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1. UWAGI WSTĘPNE 

L 2s” polskie — i leśnictwo jako resort gospodarczy w państwie — 

— przeżywają długotrwały, pogłębiający się stale kryzys organi- 

zacyjny i rozwojowy. Przyczyny tego zjawiska są zlokalizowane w prze- 

szłości, sięgającej ostatniej wojny światowej, a także okresu powojenne- 

go. Najważniejsze przyczyny niepowodzeń polskiego leśnictwa tkwią 

w polityce finasowej państwa w stosunku do lasów jako źródła dochodu, 

a także w ważnej sferze gospodarki leśnej, którą stanowi zbyt częste 

wprowadzanie zmian systemu organizacyjnego tego niełatwego do kiero- 

wania działu produkcji. 
Obecnie nie czas i nie sposobność po temu, ażeby roztrząsać to wszyst- 

ko, co na pewno było analizowane na licznych zebraniach przedstawicieli 

naszej polityki gospodarczej w ramach prac rządowych lub kontrolowa- 

nych przez rząd, ale zawsze i obecnie jest czas na to, by ratować wszyst- 

kie nasze polskie zasoby produkcyjne, a więc i leśne, oraz dokonać prze- 

łomu w złej atmosferze narodowego defetyzmu 1 beznadziejności. Były 

bowiem w historii znacznie gorsze warunki, z których nasze państwo 

wychodziło z pozytywnymi wynikami i wracało do normalnej zrównowa- 

żonej sytuacji gospodarczej. 
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2, AKTUALNY STAN KOMPLEKSU 

PUSZCZY BIALOWIESKIEJ 

WEDŁUG ZRODEL URZADZENIOWYCH 

Posiedzenia dwoch Komisji Techniczno-Gospodarezych, zwiazanych 
2 urzadzaniem kompleksu puszczanskiego, odbyly sie w terminach: I KTG 
— 18 \ 1979 г. w Białowieży, II KTG — 26 V 1982 r. w Białowieży. 

Autor uczestniczył w pierwszym posiedzeniu. Organizatorzy II KTG 
z OZŹLP Białystok udostępnili na określony czas dwa dokumenty doty- 
czące naraay II KTG, mianowicie: Elaborat urządzeniowy oraz Plan ło- 
wieckiego zagospodarowania. Wykorzystane więc w niniejszym artykule 
niektóre dane liczbowe są autentyczne i pewne. 

Stan gospodarstw, obrębów (dawnych nadleśnictw) i nadleśnictw no- 
wych będzie wystarczającą podstawą do zaproponowania wzrostu zapasu 
dla kolejnych 10-letnich okresów gospodarczych, w tym przede wszyst- 
kim dla bieżącego okresu trwającego od 1 I 1979 roku do 31 XII 1988 r. 
W rozumieniu administracyjnym kompleks puszczański obejmuje obecnie: 
3 nadleśnictwa składające się łącznie z 8 obrębów. Są to: Nadleśnictwo 
Białowieża (Obręby: Białowieża i Zwierzyniec), Nadleśnictwo Hajnówka 

(Obręby: Hajnówka, Leśna, Starzyna), Nadleśnictwo Browsk (Obręby: 

Browsk, Narewka, Lacka Puszcza). 
Istnieją 4 gospodarstwa w znaczeniu urządzeniowym, występujące 

we wszystkich nadleśnictwach i obrębach, dla których to gospodarstw 
urządzanie lasu obliczyło dokładnie powierzchnię w hektorach i zapas na 
pniu wg stanu na 1 I 1979 r. Są to gospodarstwa: I specjalne, II zrębo- 
we, III zrębowo-przerębowe i IV przerębowe. 

Należy zauważyć, pomijając celowo dane o powierzchni i zapasie na 
pniu, że w Puszczy Białowieskiej jest łącznie 35 gospodarstw, dla któ- 
rych w operacie urządzeniowym będzie sporządzonych 35 planów cięć, 
obowiązujących wg ustalonego etatu na 10-lecie 1979—1988. 

