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Echa 

z praktyki i teorji urządzenia gospodarstwa lasowego. 

(Ciąg dalszy). 

Systemat Breymanna. 

Do systematów wzorcowych należy także systemat Brey- 

manna, który wyszedł ze założenia, że etat rzeczywisty (e w) 

ma się tak do rzeczywistego, przeciętnego wieku rębności (my, 

jak się ma etat normalny /en/, do przeciętnego wieku norma|- 

u 

nego s t. j. do połowy wieku przyjętej kolei rębowej. 

Powyższa definicja ujęta we wzór podany przez autora 

ew : m = en:g, daje nam końcowy wzór na etat; 

EW = еп Х — 

Teraźniejszy rzeczywisty przeciętny wiek rębności (m) da- 

nego obrębu znajdziemy, jeśli do jednej wspólnej bonitacji zre- 

dukowane powierzchnie poszczególnych drzewostanów pomno- 

żymy przez wiek tych drzewostanów, zas sumę z tych iloczy- 

nów podzielimy przez sumę tych zredukowanych powierzchni. 

Z powodu niestałości czynników mających wpływ na ozna- 

czenie etatu, a szczególniej bonitacji, proponuje Breymann dzie- 

sięcioletnie rewizje. 

Ściśle biorąc systemat Breymanna nie jest niczem innem, 

jak tylko zmienioną, lecz nieulepszoną metodą Hundeshagena. 

Założenie, że etat normalny ma się tak do przeciętnego 

wieku normalnego, jak etat rzeczywisty do przeciętnego wieku 

rzeczywistego, niema uzasadnienia.
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Dr. Judeich w swojem dziele mówi, że systemat ten tak 

pod względem teoretycznym, jak i praktyczny, oraz z punktu 

widzenia finansowego, nie zasługuje na dodatnią wzmiankę, 

a tylko ze względu na historyczny rozwój teorji oznaczenia 

etatu, nim się zajmuje. 

Kombinowane czyli połączone metody oznacze- | 

nia etatu. 

Umysł człowieka, ulegając ogólnemu prawu ewolucji, po- 

stępu i rozwoju, szukając coraz nowych dróg, wprzągł leśni- 

ctwo w swój rydwan. Leśnicy a właściwie ta mała garstka 
wybranych z grona licznej rzeszy leśników, która niezadowal- 

niając się w swej zawodowej pracy li tylko mniej lub więcej 

dostateczną cgzystencją, dającą możność pomnażania rodu le- 

śników, garstka, której nie wystarczały echa rogów myśliwskich, 

odgłosy ogarów goniących za zwierzyną i palba jedno 1 dwu- 

rurkówek różnego kalibru w kniei, garstka, która nie chciała 

być li tylko przeżuwaczami wysiłku mózgowego swoich poprze- 

dników, lecz sama chciała dołożyć cegiełkę do tej wielkiej, 

nie mającej końca budowy wiedzy ludzkiej, do której i leśni- 

ctwo się zalicza, przyszła do przekonania, że znane poprzednio 

sposoby wyznaczania etatu, nie rozwiązują należycie tego zada- 

nia, 1 stworzyła cały szereg sposobów, znanych pod mianem: 

kombinowane, czyli połączone metody — systematy — ozna- 

czenia etatu. 

zasadniczą cechą tych systematów jest to, że przy po- 

mocy planu gospodarczego wypośrodkowany etat, opiera się 

nie tylko na powierzchni lub na masie, lecz prócz wyż wymie- 

nionych czynników, uwzględnia jeszcze tak zapasy drzewosta- 

nów, jak 1 przyrosty tychże. 

Etat jest więc wspólnym wynikiem wszystkich wyż wy- 

mienionych czynników. 

Profesor dr. Judeich, jak i inni autorowie, dzieli syste- 

maty kombinowane na trzy niżej podane grupy: 

Połączenie systematu dzielnicowo-powierzchniowego z dziel- 

nicowo masowym. 

