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Wskaźniki ekonomicznej efektywności 

cięć pielęgnacyjnych 

Показатели экономической эффективности рубок ухода 

Indices of economic effectiveness of tending cuts 

1. WSTĘP 

Васа zasad racjonalnego gospodarowania wiąże się z konieczno- 

ścią optymalizacji nakładów na działalność gospodarczą w leśni- 

ctwie. Dlatego też problemem o zasadniczym znaczeniu jest poszukiwanie 

dróg i sposobów pozwalających na uzyskanie najkorzystniejszych relacji 

między poniesionymi nakładami a osiągniętymi efektami. Podstawowym 

narzędziem ułatwiającym osiąganie danych efektów przy ponoszeniu naj- 

mniejszych nakładów lub maksymalnych efektów przy użyciu danych 

(z konieczności ograniczonych) nakładów są metody rachunku ekono- 

micznego 

Do najprostszych i już od dawna powszechnie stosowanych należą nie- 

wątpliwie metody kalkulacyjne, które zastosowane w odniesieniu do 

działalności gospodarczej nazywa się przeważnie kalkulacjami ekono- 

mioznymi. Jednym z najprostszych sposobów kalkulacji ekonomicznej jest 

rachunek ekonomicznej efektywności gospodarowania. 

Zastosowanie rachunku ekonomicznej efektywności do oceny cięć 

pielęgnacyjnych w leśnictwie jest niewątpliwie zadaniem złożonym. Sto- 

pień złożoności wymienionego rachunku zwiększa się przede- 
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wszystkim z tego względu, że-efekty i nakłady. wymienionych przedsię- 
wzięć są ze względu na bogactwo form ich występowania oraz rozłożenie 
w czasie trudne do sprowadzenia do wspólnego mianownika (пр. ekono- 
miczna efektywność nakładów związanych z intensyfikacją trzebieży). 
Trudności te odstraszają często leśników do wykorzystywania poszczegól- 
nych metod tego rachunku w codziennej praktyce gospodarczej. 

Stwierdzić jednak należy, że obliczanie podstawowych wskaźników efe- 
ktywności gospodarowania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 
gospodarstwa leśnego, a także obliczanie wskaźników efektywności zde- 
cydowanej większości przedsięwzięć gospodarczych, w tym także zabie- 
gów pielegnacyjnch, nie sprawia żadnych trudności, zwłaszcza że dla 
oceny znacznej części przedsięwzięć wystarczy oprzeć się na kilku pro- 
stych wskaźnikach odzwierciedlających np. efektywność nakładów (wiel- 
kość efektu przypadającego na jednostkę nakładu) oraz nakładochłonność 
efektu (wielkość nakładów poniesionych na uzyskanie jednostki efektu). 
Wyłliczając z kolei wymienione wskaźniki efektywności np. dla kilku roz- 
wiązań i technologii, jakie znalazły lub mogą znaleźć zastosowanie przy 
wykonywaniu danego rodzaju cięcia pielęgnacyjnego, stworzona zostaje 
możliwość znalezienia rozwiązań lepszych, chociaż jeszcze nie optymalnych. 

Artykuł niniejszy ma na celu przedstawienie niektórych wskaźników 
służących do odzwierciedlania ekonomicznej efektywności lub skuteczno- 
ści cięć pielęgnacyjnych. 

2. KONSTRUKCJA WSKAŹNIKÓW SKUTECZNOŚCI 

I EFEKTYWNOŚCI CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH 

Wskaźniki efektywności gospodarowania mogą dotyczyć poszczegól- 
nych jednostek organizacyjnych gospodarstwa leśnego lub mogą doty- ; 
czyć poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych, a zatem również cięć 
pielęgnacyjnych. Istnieją zatem możliwości obliczania i prawidłowego 

kształtowania zarówno techniczej jak i ekonomicznej efektywności cięć 
pielęgnacyjnych. 