Dla uzupełnienia należy stwierdzić, że w Puszczy Białowieskiej stan 
zapasu na pniu dla kompleksu puszczańskiego ulegał stale widocznej po- 
prawie, czego dowodzą poniższe liczby: 

1948 r. — 95032057 m», 
1958 r. — 10188935 m3, 
1968 r. — 11343371 m», 
1978 r. — 13376205 m». 

Wynika stąd, że przez 30 lat zapas Puszczy wzrósł dokładnie 
o 3844 148 m, co w stosunku do zasobów wyjściowych w 1948 r. stano- 
wi 40,33. Możemy zatem stwierdzić, że średnio zapas kompleksu pusz- 
czańskiego powiększał się w każdym z trzech minionych 10-leci o 13,44% 
wielkości wyjściowej. Podstawowa przyczyna zawarta jest przede wszyst- 
kim w wielkich siłach przyrody, w siedliskach puszczańskich, które są 
niezawodnym elementem w gospodarce zasobami Puszczy. 

Autor, zainteresowany w sterowaniu bieżącym przyrostem miąższości 
kompleksu puszczańskiego, przedstawia niżej — na podstawie danych 
urządzeniowych — przyrost bieżący miąższości na 1 rok i na 1 ha obli- 
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czony dla 10-lecia 1968/69—1978, przy zastosowaniu własnego sposobu 
obliczeń, podanego już do wiadomości w literaturze naukowej (1). 

Przyrost ten w skali 10-lecia, a następnie w ciągu roku obliczyć moż- 
na, wykorzystując następujące elementy z operatu urządzania lasu: 

przeciętny zapas Puszczy w dniu 1 X 1968 227  m*ha 
przeciętny zapas Puszczy w dniu 1 I 1979 264  m$*ha 
wzrost przeciętnego zapasu w okresie 
1 X 1968—1 I 1979 37 m ha 
wzrost przeciętnego zapasu w skali rocznej 3,7 m3/ha 
użytki rębne w okresie 1968/69—1978 25,63 m3ha 
użytki rębne w skali rocznej 2,06 m3/ha 
użytki przedrębne w okresie 1968/69—1978 13,94 m? ha 
użytki przedrębne w skali rocznej 1,39 m3/ha 
rekonstrukcja (wzrost) zapasu w skali rocznej 3,70 m3/ha 

Według równania autora przyrost bieżący w Puszczy w skali rocznej 
wynosi: 

Przyrost Użytki Użytki Rekonstrukcja 
bieżący rębne przedrębne zapasu na pniu 

7,65 m3/ha = 256 m*ha + 1,39 m3/ha + 3,70 m%ha 

To fundamentalne równanie autora, prezentujące elementy gospodar- 
cze i rozwojowe Puszczy Białowieskiej w minionym 10-leciu (1968/69— 
—19768), przyjęte będzie w następnym rozdziale za podstawę do dalszych 

_" rozważań nad planowym wzrostem zapasu całego kompleksu: 

3. WYKORZYSTANIE GOSPODARSTWA 

W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 

JAKO PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI OPERACYJNEJ 

PRZY PLANOWANIU WZROSTU ZAPASU NA PNIU 

Jak podano już wcześniej, hierarchia gospodarczych jednostek w Pusz- 
czy Białowieskiej składa się niejako z trzech pięter, z których najniższe 
hierarchicznie, lecz jednocześnie najważniejsze, stanowi gospodarstwo. 
Każde z nich przy planowaniu wzrostu zapasu będzie jednostką samo- 
dzielną z uwagi na samodzielny charakter planu cięć, który odegra tu 
podstawową rolę. 

