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Przystępując do właściwego zadania, powtarzam za wielu
autorami, że celem i zadaniem urządzenia gospodarstwa laso-

wego jest wszystkie czynniki i czynności, wchodzące
gospodarstwa lasowego,
co do czasu i miejsca tak

w zakres
połączyć

w jeden sprzęg, by wynik tego zespołu, przy trwałości gospodarstwa i przy przyjętej stopie procentowej, dał nam najwyższą
rentę gruntową, czyli najwyższy czysty dochód.
Czynnosci

lasowego,

które

|
stepujace:
1) pomiar,

wchodzące

poniżej

w

będą

zakres

urządzenia

szczegółowo

gospodarstwa

omówione,

ż) podział na obręby czyli jednostki gospodarcze —

_8)

podział

przestrzenny,

4) wydzielenie drzewostanów,
5) opisanie drzewostanów,
6) oznaczenie

koleji

zrębowej,

7) zestawienie operatu
8) oznaczenie etatu,

urządzenia,

są

na-

rewiry,

Echa.
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9) prowadzenie ksiąg gospodarczych t. j. wyników cięć,
trzebieży 1 kultur,
10) rewizje,
11) prowadzenie pamiętnika.
Do głównych czynników w gospodarstwie lasowem należą:
1) gleba,
2) drzewostan,
|
3) różne kapitały w gospodarstwie lasowem zaangażowane,
jak koszta administracji, podatki, koszta kultur, budowle i t. p.
1.

powierzchnia

wielkość
W

poznać,

jest

należy

Pomiar.

podstawową

przeprowadzić

częścią

pomiar.

Małopolsce jest już pomiar całego kraju

lasu,

a chcąc

jej

przeprowadzony

o powierzchni przeto danego lasu, gdzie granice w chwili zdjęcia nie zostały zmienione, można się dowiedzieć z tak zwanych

map

katastralnych

nom,

należy je na podstawie map katastralnych

gospodarstwa

i map

lasowego.

W

tych

użyć

wypadku,

za podstawę

gdzie

dla planów

granice uległy

zmia-

zrektyfikować.

Gdzie jednak granice są bardzo zmienione, tam we wielu wypadkach, korzystniej jest, zamiast uzupełnienia granic, przeprowadzić nowy pomiar.
Pomiar małych kompleksów można przeprowadzić t. z.
busolą leśną, większe obszary leśne zdejmuje się teodolitem,
przy bardzo dużych powierzchniach należy przeprowadzić trjangulację.
W zasadzie ścisły pomiar nie ma wybitnego wpływu na
gospodarstwo lasowe, lecz jeśli się już przeprowadza nowy pomiar, należy go przeprowadzić dokładnie, t. j. teodolitem.
Zadaniem pomiaru jest: zdjęcie wszystkich granic obwodu,
tak cudzych, jak i własnych posiadłości, oraz zdjęcie granie
cudzych posiadłości wewnątrz lasu się znajdujących, zdjęcie
gruntów własnych znajdujących się wewnątrz lasu pod inną
uprawą, jeśli takowe zajmują większe powierzchnie i mogą
odegrać pewną rolę przy projektowaniu podziału przestrzennego,
mniejsze bowiem powierzchnie zostaną wydzielone przy wydzielaniu drzewostanów, zdjęcie dróg i istniejących już linij, rzek,
potoków, większych parowów, dolin, grzbietów gór, torów ko-

jejowych i innych
przemysłowych 1

środków komunikacji,

t. p.

budynków,

zakładów
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W lasach, w których znajduje się znaczna ilość wyjeżdżonych dróg zwykłych, należy zdjąć tylko najważniejsze a unikać
przepełnienia map niepotrzebnymi zdjęciami.
Prócz granic, należy celem orjentacji wciągnąć w siatkę
zdjęć również bliżej położone ważne objekty komunikacyjne, jak
rzeki i t. p.
Przy zdjęciu granic należy wierzchołki kątów, a szczególnie wierzchołki poligonu ustalić słupkami kamiennymi, drewnianymi lub kopcami.
2. Podział
Większe
nych,

jak

lasu na obręby
kompleksy

zbytu

lasow,

i eksploatacji,

czyli jednostki

gospodarcze.

tak ze względów
oraz

sposobu

administracyj-

gospodarstwa

mu-

szą być podzielone na obręby (Betriebsklasse) czyli jednostki
gospodarcze.
Stałej reguły nie można tu zastosować, zależne to jest bowiem w pierwszej linji od intenzywności gospodarstwa lasowego,
od stosunków miejscowych 1 t. p.
Dr. Judeich w swojem dziele nazywa jednostkę gospodar|
eza (Wirtschaftseinheit) rewirem.

Według

mojego

zapatrywania

rewir

zasadniczo

nie

jest

jednostką gospodarczą, lecz raczej jednostką administracyjną,
która może się czasem kryje z obrębem.
Sama definicja, że obrębem nazywamy części lasu zagospodarowane w jednej i tej samej koleji zrębowej, należące do
jednego następstwa zrębowego, objęte jednym planem cięć, kultur i trzebieży, podlegające tym samym przepisom gospodarczym, popiera moje zapatrywanie, że obręb jest samodzielną
jednostką gospodarczą, zaś jeden, lub kilka takich obrębów
czyli jednostek gospodarczych, różniących się między sobą koleją rębową, sposobem gospodarstwa i t. p., mogą być połączone w jeden rewir czyli w jedną jednostkę administracyjną.
3. Podział

przestrzenny.