Przez efektywność cięć pielęgnacyjnych (Ey, Es) rozumie się ogólnie | 
stosunek efektu (E;) do poniesionego nakładu (N), czyli: 

Е; N 

Przez efektywność cięć pielęgnacyjnych można również rozumieć sto- 

sunek nakładu do osiągniętego efektu, czyli: 

ky = 

Ko = —. 2 Е, 
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w. „pierwszym przypadku mamy do czynienia z efektywnością nakła- 

_dów na cięcia pielęgnacyjne (E4), w drugim — z nakładochłonnością (ka- 

 pitałóchłonnością) efektu cięć pielęgnacyjnych (Es). Efektywność nakładu 

jest tym większa, im większy efekt przypada na jednostkę nakładu (mak- 

symalizacja efektu przy danych nakładach). I odwrotnie, im mniej nakła- 

dów przypada na jednostkę efektu, tym oszczędniejsza jest gospodarka 

nakładami przeznaczonymi na cięcia pielęgnacyjne (minimalizacja nakła- 

dów przy danej produkcji) 

Z przytoczonych informacji wynika, że © ekonomicznej efektywności 

cięć pielęgnacyjnych prowadzonych w naszych lasach będzie przesądzała: 

a) wielkość nakładów ponoszonych na prowadzenie cięć pielęgnacyj- 

nych, oraz 

b) wielkość efektów uzyskiwanych dzięki prowadzeniu cięć pielęg- 

nacyjnych. 

Dlatego też nie trudno przewidzieć, że największą efektywność cięć 

pielęgnacyjnych można tam osiągnąć, gdzie zapewniony jest zbyt drewna 

pozyskanego w ramach użytkowania międzyrębnego (zwłaszcza drewna 

drobnowymiarowego). Niemniej jednak nawet tam, gdzie zbytu na to 

| drewno nie ma, prowadzenie cięć pielęgnacyjnych jest z ekonomicznego 

punktu widzenia uzasadnione względami o innym charakterze (m. in. 

zwiększonym przyrostem wartości drzewostanów). 

„Gospodarczą celowość oraz skuteczność poszczególnych rodzajów cięć 

pielęgnacyjnych starają się niektórzy autorzy wykazywać m. in. za po- 

mocą następujących wskaźników (3): 

a) zwiększenie miąższości i wartości drzewostanu w wieku rębności 

osiągnięte dzięki cięciom pielęgnacyjnym, 
b) zwiększenie miąższości i wartości sumarycznej produkcji drzewnej 

osiągnięte dzięki cięciom pielęgnacyjnym, 
c) zwiększenie przeciętnej ceny jednostkowej zasobów leśnych na pniu 

(lub przeciętnej ceny produkcji z całego wieku) w drzewostanach podda- 

nych cięciom pielęgnacyjnym. 

Jeżeli sortymenty pozyskane przy przeprowadzeniu cięć pielęgnacy j- 

nych nie zostaną sprzedane z powodu braku zaopatrzenia (co ma często 

miejsce przede wszystkim przy czyszczeniach wczesnych i późniejszych), 

wtedy wszystkie nakłady poniesione na wykonanie cięć należy traktować 

jako koszty produkcji drewna na pniu. Wielkość tych nakładów (N.) można 

określić według następującego wżoru: 

№, = 7% * Тр 
’ важе: 

Z, — nakłady na prowadzenie jednego zabiegu pielęgnacyjnego, 

L, — liczba nawrotów cięć pielęgnacyjnych 

1% 3



Nakłady poniesione- na wykonanie każdego zabiegu składają się 
z kosztów bezpośrednich i pośrednich, które określa się wykorzystując 
dane uzyskane z ruchunkowości przedsiębiorstwa leśnego lub oblicza się 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami (cenami). Ze wszystkich wa- 
riantów cięć pielęgnacyjnych najbardziej efektywne pod względem eko- 
nomicznym będą te, których realizacja wymagać będzie najmniejszych 
„nakładów nie podlegających zwrotowi”, najmniejszych sumarycz- 
nych nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej, a które jednocześnie 
zapewniają osiągnięcie wysokiej produkcyjności lasu. 

Sumaryczną produkcję drewna z całego wieku (2,) przypadającą na 
powierzchnię 1 ha ustala się według wzoru: | 

Ly =P, + Pm 
gdzie: , 

P, — miąższość pobrana w ramach użytkowania rębnego (w m3/ha), 
Pm — miąższość pobrana w ramach użytkowania przedrebnego 

(w m*/ha). 
Przypadające na 1 ha pozyskanie w ramach użytkowania rebnego 

określa się za pomocą odpowiednich tablic zasobności i tablic sorty- 
mentowych. Miąższość surowca drzewnego pozyskiwanego w ramach użyt- 
kowania międzyrębnego określa się albo na podstawie danych faktycz- 
nych, znajdujących się w ewidencji przedsiębiorstwa, albo na podstawie 
danych taksacyjnych. 