Połączenie systematów dzielnicowych: ze systematami za- 

pasu normalnego, jak sysiemat Karola Heyera, metoda urządze- 
nia austrjackich lasów państwowych według instrukcji zr. 1856 

1 z roku 1878.
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Połączenie systematów wzorcowych ze systematem odsto- 

pniowania klas wieku t. j. ze systematem, który obliczenie etatu 

opiera na porównaniu rzeczywistego I normalnego odstopnio- 

wania klas wieku. Tu należy systemat saski i systemat drze- 

wostanowy (Bestandeswirtschaft). 

sSystemat dzielnicowy powierzchniowo-masowy. 

Systemat, w nagłówku wymieniony, oznacza etat roczny 

w ten sposób, że przy pomocy powierzchni i masy, pojedyńcze 

okresy wyposaża w przybliźeniu tak równą powierzchnią, jak 

i równą masą. Systemat ten, przybierając w swólm rozwoju 

różne formy i różne miana, dążył do jednego wspólnego celu t. 

j. do zbliżenia stanu lasu do stanu normalnego i to w wyż- 

szym Stopniu jak przy systemie dzielnicowo-masowym jest do- 

puszczalne, dalej dążył do tego, by zbyt duże różnice w etacie 

pomiędzy poszczególnemi okresami, które są cechą systemu 

dzielnicowo-powierzchniowego, odnośnie do warunków sprowa- 

dzić do możliwego minimuwv. 

Kiedy się jednak przekonano, że cel, jaki sobie ten sy- 

stemat wytknął, t. ]. równe roczne dochody w masie i powie- 

rzchni, nieda się na tej drodze osiągnąć, uproszczono w pra- 
ktyce ten systemat w ten sposób, że tylko pierwszy a najwy- 

żej i drugi okres wyposażano odpowiednią masą, zaś dalsze 

okresy, celem wykazania trwałości dochodów w dalszej przy- 

szłości, wyposażano odpowiednią równą powierzchnią. 

Tym sposobem uczyniono wielki krok naprzod, gdyż uwol- 

niono gospodarstwo lasowe od nieuzasadnionego, a we wielu 

wypadkach szkodliwego, przez długie lata na pierwszem miej- 

scu stawianego dążenia do ściśle równych, trwałych dochodów. 

Pomimo, że systemat dzielnicowy, powierzchniowo-ma- 

sowy, w swej pierwotnej formie, tylko w bardzo: wyjątkowych 

warunkach odpowiedział swemu idealnemu założeniu wyposaże- 

nia wszystkich okresów w przybliżeniu równą powierzchnią 

i rówąą masą, to mimo tego metoda ta w swej uproszczonej 

formie rezygnującej z obliczenia masy na dalsze okresy, znala- 

zła w praktyce szersze zastosowanie, a zasługą jej jest to, że 

zwolniła gospodarstwa lasowe od krępujących je więzów ściśle 

trwałego etatu, bądź to w powierzchni, bądź w masie.
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Systemat Karola Heyera. 

Karol Heyer, opierhjac sie na taksie kameralnej wychodzi 

ze założenia, że jeśli dany obręb jest lasem normalnym t. J. 

posiada przyrost normalny, zapas normalny i normalne odsto- 

pniowanie klas wieku, to etat, równający się przeciętnemu ro- 

cznemu przyrostowi we wieku rębności, będzie .etatem normal- 

nym tak dłago, jak długo jeden z wyż wymienionych czynni- 

ków stanu normalnego nie będzie naruszony. | 

Jeśli dany obręb, pomimo anormalnego odstopniowania 

klas wieku, posiada zapas normalny, to pobierając etat, równa- 

jacy się rzeczywistemu rocznemu przyrostowi ciągle w najstar- 

szych drzewostanach, doprowadzimy dany obręb do normalnego 

odstopniowania klas wieku. - W późniejszem wydaniu Heyer, 

przekonawszy się o niesłuszności powyższego twierdzenia, mo- 

dyfikuje je tem, że opuszcza wyrażenie „każdorazowo w naj- 

starszych drzewostanach *. 

Jeśli zapas danego obrębu jest anormalny, to bądź przez 

oszczędność, badź przez zwiększony wyrąb, doprowadzamy za- 

pas do stanu normalnego. | 

Czas wyrównania zapasu normalnego, zależny jest od-sto- 

sunków leśno-gospodarczych, wypośrodkowanych przy pomocy 

planu gospodarczego danego obrębu. 