Kiedy i w jaki sposób należy rozpocząć planowanie wzrostu zapasu 
puszczańskiego w każdym spośród 35 gospodarstw w rozumieniu urzą- 
dzeniowym? Początek i kolejność pracy zależeć może od obliczenia przy- 
rostu bieżącego miąższości w każdym drzewostanie i dla każdego gatun- 

ku zarówno w granicach gospodarstw jak i w całym kompleksie pusz- 

czańskim. Jeśliby przyrost bieżący miąższości był obliczony za pomocą 

tablic przyrostowych autora w toku prac taksacyjnych (2), przy kame- 

ralnym opracowaniu opisów taksacyjnych, wówczas w ramach gospo- 

darstw posiadających już przyrost bieżący obliczony w poszczególnych 

pododdziałach należy sporządzić plan cięć ze wszystkimi szczegółami wy- 
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maganymi przez aktualne przepisy techniczno-urządzeniowe oraz z uw- 
zględnieniem wykończenia tego planu w zakresie kartograficznym, po- 
nieważ mapa cięć jest tu nieodzownym, gospodarczo ważnym, elemen- 
tem. Jeśli przyrostu bieżącego w toku prac taksacyjnych za pomocą ta- 
blic przyrostowych nie obliczano (co jest faktem), wówczas w każdym 
gospodarstwie przyrost ten należy obliczyć kameralnie. (Prace terenowe 
są tu zbędne, ponieważ tablice przyrostowe autora są przystosowane tyl- 
ko do wykonawstwa i wykorzystania kameralnego, bez udawania się do 
lasu w celu określenia jakichkolwiek elementów taksacyjnych lub in- 
nych). Dalsze czynności w granicach gospodarstwa można przedstawić 
w poniższej kolejności. 

a. Obliczenie dla gospodarstwa elementów równania podanego w roz- 
dziale 2. Elementami tymi są: przyrost bieżący roczny na 1 ha powierzch- 
ni leśnej, użytki przedrębne w skali rocznej na 1 ha powierzchni leśnej 
i rekonstrukcja (podwyższenie) zapasu na pniu na 1 ha powierzchni leś- 
nej. 

Załóżmy, że na podstawie odpowiednich obliczeń uzyskaliśmy dla 
gospodarstwa poniższe równanie: 

Przyrost Użytki Użytki Rekonstrukcja 
bieżący rębne przedrębne zapasu na pniu 

8,50 m3/ha/rok = 4,30 m3,ha’/rok+3,00 m3/ha/rok + 1,20 m*/ha/rok 

Z równania wynika, że stan gospodarstwa jest pod względem produk- 

cyjnym dobry, a plan cięć nie może być, przy ocenie obiektywnej, okreś- 

lony jako zawyżający możliwości produkcyjne obiektu. Mamy przecież 

dość wysokie pozyskanie, a do tego nawet nieznaczną w skali rocznej 

rekonstrukcję zapasu, która po 10 latach spowoduje podwyższenie prze- 

ciętnej zasobności drzewostanów o 12 m3 na każdym hektarze. Jednakże 

może ktoś zaproponować np. ze względu na zwiększenie na przyszłość 

ilości cennych sortymentów w gospodarstwie (drewno okleinowe dębowe, 

zachowanie dobrych drzewostanów jesionowych, ewentualnie inne kal- 
kulacje gospodarczo-sortymentowe) obniżenie użytków rębnych o 1 m3/ 
/ha'rok i przesunięcie tego 1 m3 do rekonstrukcji zapasu. Realizacja tej 
korekty spowoduje powstanie zmienionego równania, o poniższej formie: 

Przyrost Użytki Użytki Rekonstrukcja 
bieżący rębne przedrębne zapasu na pniu 

8,50 m3ha/'rok = 3,30m3harok+3,00 m3/ha/rok + 2,20 m3/ha/rok 

Ten manewr spowoduje, że przeciętna zasobność drzewostanów gos- 

podarstwa wzrośnie po 10 latach (a więc do następnego planu urządza- 

nia lasu Puszczy Białowieskiej) o 22 m?/ha. Jest to już poważny skok 

zapasu w gospodarstwie, który wzmocni siły produkcyjne obiektu na 

przyszłość. 