. Przez porównanie sumarycznej masy drewna pozyskanego w drzewo- 
stanie, który był poddawany cięciom pielęgnacyjnym, z sumaryczną masą 
drewna pozyskanego w drzewostanie nie pielęgnowanym, można określić 
osiągnięte (dzięki cięciom pielęgnacyjnym) zwiększenie produkcji masy 
drzewnej na jednostce powierzchni. Wielkość to może być również wyra- 
żona w jednostkach pieniężnych. 

Zmiany wielkości produkcji w wyrażeniu naturalnym (P) i wartościo- 
wym (WP) przypadające na każdą jednostkę nakładów poniesionych na 
zabiegi pielęgnacyjne (N,) określa się według następujących wzorów: 

  

P= Zp 7 Zn 

N, 

gdzie: 

Zy — sumaryczna produkcja z całego wieku pozyskana z 1 ha drze- 
wostanu pielęgnowanego (m+), 

Zy — sumaryczna produkcja z całego wieku pozyskana z 1 ha drze-- 
wostanu nie pielęgnowanego (m+), 

oraz wp = WZp— WZn 

М,



B WZ, — sumaryczna wartość produkcji drewna na pniu z całego wieku 

|1 ha drzewostanu pielęgnowanego (zł), 

WZ, — sumaryczna wartość produkcji drewna na pniu z całego wie- 

‘ku 1 ha drzewostanu nie pielegnowanego (21). 

Różnice jakości (RC) porównywanych drzewostanów ustala się na pod- 

| stawie różnie przeciętnych cen jednostkowych drewna na pniu w drzewo- 

, stanach pielęgnowanych i nie pielęgnowanych. Do tego celu służą nastę- 

| | pujące WZOTY: 

  

  

, | Cp= 2 
| Lp 

c — WZn 

Zn 

RC = C,—C, 

| gdzie: 
: С, — cena jednostkowa (wskaznik jakości) zapasu na pniu w drze- 

wostanach pielęgnowanych. 

C, — cena jednostkowa (wskaźnik jakości) zapasu na pniu w drzewo- 

stanach nie pielęgnowanych. 

Wymienione wskaźniki jakości można ustalić nie tylko dla drzewo- 

stanów pozostających na pniu, ale również dla sumarycznej produkcji 

| 2 całego wieku. 
Cięcia pielegnacyjne wywierają także wpływ na wydajność pracy 

. robotników zatrudnionych przy produkcji drewna na pniu (hodowla lasu) 

ji przy pniu (użytkowanie lasu). Wielkość tego wpływu może być wyrażo- 

| na bądź w miernikach naturalnych (m3), bądź też w miernikach pienięż- 

nych (zł). 
Przytoczone wskaźniki odzwierciedlają w pewnym stopniu i w sposób 

bezpośredni lub pośredni wielkości efektów osiągniętych dzięki stosowa- 

niu cięć pielęgnacyjnych. Pełniejszego obrazu badanego zjawiska ekomo- 
| micznego dostarczają jednak dopiero wskaźniki efektywności cięć pielęg- 

nacyjnych. 
Januszko i Kisielew (1) wychodzą z założenia, że główny 

efekt dokonywanych cięć pielęgnacyjnych składa się z dwóch części: 

.efektu sprzedaży produkcji otrzymywanej podczas dokonywania cięć 

i efektu wynikającego ze zwiększenia gospodarczej wartości drzewostanu 

| w wieku rębności. Przyjmując, że efektywność ekonomiczną cięć pielęg- 

| nacyjnych określa się jako stosunek uzyskanego sumarycznego efektu do 

| nakładów poniesionych na dokonywanie cięć, przy czym efektywność ta 

| może być określona oddzielnie dla każdego rodzaju cięć pielęgnacyjnych 
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lub sumarycznie dla wszystkich rodzajów cięć dokonywanych w danym 
drzewostanie lub gospodarstwie, wspomiani autorzy proponują stosowanie 
następującego wzoru: 

  

__2D F (Ty — T) — 

° SS -+E,-K 
gdzie: 