Zapas normalny Vn równa się ogólnemu, normalnemu, 

przeciętnemu przyrostowi we wieku rębności Z, pomnożonemu 

przez połowę przyjętej kolei rębowej > 

Zapas rzeczywisty Vw równa się iloczynowi z wieku, po- 

wierzchni i rzeczywistego przeciętnego przyrostu w przypusz- 

czalnym wieku rębności danego drzewostanu. 

Etat e równa się obecnemu rzeczywistemu zapasowi Vw, 

powiekszonemu o Zws t. j. o rzeczywisty ogólny przyrost 

w ciągu przyjętego okresu wyrównania, pomniejszonemu 0 za- 

pas normalny Vn, i podzielonemu przez przyjęty okres wyró- 

wnania a. Powyższa definicja, ujęta we wzór, opiewa: 
| e 

. е — Vw + Zws — Vn 
== = ,   

Powyższy sposób obliczenia etatu opiera się na założeniu, 

że przyrost przeciętny we wieku rębności, przez cały okres 

wyrównania, zostaje niezmieniony, co jednak nie zgadza się ze 

rzeczywistością. |
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Poniewaz obliczenie sumarycznego przecietnego przyrostu 

we wieku rębności w czasie okresu wyrównania, przeprowadza 

autor na podstawie rzeczywistego wieku rębności, przeto syste- 

mat ten wymaga planu cięć nie tylko na całą kolej rębową, 

lecz i na pierwszy okres kolei następnej, jeśli pewne drzewo- 

stany w pierwszej kolei pozostaną bez przeznaczenia, co jest 

ujemną stroną tego systematu. 

Dr. Judeich mówi, że co się tyczy oznaczenia etatu w ma- 

sie, należy się bezsprzecznie Heyerowi uznanie za konsekwen- 

tne i logiczne przeprowadzenie obliczeń, wyróżniających się 

wybitnie od 'nnych metod zapasu normalnego tem, że systemat 

ten kładzie nacisk na kenieczność planu gospodarczego i dzie- 

sięcioletnie rewizje planów, oraz tem, że wprowadzony przez 

autora okres wyrównania zapasów, jest zależny od zewnętrz- 

nych, jak i wewnętrznych stosunków gospodarczych danego 

obrebu. 

Na szczególne uznanie zasługują własne słowa Heyera, 

wypowiedziane o swej metodzie: „W tych zwykłych zasadach, 

należy widzieć tylko zestawienie matematycznych reguł, dążą- 

cych wogóle do zabezpieczenia normalnego stanu w lesie, ale 

nigdy nie należy je brać za zasady, służące do ścisłego prze- 

prowadzenia tego sposobu w każdym wypadku*. Hever nie wie- 

rzy wogóle, by unormowanie etatu w praktyce dało się z do- 

brym skutkiem ująć w ciasne granice wzorów matematycznych: 

Z punktu widzenia gospodarstwa finansowego, to prócz 

tego, że pozwala na dowolny wybór okresu wyrównania zapa- 

sów, i ezyni go zależnym od miejscowych stosunków gospo- 

darczych, nie można. pizyznać te) metodzie większej wartości. 
o 

Systemat Heyera zaliczano wogóle do systematów zapasu 

normalnego, ze względu jednak, że systemat ten, tak do obli- 

czenia sumarycznego przyrostu na cały okres wyrównania, jak 

i do obliczenia zapasu rzeczywistego, potrzebuje szczegółowego 

planu cięć, co najmniej na całą kolej rębową, i czyni ten plan 

niezbędną koniecznością, przeto dr. Judeich w późniejszem wy- 

daniu, wyłącza ten systemat ze systematów zapasu normalnego 

i słusznie zalicza go do systematow kombinowanych, czyli po- 

łączonych.
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Systemat urządzenia lasów państwowych w Au- 

strji według instrukcji zr. 1858. 

Do systematów kombinowanych należy i powyższy syste-- 

mat, a to z tego powodu, że pozostawia systemizatorowi dwie 
drogi do wypośrodkowania etatu. 