Celem oznaczenia kierunku cięć, lepszego przeglądu i orjentacji w lesie, ochrony przed pożarami, należy las podzielić na
ostępy 1 oddziały.
|
Podział taki uskutecznia się linjami. Również używa się

jako linij

działowych

nij, jak grzbietów

odpowiednich

gór, rzek, parowów

dróg,

oraz naturalnych

i t. p.

li-

|
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Na równinach zadanie podziału przestrzennego jest łatwe,
gdyż przeprowadza się je linjami prostymi, przecinającymi się
pod kątem prostym.
Na terenie pagórkowatym i górskim należy podział przestrzenny zastosować do terenui starać się, ile możności, zużytować

naturalne linje

działowe.

Linje działowe należy starać się tak przeprowadzić, by ile
możności mogły służyć jako drogi wywozowe.
Z tego też powodu dobrze jest przed przeprowadzeniem podziału przestrzennego, wytrasować potrzebne drogi wywozowe 1 wciągnąć je
w sieć podziału przestrzennego, a w części podział przestrzenny
do tych dróg dostosować.
Linjami gospodarczemi nazywamy te linje, które wskazują
kierunek zrębów, zaś linje mniej więcej prostopadłe do gospodarczych nazywamy linjami oddziałowemi.

Niektórzy autorowie urządzenia lasów nie uznają podziału

linij na gospodarcze i oddziałowe, a to może nawet i słusznie,
gdyż we wielu wypadkach, szczególnie na terenie górskim, jedna i ta sama linja w
w innej znowu jest linją

jednej części
oddziałową.

jest

linją

Linje służące do wywozu powinny być
linje niesłużące ani do celów komunikacji,

wiectwa,
kowane.

mogą

być

znacznie

"Linje gospodarcze

węższe,

i oddziałowe,

a

6—8 m. szerokie,
ani do celów ło-

nawet

celem

gospodarczą,

tylko

lepszej

zamar-

orjentacji

|

w lesie, oraz utrzymania tychże na terenie, szczególnie jeśli nie
zostały na odpowiednią szerokość przecięte, należy w punktach

przecięcia

powiednimi

z innymi

słupkami

linjami,

z

oraz

na

odpowiedniemi

załomach

literami

oznaczyć

od-

1 numerami,

a mianowicie, jak przeważnie przyjęto, linje gospodarcze dużymi literami alfabetu łacińskiego, zaś linje oddziałowe cyframi
arabskiemi.
Wielkość oddziałów obraca się w granicach
od 10 do
50 ha., zależną jest od intenzywności gospodarstwa lasowego,
a w części i od wielkości rewiru. Również i względy łowieckie
mają wpływ na wielkość oddziałów.
Ostępem (Hiebszug) nazywamy pewną ilość następstwem
zrębowem związanych ze sobą zrębów w granicach linij gospodarczych.
2
Ostęp zawiera przeważnie pewną część zrębów przyjętej .

$4

Witołd

Łuczkiewicz.

koleji rębowej a wtedy obręb składa się z kilku ostępów. Zręby
w ostępach mogą rok rocznie po sobie następywać, lub w kil.
kuletnich przerwach, zależnie od rodzaju drzewostanów i sposobu gospodarstwa.
Wielkość ostępów nie da się żadną regułą ściśle oznaczyć, gdyż jest to zależne od intenzywności gospodarstwa, od
terenu, od ugrupowania drzewostanów 1 t. p.
Zasadniczo, ostęp nie może zawierać więcej zrębów, jak
cała kolej rębowa.
Im w danym obrębie jest więcej ostępów, rozumie się
w pewnych granicach, tem gospodarstwo staje się swobodniejsze i tem bardziej wkracza na drogę ideału gospodarstwa t. j.
na drogę wiodącą do t. zw. gospodarstwa drzewostanowego
(Bestandeswirtschait).
Przy zakładaniu ostępów już równocześnie z projektowaniem linij gospodarczych powinno się uwzględnić teren, wiatry
panujące, warunki odnowienia, eksploatacji 1 wywozu.
Tam, gdzie tego zajdzie potrzeba, należy drzewostany
przytykające w miejscach zarębu do ostępów ubezpieczyć w odpowiednim czasie, mniej więcej 15 do 20 lat przed rozpoczęciem cięcia, odpowiednimi rozrębami 10—20 m. szerokimi.
Zadaniem takiego rozrębu jest przygotować obok stojący
drzewostan do oporu przeciw wiatrom
w chwili rozpoczęcia
cięcia

w

ostępie.

Projekty podziału przestrzennego w rozmaitych terenach
znakomicie są przedstawione w wydaniu urządzenia lasów (Forst-

betriebseinrichtung) dr. A. Gutenberga.

(С. 4. п.).

