, za- 

pas rzeczywisty i przyrost, przeto systematy te nazwano ró- 

wnież systematami wzorcowymi. 

Systematy zapasu normalnego czyli wzorcowe, zasadniczo 

planu gospodarczego nie wymegają, a jeśli go już zastosowują, 

to jako czynnika drugorzędnego, służącego do unormowania 
wzorem wypośrodkowanego etatu. 

Z powyższego widzimy. że kiedy systemat masowo dzielni- 

cowy w swej pierwotnej formie nie bierze zupełnie pod uwagę 

żadnego czynnika, mającego jakikolwiek wpływ na normalny 
stan lasu, kiedy podział na roczne zręby i systemat powierzch- 

niowo dzielnicowy z mniejszemi lub większemi ofiarami dąży do 

normalnego odstopniowania klas wieku, to systematy zapasu 

normalnego, czyli wzorcowego, dążą do zapasu normalnego. 

1 do normalnego przyrostu w danym lesie. 

Austrjackastaksa kameralna. 

Najstarszą znaną metodą zapasu normalnego jest t. zw. 

austrjacka taksa kameralna. Metoda ta wymaga bezwzględnie: 
podziału na obręby. 

Etat roczny przy tej metodzie równa się rocznemu, suma- 

rycznemu przyrostowi, powiększonemu o ujemny lub dodatni 

iloraz z różnicy pomiędzy zapasem rzeczywistym a normalnym, 

podzielonej przez kolej rębową. 

Powyższa definicja oznaczenia etatu mieści się w pier- 
Vw— Vn. 

U 
  wotnym wzorze e = Z + „w którym 

e oznacza etat roczny, 

£ oznacza sumaryczny roczny przyrost, 

Vw wyraża zapas rzeczywisty, 

Vn zapas normalny,
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U oznacza kolej rębową. 

Ponieważ systemat ten dąży w ciągu jednej kolei do do- 

prowadzenia zapasu w lesie do stanu normalnego, przeto w ra- 

zie nadwyżki zapasu rzeczywistego, przeznacza się.do cięcia 

więcej, kirdy zaś zapas rzeczywisty jest mniejszy od zapasu 

normalnego, wyznacza się etat mniejszy. 
. Zapasy oblicza się przy pomocy rzeczywistego, przecię- 

tnego przyrostu we wieku rębności przyjętej kolei rębowej. 

Zapas normalny równa się połowie iloczynu ze rzeczywi- 

stego, przeciętnego przyrostu we wieku rębności przyjętej kolei 

czyli równa się połowie masy, ja- rębowej i kolei rębowej — 

kąby dany obręb posiadał, gdyby był cały zalesiony drzewosta- 

nem we wieku przyjętej kolei rębowej, lub równa się takiej 

masie, jakąby posiadał dany obręb, gdyby był cały zalesiony 

drzewostanem we wieku równym połowie przyjętej kolei rę- 

bowej. 

Zapas rzeczywisty równa się sumie iloczynów z powierz- 

chni, wieku i rzeczywistego, przeciętnego przyrostu we wieku 

rębności poszczególnych drzewostanów. 

Tak zapas rzeczywisty, jak i zapas normalny przy tym 

sposobie oblicza się za wysoko, ze względu jednak, że oblicze- 

nia te opieramy nie na obliczonych zapasach, lecz na różnicy 

pomiędzy temi zapasami, to błąd ten, przy nie bardzo anormal- 

nym stanie drzewostanów, nie ma wybitnego wpływu. 

Przyrost przeciętny a tak samo i zapasy, nie są stałemi 

elementami, ale zależnie od różnych wpływów się zmieniają, przy 

dobrem gospodarstwie rosną, przy złem maleją i dlatego dziesię- 

cioletnie rewizje gospodarcze są tu potrzebne. 

Metoda ta jednak w swej pierwotnej formie, ani dziesię- 

cioletnich rewizyj, ani planu gospodarczego nie wymaga; gdyby 

nawet taki plan sporządzono, to odnośnie do wyż podanych za- 

sad tego systematu, nie miałby płan ten żadnego wpływu na 

wysokość etatu. 