Pierwsza z tych dróg prowadzi przez systemat dzielni- 

cowo-kombinowany, druga zaś przez rachunek oparty na przy- 

roście 1 zapasach. 

Ponieważ systemat ten miał zastosowanie tylko w lasach 

byłego cesarstwa austrjackiego, i już dawno został zaniechany, 

przeto nie pomieszczam szczegółów. 

System urządzenia lasów państwowych w Austrji 

według instrukcji zr. 1878. 

Systemat ten uznaje konieczność racjonalnego podziału . 

przestrzennego w całej swej osnowie. 

By kierunek zrębów na mapie uwydatnić, oznacza się do- 

tyczące oddziały odpowiedniemi numerami okresów, lub odpo- 

wiednią strzałką, wskazującą kierunek zrębów. . 

Roboty taksacyjne powinne się opierać na lokalnych ta- 

blicach zamożności. | 

Wskazania gospodarcze powinny iść po linji, wiodącej 

w przyszłości do ideału następstwa rębowego, połączonego 

w przyszłości z odpowiedniem odstopniowaniem klas wieku. 

Dochód oblicza się osobno dla użytków rębności, a oso- 

bno dla międzyużytków. 

Obliczenie etatu w masie opiera się na spodziewanym, 

przeciętnym przyroście, w najbliższem dziesięcioleciu i na nad- 

wyżce, starannie obliczonego zapasu w masie, o ile zużycie tej 

nadwyżki, znajdzie w tem dziesięcioleciu uzasadnienie. 

Jeśli zaś zapas rzeczywisty jest mniejszy od normalnego, 

to tylko w takim wypadku należy ciąć mniej jak przyrasta, je- 

śli przez te oszczędności nie będą zatrzymane na pniu drzewo- 
stany przerzedzone, źle przyrastające, wymagające rychłego 

usunięcia. 
Ewentualne zmiany w przyroście, znajdą uwzględnienie 

w przepisanych rewizjach dziesięcioletnich, przy których każdo- 

razowo musi być obliczenie etatu na nowo przeprowadzone.
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W gospodarstwie zrebowem etat roczny oblicza sie wzo- 

rem t. z. taksy kameralnej e = Z —- NL czyli etat ro- 

czny równa się z opisania drzewostanów obliczonej sumie prze- 

ciętnego przyrostu na masie, w wieku rębności danego obrębu, 

algebraicznie powiększonej o różnicę pomiędzy zapasem nor- 

malnym a rzeczywistym, podzieloną przez przyjęty okres wy- 

równania. | 

|Z równa się sumie przeciętnego przyrostu na masie 

w wieku rębności danego obrębu. 

Zapas normalny Vn równa się takiej masie, jakąby posia- 

dał dany obręb przy normalnem odstopniowaniu klas wieku 

i przeciętnym obecnym czynniku zadrzewienia. 

Zapas rzeczywisty Vw równa się rzeczywistej masie, obli- 

czonej i wykazanej w opisaniu drzewostanów. 

Starsze halizny, oraz nowo powstałe zręby, chociażby 

w najkrótszym czasie miały być zalesione, pozostają tak długo 

za nawiasem obliczeń, jak długo nie są zupełnie zalesione. 

W gospodarstwie przerębowem przepisany jest wzór po- 

dobny do wzoru Hundeshagena. 

Odnośnie do dawnej taksy kameralnej, systemat ten ma 

wiele stron dodatnich, a mianowicie: niezbędna konieczność 

podziału przestrzennego i z nim połączonego następstwa rębo- 

wego, sporządzanie planu cięć tylko na najbliższe dziesięcio- 

lecie, a tem samem przyznanie wielkiej wagi dziesięcioletnim 

rewizjom i uznanie ich za niezbędne. 

Wykluczenie halizn, a w niektórych wypadkach i młodych 

niezupełnych upraw i zalesień z udziału w obliczeniach etatu, 

świadczy o wielkiej ostrożności w oznaczeniu tegoż, co przy 

dziesięcioletnich rewizjach jest zbędne. 