K, — wskaźnik ogólnej efektywności ekonomicznej cięć pieleg- 
nacyjnych. | | 

2D — suma dochodów pochodzących ze sprzedaży produkcji otrzyma- 

nej podczas wszystkich rodzajów cięć pielęgnacyjnych, z uwzględnieniem 

ich nawrotów, 

"Tu — wartość zapasu na pniu w wieku rębności powiększona o war- 

tość zapasu pobranego w ramach cięć pielęgnacyjnych (według taks 

leśnych), 

I — wartość zapasu na pniu w wieku rębności bez uwzględnienia 

wartości zapasu pobranego w czasie cięć pielęgnacyjnych (według taks 

leśnych), 

xS — sumaryczny koszt własny cięć pielęgnacyjnych, 

K — nakłady inwestycyjne związane z prowadzeniem cięć pielęgna- 

cyjnych (np. udostępnienie kompleksu leśnego), 

E, — normatywny współczynnik efektywności ekonomicznej nakła- 

dów inwestycyjnych. 

Autorzy proponują wykorzystywanie ustalonych w ten sposób wskaź- 

ników ekonomicznej efektywności do określania kolejności prowadzenia | 

- cięć pielęgnacyjnych w konkretnych warunkach gospodarstwa leśnego. 

Przy identyczności pozostałych warunków proponuje się dokonywanie . 

cięć w pierwszej kolejności tam, gdzie istnieje możliwość zbytu otrzy- 

manej produkcji oraz w mieszanych drzewostanach wyższych klas boni- | 

tacji, w których zachodzi konieczność utrzymania lub doprowadzenia do 

dominacji gatunków szczególnie cennych pod względem gospodarczym. - 

Znane są również inne metody ekonomicznej oceny cięć pielęgnacyj- 

nych polegające mianowicie na uproszczonym wyliczaniu tzw. hodowlanej 

i tzw. ekonomicznej efektywności cięć pielęgnacyjnych (6). W wylicze-- 

niach tych porównuje się drzewostany w których wykonano cięcia pie- . 

lęgnacyjne z drzewostanami w których cięć takich nie wykonano, tj: 

z drzewostanami *bazowymi. Podstawą rachunku efektywności są tu na-- 

stępujące wielkości: 

« "1. Efekt hodówlany cięć pielęgnacyjnych — wyrażona w m3 roznica 

między produkcją drzewną otrzymaną w drzewostanach w Których cięcia | 

prowadzono (suma drewna pozyskanego w ramach cięć pielęgnacyjnych 

i użytkowania rębnego drzewostanów) a produkcją drzewną w drzewo- 

6



| stanach bazowych, czyli w drzewostanach w których cięć pielęgnacyjnych 

| nie prowadzono, o. 

- 2. Efektywność hodowlana cięć pielęgnacyjnych — wyrażony w pro- 

j centach stosunek roznicy miedzy masa drewna pozyskanego w ramach 

| cięć pielęgnacyjnych i użytkowania rębnego w drzewostanach, w których 

| wykonano cięcia pielęgnacyjne, a masą drewna pozyskanego w drzewo- 

| stanie bazowym (nie poddanym cięciom pielęgnacyjnym), odniesiony do 

masy drewna pozyskanego w drzewostanie bazowym, czyli: 

  

: 
| M — M,) K, = и . 100 
i M, 

gdzie: 
] K, — wskaźnik efektywności hodowlanej (w %), 

i M, — produkcja z całego wieku w drzewostanach poddanych cięciom 

| pielęgnacyjnym (m9), 
M, — produkcja z całego wieku w drzewostanie bazowym, czyli 

| w drzewostanie nie poddawanym cięciom pielęgnacyjnym (m2). 

  

3. Efekt ekonomiczny cięć pielęgnacyjnych — efekt hodowlany wy- 

rażony w jednostkach pieniężnych (zł). 

4. Ekonomiczna efektywność cięć pielęgnacyjnych — wyrażony 

w procentach stosunek dodatkowego zysku lub akumulacji finansowe j 

/ osiągniętej w drzewostanach pielęgnowanych do różnicy nakładów po- 

niesionych w drzewostanach pielęgnowanych i nie pielęgnowanych, czyli: 
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w których wykonano cięcia pielęgnacyjne a nakładami w drzewostanach 

bazowych (zł). 