Istnieje jeszcze możliwość dokonania manewru, w którym 1 m?/ha/rok 

będzie przesunięty z użytków rębnych do przedrębnych, a nie co rekon- 

strukcji zapasu. W wyniku tej kalkulacji uzyskalibyśmy równanie: 
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Przyrost Użytki Użytki Rekonstrukcja 
bieżący | rębne przedrębne zapasu na pniu 

8,50 m3 ha/rok = 3,30m3%ha/rok +4,00 m3/ha/rok + 1,20 m”/ha' rok 

W praktyce gospodarczej w warunkach puszczańskich takie przesu- 
nięcie też może spowodować, w zależności od stanu drzewostanów przed- 
rębnych — bez zmniejszania etatu rębnego — zwiększenie rekonstrukcji 
zapasu w sposób pośredni, przez zwiększenie przyrostu drzewostanów 
przedrębnych. Taki wypadek, tylko w nieco innych okolicznościach, autor 
stwierdził w Nadleśnictwie Doświadczalnym Laski Akademii Rolniczej 
w Poznaniu w okresie 1963—197/3. Przeciętna zasobność drzewostanów 
tego Nadleśnictwa o pow. 3000 ha wzrosła po 10 latach, mimo pobiera- 
nia określonego etatu rębnego (12000 m? rocznie) z 200 m*ha do 
233 m? ha. Przyrost wskutek zwiększenia użytków przedrębnych został 
spowodowany faktem, że pozostające po trzebieży na pniu rozwinięte 

drzewa, zwłaszcza średnich klas wieku, korzystały z pełnych zasobów 

pokarmowych gleby i powietrza, przyrastając intensywniej i nadrabia- 

jąc straty wynikłe z ubytku liczby drzew. Młode, nie rozwinięte jeszcze 

na powierzchni po zrębie zupełnym drzewka, takiej produkcji masy 

drzewnej zrealizować przecież nie mogą, ponieważ nie mają odpowiednio 

rozwiniętych koron i systemów korzeniowych. 

b. W zależności od wyniku dyskusji dotyczącej przyjęcia elementów 

nowego, skorygowanego równania należy odpowiednio zmienić plan cięć 

rębnych i przedrębnych. Zmiana ta, autor podkreśla w tym, miejscu rzecz 

bardzo istotną dla urządzania lasu, nie spowoduje żadnych zmian w za- 

twierdzonym już operacie urządzeniowym. Plan cięć sporządzony przez 

urządzanie lasu nie może być, jako dokument, unieważniony. Natomiast 

w dodatkowym protokole, podpisanym przez bardzo odpowiedzialną ko- 

mórkę Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych, określi się takie zręby 

zupełne, które do celów rekonstrukcji zapasu w gospodarstwie zostaną 

przesunięte na przyszłe 10-lecie, lecz nie zostaną ani skreślone, ani za- 

mienione na inne pozycje. Zręby te będą stanowić rezerwę, z której w na- 

stępnym najbliższym okresie urządzeniowym skorzystają osoby sporzą- 

dzające nowe plany cięć dla gospodarstwa. 

c. Należy zauważyć, że zręby — odroczone do następnego okresu ze 

względu na rekonstrukcję zapasu — muszą być tak zlokalizowane pod 

względem przestrzennym, ażeby ich pozostawienie nie hamowało prac 

zrębowych na sąsiednich powierzchniach i nie blokowało działań gospo- 

darczych innego rodzaju w bliskim sąsiedztwie. 