Ten austrjacki systemat, przy gospodarstwie zrębowem, 

pomimo, że etat oznacza przy pomocy.wzoru zapasów, to je- 

dnak ze względu na to, że przywiązuje wielką wagę do upo- 

rządkowanego następstwa zrębowego i połączonego z niem od-. 

stopniowania klas wieku, a tem samem wymaga koniecznie 

planu gospodarczego, tworzącego podstawę do wyznaczenia 

wzorem obliczonego etatu, słusznie uważany jest za systemat 

połączony, łączący systemat dzielnicowy ze systematem wzor- 

cowym, czyli zapasu normalnego. 

Dalszą grupą systematów połączonych, jest grupa, która 

opiera obliczenie etatu danego obrębu na stosunku między
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normalnem a rzeczywistem odstopniowaniem klas wieku z u- 
względnieniem wszystkich, na gospodarstwo lasowe wpływ ma- 
jących czynników w ten sposób, że odpada potrzeba rozdziału 
dochodów, bądź w powierzchni, bądź w masie na poszczególne 
okresy przyjętej kolei. 

Wprawdzie ugrupQqwanie stosunku odstopniowania klas 
wieku wyrażone jest tylko w powierzchni, i z tego tytułu, sy- 
stemat ten powinien być zaliczony 40 sysiematów dzielnicowo- 
powierzchniowych, to jednak ze względu na to, że wiek drze- 

wostanów i powierzchnia razem wzięte, dają już do pewnego 

stopnia pojęcie o zapasie drzewostanu, Dr. Judeich zalicza tę 

metodę do systematów połączonych. 

_ М literaturze znane są dwa systematy, zaliczone do po- 

wyższej grupy, systematy, które odegrały wybitną rolę w leśni- 

ctwie i pchnęły gospodarstwo - lasowe na właściwe tory, a to. 

starszy systemat saski I gospodarstwo drzewostanowe. Jest wiel- 

kie prawdopodobieństwo, że już dawniej w praktyce stosowano 

podobne metody, które się mogły wyłonić ze systematów dziel- 

nicowych, lecz do dziś literatura o nich nie wspomina. 

Systemat saski do roku 1860. , 

Pomimo, że poprzednie systematy traktowałem pobieżnie, 

to ponieważ systemat ten, swoim rozwojem odegrał ważną rolę 

w gospodarstwie lasowem, przeto wzorując się na wydaniu 

prof. dr. Judeicha, podaję historyczny rozwój tego sposobu 
1 Omawiam go obszerniej. 

Ta w królestwie saskiem zazwyczaj stosowana metoda 

w pierwszej swej formie należała do systematów dzielnicowych 

i samodzielnie się z nich rozwinęła. 
Gdy w r. 1811 wezwano Henryka Lotta do Saksonji, nie 

przywiązywano jeszcze tak wielkiego znaczenią do ułożenia 

planu cięć, jak to później miało miejsce, lecz główny nacisk 

kładziono na oznączenie etatu. Decydował tu przeważnie wię- 

cej wzgląd na wiek drzewostanów, niż na następstwo rębowe, 

tak jak to pierwotnie czynił Hartig. Przydzielano bez ceremonji 

najstarsze drzewostany do okresu I młodsze do II i t. d. 
Wkrótce jednak się przekonano, że takie postępowanie nie 

prowadzi do właściwego celu i już w r. 1816 i 1817 dla lasów 

w Tarandzie przerobiono plany gospodarcze z r. 1811 w ten
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sposób, że przeprowadzono na gruncie ustalony podział prze- 
strzenny na okresy. 

Przeto będący dotychczas w użyciu systemat dzielnico 
wo-masowy uzupełniono systematem  dzielnicowo - powierzch- 
niowym. 

Uzupełnienie to miało jeszcze ię wadę, że posiadało za 
duże figury zrębowe. 

Z tego też powodu, już w r. 1827 zamiast dziesięcioletniej 
rewizji, przeprowadzono nowe urządzenie gospodarstwa laso- 
wego. 

Wyznaczono o wiele mniejsze, jednak jak na dzisiejsze 
stosunki jeszcze za duże figury zrębowe, a odnośnie do spo- 
sobu gospodarstwa, podzielono las na obręby. 