Aby wyliczyć ekonomiczną efektywność cięć pielęgnacyjnych należy 

zatem znać wielkość nakładów ponoszonych na gospodarkę leśną w drze- 

wostanach pielęgnowanych i nie pielęgnowanych oraz wielkość dochodów 

uzyskiwanych w drzewostanach pielęgnowanych i nie pielęgnowanych. 

Przy określaniu nakładów w drzewostanach bazowych należy więc 

uwzględnić pełne koszty” własne wytworzenia drewna pochodzącego 

z użytkowania Fębnego. Natomiast dla drzewostanów, w których wyko- 

nano cięcia pielęgnacyjne, oprócz nakładów analogicznie jak w drzewo- 

P 

| E, = — * 100 

| R 
gdzie: 

! 'E, — wskaźnik ekonomicznej efektywności (%), 

P — zysk lub akumulacja finansowa z produkcji dodatkowej (zł), 

| R — różnica między nakładami poniesionymi w drzewostanach, 

i 

ee 
Д
Е
Н
Е
К
 

В
Е
С
 
С
 
р
т
 

W
"
 

7



stanie bazowym uwzględnia się dodatkowo nakłady poniesione na prze- 
prowadzenie cięć pielęgnacyjnych. 

Przytoczony wskaźnik ekonomicznej efektywności cięć pielęgnacyj- 
nych (Ee) może zostać znacznie rozwinięty. Np. wielkość P może obej- 
mować zysk lub akumulację finansową nie tylko na dodatkowej produkcji 
drzewnej, ale również na dodatkowej produkcji ubocznej, na usługach 
pozagospodarczych itp. Stwarza to możliwość konstruowania różnych 
wskaźników ekonomicznej efektywności cięć pielęgnacyjnych, czego wy- 
razem są wskaźniki opracowane przez T. A. Kisłową (2)i 1. W. Wo- 
ronina (5). 

3. KSZTAŁTOWANIE RELACJI MIĘDZY PONIESIONYMI KOSZTAMI 
NA CIĘCIA PIELĘGNACYJNE A UZYSKANYMI EFEKTAMI 

Pośród podejmowanych przez praktykę gospodarczą działań zmierza- 
jących do podniesienia efektywności cięć pielęgnacyjnych na szczególne 
wyróżnienie zasługują m. in.: 

a) wprowadzanie zmian wielkości więźby zakładanych upraw, 
b) dokonywanie zmian dotychczasowych metod i sposobów przepro- 

wadzania trzebieży, zwłaszcza przez zmianę stopnia mechanizacji i stopnia 
intensywności trzebieży oraz przez stosowanie schematycznych cięć pie- 
lęgnacyjnych w połączeniu z koncentracją prac pielęgnacyjnych, 

c) doskonalenie pozyskania i przerobu małowartościowych materiałów 
drzewnych pozyskiwanych w ramach cięć pielęgnacyjnych. 

Szczególne miejsce pośród przykładowo wymienionych kierunków 
racjonalizacji cięć pielęgnacyjnych zajmuje optymalizacja więźby zakła- 
danych upraw leśnych. 

Zainteresowanie się problematyką więźby w uprawach leśnych nie 
jest przypadkowe, albowiem przyjęty dla danej uprawy rodzaj więżby 
wpływa zarówno na wysokość kosztów produkcji drewna na pniu, jak 
i na wysokość przyszłych efektów gospodarczych. Wpływa na poziom 
kosztów prac pielęgnacyjnych, a przede wszystkim na możliwości me- 
chanizacji prac pielęgnacyjnych, co przy istniejącym i stale się pogłę- 
biającym deficycie siły roboczej ma dla obecnych i przyszłych możliwości 
rozwojowych gospodarstwa leśnego kolosalne znaczenie. 