d. W kompleksie Puszczy Białowieskiej wyodrębniono cztery gospo- 

darstwa. Autor uważa, że gospodarstwa specjalne i zrębowe nie wyma- 

gają dodatkowego omawiania reguł, które umożliwiałyby realizację po- 

danego już równania, prowadzącego do podniesienia zasobności przecięt- 

nej zapasu drzewostanów na pniu. Natomiast pewne trudności mogą wy- 

niknąć w dwóch pozostałych gospodarstwach, to jest w gospodarstwie 

zrębowo-przerębowym i w przerębowym. Zdaniem autora należy w tych 

dwóch gospodarstwach zwrócić uwagę na dokładne odgraniczenie poszcze- 
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gólnych zrębów od siebie oraz, w miarę możliwości, również na dokład- 
ne określanie okresów pozyskiwania masy na tych powierzchniach, które 
ао tych gospodarstw będą się odnosić. Płynność granic w terenie oraz 
mało dokładne precyzowanie okresów odnowieniowych może kompliko- 
wać pracę. Autor jest jednakże zdania, że dla bardziej doświadczonych 
pracowników urządzeniowych wszystko będzie możliwe do wykonania 
nawet w dwóch ostatnich rodzajach gospodarstw. 

e. Jak to zwykle bywa, realizacja nowych koncepcji w zakresie pod- 
wyższania produkcji leśnej już w toku i fazie jej planowania może stwo- 
rzyć zupełnie nieoczekiwane problemy do rozwiązania, nad którymi trze- 
ba będzie dodatkowo popracować. Ta ewentualna dodatkowa praca nie 
powinna nikogo z leśników zaskoczyć, tak jak to się dzieje w innych 
działach pracy, jak np. w zakresie ochrony lasu. | 

4. WYJASNIENIA I WNIOSKI 

Przedstawiona wyżej koncepcja poprawy stanu zapasu Puszczy Bia- 
łowieskiej przez planowe działanie w ramach prac urządzeniowych wy- 
maga jeszcze kilku uzupełniających wyjaśnien. 

Autor wyraża pogląd, że po opracowaniu analizy 35 gospodarstw jako 

odrębnych jednostek na podstawie zaproponowanych równań należy dla 

kornpleksu puszczańskiego, jako całości, dojść do jednego równania przez 

rachunkowe działanie odwrotne. 
Każdy człon równania obliczony dla 1 ha i dla 1 roku należy pomno- 

żyć przez liczbę hektarów powierzchni leśnej każdego gospodarstwa, 

z czego uzyska się dla każdego gospodarstwa sumaryczny roczny przyrost 

bieżący, użytki rębne, użytki przedrębne oraz ustaloną rekonstrukcję 

zapasu. Suma powyższych czterech elementów, obliczona na podstawie 

35 równań, stanowić będzie charakterystykę w skali rocznej, odnceszącą 

sie do całego kompleksu Puszczy Białowieskiej. Różnice w wiekach ręb- 

ności między poszczególnymi gospodarstwami nie mają tutaj żadnego 

wpływu na wyniki, ponieważ produkcja arewna i jego pozyskanie trwa- 

ją w całym kompleksie bez przerwy. 

Następne wyjaśnienie odnosi się do możliwości przeliczenia sumy 05 

równań dla Puszczy Białowieskiej w skali 1 hektara i 1 roku. Teoretycz- 

nie możliwość takiego obliczenia istnieje, z tym jednakże zastrzeżeniem, 

że otrzymane poszczególne cztery liczby równania będą mieć jedynie 

umowny charakter abstrakcyjny, mogący służyć do porównań poszcze- 

gólnych 10-letnich okresów urządzeniowych lub do porównań komplek- 

su puszczańskiego, jako całości, z innymi większymi kompleksami. Jed- 

nakże co wewnętrznych rozważań analitycznych korzystać należy tylko 

z równań ustalonych dla poszczególaych gospodarstw puszczańskich 

w liczbie 35 gospodarstw. 