W obrębach przeprowadzono podział na 20-letnie okresy, 
wyposażone mniej więcej równą powierzchnią w ten sposób, 
że każdy, przez podział przestrzenny powstały, a na gruncie 
ustalony oddział, w myśl zaprojektowanego następstwa rębo- 
wego, został przydzielony do pewnego okresu, tak jak tego wy- 
maga systemat dzielnicowy, zaś na cały stuletni okres urządze- 
nia w myśl systematu dzielnicowo-masowego, tak użytki zrę- 
bowe, jak i międzyrębowe, rozdzielono sumarycznie na wszyst- 
kie okresy, przyczem pierwszy okres podzielono na dwa dzie- 
sieciolecia. 

Przy wyposażeniu wyż wymienionych okresów, zależnie 
od miejscowych stosunków gospodarczych, przy nadmiarze 
tak starszych, jak i młodszych do cięcia si” nadających drze- 
wostanów, pierwszy okres wyposażano większą masą, jak na- 

stępne cztery okresy. 

Na mapie drzewostanów, każdy oddzia! oznaczono liczbą 
tego okresu, do którego został przydzleiony. 

Wytwarza się więc tu połączenie systematu dzielnicowo- 
powierzchniowego ze systematem dzielnicowo-masowym, czyli 
wytwarza się systemat dzielnicowo-połączony. 

Twierdzenie Cotta, ze dobre urządzenie gospodarstwa la- 

sowego, jest o wiele ważniejsze, jak oznaczenie etatu, wy- 

stąpiło jeszcze wybitniej w roku 1828, jak to miało miejsce 

w roku 1816. 

Przy następnej dziesięcioletniej rewizji w lasach Tarandu 

w r. 1838 sporządzony plan liczy się jeszcze z okresami z roku 

1828—1837 i z przydzieloną na te okresy masą, ale juź przy 
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rewizji dziesiecioletnie] 1847—1857, nie spotykamy w planach 
podziału na okresy. 

Uzasadnione twierdzenie, że głównych podstaw do ozna- 

czenia etatu nie należy szukać w początkowych planach 

i przez te plany oznaczonych, w powierzchnię i masę wyposa- 

żonych okresach, lecz w systematycznie przeprowadzonych dzie- 

sięcioletnich rewizjach, torując sobie zwycięsko drogę do dal- 

szego postępu, zataczało czem raz szersze kręgi. 

Od tego czasu dziesięcioletnie rewizje nabrały innego 

znaczenia, t. j. stały się decydującym czynnikiem przy ozna- 

czeniu etatu. 

Pierwotne żądanie dziesięcioletniej rewizji, jakie zakre- 

śliły jej dawne systematy, ograniczały się do trzech punktów, 

a to: 

a) jakie wyniki dały w wykonaniu wszystkie planem go- 

spodarczym wskazane zarządzenia, 

b) jakie nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiły wyko- 

nanie planów w całej osnowie 1 

c) w jaki sposób, skutki różnych przeszkód, oraz inne 

zmiany z istniejącym już gotowym planem pogodzić. | 

Późniejsze rewizje, zatrzymały w swoim programie dwa 

powyższe pytania, zaś trzecie pytanie z małemi wyjątkami od- 

padło całkowicie. 

Dziesięcioletnie rewizje w nowem pojęciu, z pierwotnego 

planu zużytkowują tylko podział przestrzenny, o ile ten nie 
wymaga uzupełnienia, i tym planem w głównych zarysach 

wskazane następstwo rębowe. 

Głównem zadaniem tych rewizyj, jest zbadanie każdego 

drzewostanu, tak pod względem hodowli, jak i użytkowania, 

1 na podstawie tych badań postawienie odpowiednich wnio- 

sków na najbliższy okres czasu. 
W tem właśnie leży zasługa i wielki krok naprzód do 

przejścia z ogólnego, grubego, w ciężkie ramy okresów 1 wzo- 

rów, zakutego gospodarstwa lasowego, do swobodnego w pra- 

ktyce gospodarstwa drzewostanowego, zanim teorja zdała sobie 

z tego sprawę, 1 zasady te ujęła w pewne prawidła. 