Pewną dodatnią stroną systematu taksy kameralnej, jako 

sposobu oznaczenia etatu, jest dążność dó ideału lasu normal- 

nego. | 
Со się tyczy stron ujemnych tego systematu, pomijając już 

niezupełnie racjonalne obliczanie zapasów i przyrostu, to nie- 
uzasadnione założenie, że wyrównanie różnicy w zapasach, bez
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względu na obecny stan drzewostanów, musi być rozłożone na 

całą kolej rębową, jest dużym minusem tego systematu. | 

Dalszą wybitną wadą tej metody, jest brak planu gospo- 

darczego, co przy obliczeniu etatu, opartego li tylko na przyję- 

tym wzorze, może nam wykazać nawet znaczny etat w lesie, 
w którym niema ani jednego rębnego drzewostanu i przez 

szereg lat rębnych drzewostanów nie będzie. 

Z punktu widzenia finansowego systemat ten nie zasługuje 

na uwagę, gdyż w swojem założeniu nie uwzględnia zupełnie 

wymogów poszczególnych drzewostanów. 

Systemat Hundeshagena. 

Hundeshagen wyszedł ze założenia, że zapas normalny ma 

się tak do etatu normalnego, jak się ma zapas rzeczywisty do 
etatu rzeczywistego. czyli, źe etat rzeczywisty równa sie zapa- 
sowi rzeczywistemu, pomnożonemu przez iloraz z etatu normal- 

nego. przez zapas normalny. 

Ten ostatni wyraz, t. i. etat normalny, podzielony przez 

zapas normalny, nazwał Hundeshagen procentem użytkowym 

(Nutzungsprocent). 

Założenie powyższe wyraża Hundeshagen następującym 
| у wzorem: Vn:en = Vw:ew, czyli ew = "* =. 

  

Vn oznacza zapas normalny, 

en etat normalny, 

Vw zapas rzeczywisty, 

ew etat rzeczywisty, 

1= procent użytkowy. 

Zapas normalny oblicza Hundeshagen przy pomocy odpo- 

wiednich tablie zamożności, zaś zapas rzeczywisty przyjmuje 

taki, jaki rzeczywiście w lesie się znajduje, oraz przyjmuje, że 

etat normalny w lesie normalnym równa się najstarszemu czło- 

nowi odpowiednich tablic, lub sumie z normalnego przeciętnego 

przyrostu we wieku rębności wszystkich drzewostanów. 

Jako dodatnią stronę tego systematu podaje Hundeshagen 

zbędność planu cięć, zaś z powodu, że zapas normalny niejest 

elementem stałym, zaleca rewizje, w dziesięcioletnich okresach, 

a zuleżnie od stosunków i w dłuższych odstępach czasu. 

Hundeshagen racjonalniej oblicza zapas normalny i zapas
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rzeczywisty, jak to czyni taksa kameralna. Jednak wzór zasad- 

niczy. tej metody, nie ma żadnego naukowego uzasadnienia. 

Twierdzenie, że zapas normalny ma się tak do etatu nor- 

malnego, jak zapas rzeczywisty do etatu rzeczywistego, jest myl- 

ne, albowiem zapas i przyrost nie są ze sobą w stosunku zgo- 

dnym. ponieważ bardzo często przy wielkim zapasie, spotyka 

się. mały przyrost i przeciwnie. Brak okresu wyrównania jest 

również ujemną stroną tej metody. 
Z metodą taksy kameralnej ma ona to wspólnego, że tak 

samo nie uwzględnia wymogów poszczególnych drzewostanów 

iw razie nadmiaru zapasów, przetrzymuje takowe, nieruz przez 

długi czas na pniu, zaś w braku drzewostanów rębnych, prze- 

znacza niedojrzałe drzewostany do cięcia. 
Z punktu widzenia finansowego metoda ta nie ma żadnych 

stron dodatnich. 

Systemat Karla. 

Do systematów zapasu normalnego należy rćwnież i syste- 

mat Karla, powstały pod wpływem taksy kameralnej, a różniący 

się od niej tem, że obliczeń swoich nie opiera na przeciętnym 

przyroście we wieku rębności, lecz na przyroście bieżącym. 

Zapas normalny oblicza przy pomocy tablic zamożności, 

zaś zapas rzeczywisty bierze taki, jaki się znajduje na miejscu 

w istniejących drzewostanach. 