Trzecie wyjaśnienie dotyczy okresu planowania zamierzonego i ste- 

rowanego wzrostu zapasu i produkcji Puszczy Białowieskiej. Autor stoi 

na stanowisku, że realnie można planować — i tylko na podstawie pla- 

nów urządzeniowych — wzrost możliwości produkcyjnych kompleksu 

puszczańskiego w ramach systematycznie powtarzanych 10-letnich okre- 

6



sów urządzeniowych. Plany na okresy obejmujące więcej niż lat dzie- 
sięć są skazane na techniczne trudności w takim stopniu, że nie będzie 
możliwości uzyskiwania realnych elementów z terenu, jako podkładu do 
przewidywania. Plany wieloletnie są z reguły mało realne i należy raczej 
zaliczyć je do dyskusyjnych rozważań na przyszłość, a nie do gruntow- 
nie przygotowanych zamierzeń gospodarczych. 
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Краткое содержание 

В связи < окончанием работ по разработке плана лесоустройства для комплекса 

Беловежской пущи, автор предложил в своей работе решение проблемы планового 

увеличения древесного запаса на пне при составлении планов рубок для отдельных 

хозяйств, созданных в этом комплексе. В ходе лесоустроительных работ выделено 

35 хозяйств, для которых следует разработать 35 отдельных планов рубок. Автор 

предлагает в своей работе использование текущего прироста массы пущи, рассчитан- 

ного при помещи его таблиц прироста для определения в каждом хозяйстве баланса 

древесной массы удаляемой в среднем с 1 га леса в виде главного и промежуточного 

пользования на фоне откладываемого ежегодно текущего прироста массы. Автор 

предлагает в этих целях уравнение, которые для 10-летия Беловежской пущи — 

1968/69—1978 в годовом масштабе, представлялось следующим образом: 

Текущий прирост Главное пользование Промежуточное Реконструкция 

пользование (увеличение 

запаса на ине) 

7,65 мз/га/год = 2,56 мз/га/год + 1,39 мз/га/год- 3,70 мз/га/год 

Такое же уравнение для периода 1979—1988, для которого заканчиваются лесоустро- 

ительные планы, следует рассчитать и составить отдельно для каждого из 35 хозяйств, 

а возможности увеличения запаса на пне оценить на основании завершенных планов 

главного и промежуточного пользования, а следовательно на основании новых пла- 

нов рубок. Этот вопрос требует очень серьёзного внимания и очень серьёзной дис- 

куссии, в ходе которой будут решаться — возможно — судьбы Беловежской пищи. 

Элементы уравнения по правой стороне можно изменять произвольно в пользу ком- 

понента представляющего реконструкцию запаса что между прочим, зависит от 

многих факторов, а особенно от отношения площадей классов возраста в каждом 

хозяйстве.



Summary 

Since the management in Białowieża Forest complex is about to be completed, 
the author proposes in his work to solve the problem of the planned increase of 
the growing stock in connection with the cutting plan for the particular systems 
created in this complex. During the management works 35 seperate working section 
classes were isolated, for which 35 seperate cutting plans have to be prepared. The 

author suggests to take advantage of the current solid volume increment of Bia- 
fowieza Forest, calculated with the help of increment tables, in order to determine 
in each working section class the balance of the solid wood volume removed on 

the average from 1 ha of forest in the form of final cuttings and intermediate 
cuttings in comparison with the current yearly mass increment. For this purpose 
the author proposes an equation which for Bialowieza Forest in the yearly scale 

for ten years period 1963 69—1978 was the following: 

Current Final Intermediate Reconstruction 

increment cutting cutting (increase) of 

growing stock 

7.65 m?%ha year = 2.56 m3ha year + 1.39 m3/ha/year + 3.70 m3/ha/year 

An analogical equation for the period 1979—1988, for which management plans 

are about to be completed, shoud be calculated and arranged for each of the 35 

working section classes separately and the possibilities to increase the growing 

stock should be evaluated on the basis of the terminated plans of final cuttings 

and intermediate cuttings, thus on the basis of new cutting plans. This problem 

will require much thought and serious discussion which will decide, may be, abut 

the fate of Biatowieza Forest. The equation elements on the right hand side 

of the equation can be optionally changed to the advantage of the component 

representing the reconstruction of the growing stock which after all depends on 

many factors, particularly on the surface of the particular age classes in each 

working section class.