Przy każdorazowej dziesięcioletniej rewizji, sporządza się 

nowy plan gospodarstwa lasowego. 

Oznaczenie etatu i inne wskazówki gospodarcze, opiera 
się na doświadczeniach poczynionych w ubiegłem dziesięciole- 
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ciu, zaś wskazówki z ubiegłego dziesięciolecia, uwzględnia się 

o tyle, o ile okazały się użytecznemi. 

Postępując tak od rewizji do rewizji, udoskonala się nie 

tylko całe dzieło urządzenia, ale i samo oznaczenie etatu się 

doskonali. | 

Ву jednak dać taki dowód trwałości dochodu, jak tego 

względy gospodarcze wymagają, z pominięciem nieuzasadnio- 

nych, ścisłych a przesadzonych na tym punkcie, pierwotnie 

przy innych systematach stawianych wymagań, opieramy kom- 

binacje na trzech czynnikach, a to: na normalnych rocznych 

zrębach, na stosunku odstopniowania klas wieku i na poprze- 

dnich dochodach. 

Opierając się na wyż wymienionych czynnikach, odpada 

potrzeba rozdziału poszczególnych drzewostanów na dalsze 

okresy. 
Przy urządzeniach nowych, lub tam, gdzie niema odpo- 

wiednich zapisków z przeszłości, tam musimy oznaczenie etatu 

na dziesięciolecie oprzeć na przyszłości, t. j. sporządzić plan 

cięć na dłuższy okres czasu, jednak nie na dłuższy, jak na 

trzy, a najwyżej na cztery dziesięciolecia. 

Ścisłych przepisów dla poszczególnych wypadków, tak 

jak tego wymagają inne metody, systemat ten nie podaje, gdyż 

dla każdego wypadku, odpowiednio do towarzyszących okoli- 

czności, bystry umysł wyszkolonego i doświadczonego systemi- 

zatora, znajdzie odpowiednie rozwiązanie. 

Głównem zadaniem urządzenia, prócz na wstępie wymie- 

nionych zasadniczych cech, jest dążenie do takiego odstopnio- 

wania klas wieku, któreby tak powierzchnią, jak i rozpołoże- 

niem, ile możności zbliżone było do stanu normalnego. 

Obliczenie etatu odnosi się głównie do użytków zrębo- 

wych, nie wyklucza jednak, o ile to jest możliwe udziału 

i wpływu użytków międzyrębowych. 

W ten sposób rozwinął się systemat, na którego funda- 

mentach zbudowano gospodarstwo drzewostanowe, a właściwie 

systemat, który w swoim dalszym rozwoju przeszedł w t. zw. 

gospodarstwo drzewostanowe. 

Reasumując to wszystko, co powyżej o systemacie saskim 

powiedziano, jeszcze raz nadmieniam, że główną zasługą tego 

 systematu jest uwolnienie gospodarstwa lasowego z ciasnych 

ram gospodarczo nieuzasadnionych teoryj, a tem samem utoro-
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wanie drogi do swobodniejszego i z ogólnemi zasadarni gospo- 
darstwa zgodniejszego pobierania dochodów. 

oysłematowi temu do teoretycznego uzasadnienia brako- 
wało tylko jasnego wypowiedzenia, że w miejsce ciężkiego, 
jako całość traktowanego gospodarstwa lasowego, wprowadza 
się ruchliwe gospodarstwo drzewostanowe. 

W końcu nie należy zapominać, ze w Saksonji mniej 
więcej od 60 lat, gospodarstwo lasowe weszło już na drogę, 
która z każdym rokiem, uwzględniając czem raz więcej wymogi 
poszczególnych drzewostanów, rozluźniła krępujące więzy po- 
działu na okresy, aż w końcu, wykreśliwszy je zupełnie tak 
z map jak i z tabel, spełniła swe chlubne zadanie, a tem sa- 
mem, na wiele lat przed ogłoszeniem przez Presslera teorji 
o najwyższym czystym dochodzie, przysposobiła saskie gospo- 
darstwo lasowe do wprowadzenia w praktykę teorji o dojrzało- 
ści drzewostanów i wyprzedziła w praktyce teoretyczne zasady 

Presslera. (С. 4. п.) 
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