Okres wyrównania zapasu, nie rozciąga na całą kolej rę- 

bową, lecz zależnie od stosunków gospodarczych, przyjmuje 

tym stosunkom odpowiadający okres wyrównania. Różnicę po- 

między zapasami, podzieloną przez okres wyrównania, dodaje 

się algebraicznie do rzeczywistego bieżącego przyrostu danego 

obrębu. 

Autor, cheąc zrównoważyć wahania rzeczywistego, bieżą- 

cego przyrostu, wpływem przyrostu normalnego, wprowadza do 

wzoru jeszcze jeden wyraz, t j. iloczyn ilorazu z różnicy po- 

między przyrostem rzeczywistym a normalnym przez okres wy- 

równania, pomnożony przez czas, jaki upłynął od chwili osza- 

cowania lasu. 
Wzór Karla tak się przedstawia: 

6 — Zw 2 TX n 

Przyjęte wyrazy w wyż podanym wzorze oznaczają: 

e etat roczny użytków rębności,
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Zw rzeczywisty bieżący przyrost roczny z początkiem okre- 

su wyrównania, 

Dm różnicę pomiędzy rzeczywistym a normalnym zapa- 

sem t. j. Vn — Vn lub Vn — Vw, | 

Dz różnica między rzeczywistym a normalnym przyrostem 

t. j. Zw — Zn, lub Zn — Zw, 

a okres wyrownania, 

n ilość lat upłynionych od czasu oszacowania, a po- 

czątkiem pierwszego roku, t. j. przy rozpoczęciu oszacowa- 

nia, n = 0. | 

Przed róźnicą zapasów Dm daje się znak +- jeśli Vw < Vn, 

w przeciwnym razie znak —. 

Różnicę pomiędzy przyrostem Dz oznacza się zawsze zna- 

kiem przeciwnym różnicy. pomiędzy zapasami t.j. jeśli różnica 

pomiędzy zapasami ma znak dodatni, to różnicę pomiędzy przy- 

rostami oznaczamy znakiem ujemnym i odwrotnie. 

Etat roczny w myśl powyższego wzoru równa się rzeczy- 

wistemu, bieżącemu przyrostowi z początkiem okresu wyrów- 

nania, powiększonemu, lub pomniejszonemu o iloraz z różnicy 

pomiędzy zapasem rzeczywistym a normalnym, przez okres wy- 

równania, pomniejszonemu lub powiększonemu o iloraz z różnicy 

pomiędzy rzeczywistym a normalnym przyrostem przez okres 
wyrównania i pomnożonemu przez okres czasu, jaki upłynął od 

chwili oszacowania. 

Karl poleca dziesięcioletnie rewizje urządzenia gospodar- 

stwa lasowegó, na tej też podstawie w swoim wzorze za okres 

czasu, oznaczonego przez n, podstawia 5 lat t.j. połowę dzie- 

sięciolecia. 7 | 

Dr Judeich nazywa systemat Karla najracjonalniejszym ze 

wszystkich systematów zapasu normalnego, gdyż systemat ten 

tak samo, jak taksa kameralna, stosunek między zapasem nor- 

malnym a rzeczywistym, uważa za arytmetyczny, dalej zamiast 
przeciętnego przyrostu we wieku rębności, jak to czyni taksa 

kameralna, wprowadza w rachunek przyrost bieżący, oraz wpro- 

wadza okres wyrównania, zależny od stosunków gospodarczych. 

Sama myśl uwzględnienia zmiany przyrostu w ciągu okre-- 
su wyrównania, jest słuszną, lecz wprowadzenie ostatniego czło- 

D | | MAPY "nu tego wzoru © X n, nie odpowiada temu założeniu i jest
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ujemną stroną tego systematu, gdyż człon ten niema ani ża- 

dnej wartości praktycznej, ani naukowege uzasadnienia, a to, co 

Karl chciał osiągnąć przez ten człon, da się lepiej osiągnąć 

przez dziesięcioletnie rewizje. 

Metoda ta z opuszczeniem ostatniego członu, może służyć 

do obliczenia wartości, służących do porównania etatu tam, 
gdzie chodzi o ściślejsze rozgraniczenie dochodu od kapitału, 

nigdy zaś jako decydujący czynnik w oznaczeniu etatu. 

Z punktu widzenia gospodarstwa finansowego systemat ten 

nie przyczynił się niczem do posunięcia się na tej drodze. 

(C. d. n.). 
   