Badania nad wpływem więżby upraw na wysokość kosztów produkcji 
drewna na pniu (koszt hodowli drzewostanów) oraz na wysokość przy- 
szłych efektów gospodarczych nie dostarczyły jeszcze odpowiedzi na 
wszystkie pytania. Dlatego też w tym miejscu zostaną poruszone jedynie 
ogólne zagadnienia dotyczące omawianej problematyki, przy czym za 
podstawę rozważań posłużą niektóre ustalenia zawarte w innych pra- 
cach (4). + 
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|  Cheąc zbadać wpływ różnych rodzajów więźby na kształtowanie się 

|kosztów i efektów produkcji leśnej należy poznać dwie wielkości, a mia- 

  

a) kształtowanie się przyrostu miąższości i wartości drzewostanów 

iw zależności od rodzaju więżby, oraz 

b) kształtowanie się kosztów produkcji drzewnej w zależności od ro- 

/dzaju stosowanej więźby. 
Rodzaj więżby wpływa zarówno na ilość jak i na wartość produkcji 

| drzewostanu wytworzonej w ciągu całego okresu produkcyjnego. Więżba 

| zbyt gęsta wpływa obniżająco na przyrosty drzewostanów z jednostki 

powierzchni, głównie ze względu na powstające w tych warunkach trud- 

|ności pokrywania przez poszczególne drzewa zapotrzebowania na wodę, 

|substancje odżywcze, na energię słoneczną itp. Przy więźbie nadmiernie 

‘rozluinione| następuje natomiast niepełne wykorzystanie możliwości 

produkcyjnych siedliska, a wielkość produkcji leśnej przypadającej na 

jednostkę powierzchni ulega wyraźnemu spadkowi. Nie tylko ilość ale 

| również i jakość techniczna drewna zależy w znacznym stopniu od sto- 

sowanej więżby. 
, Między wymienionymi dwoma skrajnymi układami więżby, a zatem 

między więżbą zbyt gęstą i zbyt luźną, występuje niewątpliwie i taki 

układ więźby, który zapewnia osiągnięcie maksymalnej produkcyjności 

lasu, czyli maksymalnego przyrostu miąższości i wartości drzewostanów 

‚ра jednostce powierzchni leśnej. Należy jednak zaznaczyć, że przestrzen 

życiowa przypadająca na poszczególne sadzonki leśne nie musi być trak- 

 towana jako wielkość dana raz na zawsze z chwilą założenia uprawy 

'o określonej więźbie, gdyż przestrzeń ta może być regulowana w póź- 

niejszym okresie wyrastania drzewostanów (przez cięcia pielęgnacyjne). 

Rodzaj więżby wpływa jednak nie tylko na wielkość produkcji leśnej, 

ale również na koszt założenia uprawy, na koszty hodowli i pielęgno- 

wania drzewostanu w późniejszych okresach rozwojowych, czyli wpływa 

na koszty produkcji leśnej. W skład kosztów zakładania upraw leśnych 

wchodzi, jak wiadomo, pewna grupa kosztów, których wysokość jest nie- 
zależna od stosowanej więżby. Jednakże znaczna część kosztów odno- 

wienia lasu jest bezpośrednio uzależniona od stosowanej wielkości więżby. 

Ogólnie można stwierdzić, że im luźniejsza więźba, tym niższe będa 

koszty odnowienia danej powierzchni leśnej. 

Rodzaj więźby wpływa nie tylko na wysokość kosztów własnych od- 
nowienia lasu, ale wpływa zwłaszcza na koszty pielęgnowania danego 

drzewostanu. Pozostaje to w ścisłym związku z odległością między rzę- 

dami, warunkującą możliwości mechanizacji cięć pielęgnacyjnych, a tym 

samym zwiększenia wydajności pracy i obniżkę kosztów produkcji leśnej. 

Więźba oddziaływa na zakres i częstotliwość cięć pielęgnacyjnych, na 

| 
| 
| 

| 
| 

| 

| 
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koszty pozyskania, wyróbki i zrywki użytków z cięć pielęgnacyjnych itp. 
Sumując powyższe można zatem stwierdzić, że koszty założenia uprawy 
oraz koszty późniejszych zabiegów gospodarczych, w tym zwłaszcza 
koszty cięć pielęgnacyjnych, osiągają przy poszczególnych rodzajach 
więżby różną wysokość. 

Dysponując danymi adzwierciedlającytńi kształtowanie się kosztów 
produkcji leśnej w zależności od rodzaju więźby oraz danymi dotyczącymi 
kształtowania się ilości i wartości. produkcji w zależności od rodzaju 
więżby można przystąpić do ustalenia więźby optymalnej. W zależności 
od rodzaju przyjętego kryterium optymalizacyjnego może nią być (4): 

a) więźba gwarantująca osiągnięcie maksymalnej produkcji wyrażonej 
w złotych na jednostce powierzchni (maksymalizacja produkcji), 

b) więźba przy której koszty prowadzenia gospodarki leśnej na jed- 
nostce powierzchni będą najmniejsze (minimalizacja kosztów), 

c) więźba gwarantująca uzyskanie z jednostki powierzchni leśnej naj- | 
większej akumulacji finansowej na produkcji drzewnej (maksymalizacja 
akumulacji finansowej): 

Każde z przytoczonych optimów, czyli maksimum produkcji, minimum. 
kosztów oraz maksimum dochodu czystego (akumulacji finansowej) są 
esiągane przy różnych więźbach. Obrazuje to rycina. Jest przy tym rzeczą 
zrozumiałą, że rodzaje więźby przy których są osiągane odnośne wielkości 
maksymalne lub minimalne nie mają charakteru stałego i zmieniają się 
w zależności od gatunku drzew i warunków siedliskowych. 
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Nie ulega wątpliwości, że dla gospodarstwa leśnego w krajach o go- 

| spodarce wolnokonkurencyjnej, a w szczególności dla przeważających 

'w tych krajach prywatnych gospodarstw leśnych za optymalną zostanie 

| uznana więźba dostarczająca maksymalny zysk. Natomiast w naszych 

warunkach ustrojowych, w warunkach kiedy główną zasadą polityki leśnej 

jest intensyfikacja produkcji leśnej, za optymalną należy uznać tę więżbę, 

która umożliwia maksymalizację produkcyjności lasu. Jednakże należy 

zdawać sobie sprawę, że stosowanie wymienionej więżby nie jest równo- 

czesne z minimalizacją kosztów hodowli lasu (zwłaszcza cięć pielęgna- 

cyjnych, stanowiących najważniejszą część składową ostatnio wymienio- 

"nych kósztów), ani też z optymalizacją mechanizacji prac pielęgnacy jnych 

w leśnictwie. Jak z tego wynika, przy podejmowaniu decyzji dotyczących 

więźby muszą być brane pod uwagę również czynniki dodatkowe, które 

w przeprowadzonej powyżej analizie nie zostały uwzględnione. 

4. ZAKOŃCZENIE 

Przytoczone rozważania dotyczące wskaźników efektywności cięć pie- 

lęgnacyjnych oraz ekonomicznych aspektów wyboru więżby jako środka 

kształtowania optymalnych relacji między nakładami i efektami cięć 

pielęgnacyjnych są jedynie fragmentem kompleksu zagadnień związanych 

z ekonomiką cięć pielęgnacyjnych. Analogiczne rozważania można przed- 

stawić odnośnie do ekonomicznej optymalizacji terminów rozpoczynania 

oraz okresów nawrotów cięć pielęgnacyjnych, koncentracji tych cięć, wy- 

boru technik i technologii prac pielęgnacyjnych itd. 

Z Instytutu Organizacji 

Gospodarstwa Leśnego SGGW-AR 
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Краткое содержание 

Автором представлены показатели отражающие некоторые эффекты рубок ухо- 
да, а также показатели отражающие эффективность рубок ухода. Среди первой 
группы показателей особое внимание нужно обратить на те, которые отражают 
изменения состояния насаждения в возрасте спелости, изменения суммарной про- 
дукции целого века, а также изменения цены единиц насаждений на пне или сум- 
марной продукции целого века. Среди показателей второй груплы представдены 
два показателя экономической эффективности рубок ухода и один показатель так 
наз. эффективности лесоводства. Пироко рассматривается влияние схемы посадки 
закладываемых лесных культур на эффективность рубок ухода и на эффективность 
деревообрабатывающей промышленности. 

Smmary 

Author presents indices reflecting certain effects of tending cuts and those 
illustrating their effectiveness. From the first group ot indices particular attention 
deserve those, which reflect alterations in the status of forest stand at a cutting age, 

changes in total production from the entire rotation, and changes in unit price 

of standing timber or that of total production from entire rotation. From among 

indices of the second group two indices of economic effectiveness of tending cuts 

and one index of so-called silvicultural effectiveness were mentioned. The impact 
of spacing of forest young plantations established upon the effectiveness of tending 

cuts and that of wood production were amply discussed. 

12


