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Inwentaryzacja lasów w Kolumbii Brytyjskiej 
— stan obecny ” 

Инвентаризация лесов в Британской Колумбии — актуальное 

состояние 

Forest inventory in British Columbia — the present state 

owa metoda inwentaryzacji lasow w Kolumbii Brytyjskiej jest wdra- 
żana do urządzeniowej praktyki leśnej począwszy od 1979 roku. 

Przez dwa pierwsze lata metoda ta była próbowana i sprawdzana tylko 
na niewielkich, doświadczalnych obszarach. Od roku 1981 zaczęto ją na- 
tomiast wdrażać w lasach państwowych prowincji. Cele inwentaryzacji 
oraz jej ogólne zasady opisane w pracy (2) pozostały nie zmienione. Sto- 
sowana obecnie metoda inwentaryzacji opiera się głównie na taksacji 
lotniczej, jednakże jednorodne typy lasu są opisywane z większą dokład- 
nością niż do 1978 r., dzięki użyciu zajęć lotniczych zrobionych z małej 
wysokości. Dalej podano główne zasady tej metody (1, 3, 4, 5). 

I. KLASYFIKACJA 

Obszary podlegające inwentaryzacji dzieli się na jednolite warstwy 
na podstawie kryteriów, które mogą być łatwo rozpoznane na zdjęciach 
lotniczych z minimalnym użyciem pomiarów naziemnych. Obowiązujący 

obecnie system klasyfikacyjny może być stosowany w różnych sposobach 

inwentryzacji, a pomiary w ramach jednostek i podjednostek gospodar- 
czych różnią się między sobą wielkością próby i celami inwentaryzacji. 
Cały inwentaryzowany obszar dzielony jest na 2 zasadnicze grupy: grun- 

ty leśne i grunty nieleśne. 

Do gruntów leśnych zalicza się takie obszary, co do których można 

przyjąć, iż przy utrzymaniu trwałości lasu i produkcji leśnej, dzięki właś- 

ciwemu zagospodarowaniu, przyczynią się najlepiej do socjalnego i eko- 

1) Artykuł powstał jako wynik studiów literatury fachowej, konsultacji nauko- 

wych oraz własnych obserwacji, które autor przeprowadził podczas rocznego stażu 

naukowego w Wydziałe Leśnym Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, 

w latach 1981—1982. 
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nomicznego wzrostu dobrobytu prowincji. Grunty leśne dzielone są w 
dalszej kolejności na warstwy zgodnie z poniższymi kryteriami. - 

1. Skład gatunkowy — określany jest z dokładnością do 10%, biorąc 
pod uwagę miąższość, gdy pierśnice drzew są równe lub większe niż 
7,5 cm (drzewostany z grubizną), lub ilość, gdy pierśnice drzew są mniej- 
sze niż 7,5 cm (drzewostany bez grubizny). W praktyce oddzielne warstwy 
są wyróżniane, jeżeli różnica.w składzie gatunkowym pomiędzy nimi 
wynosi 20% lub więcej, w odniesieniu do gatunków głównych, przy czym 
liczbę gatunków określanych ze zdjęć lotniczych ogranicza się do 5 naj- 
liczniejszych. 

2. Wiek — określa się go z dokładnością do 1 roku, jeśli jest to mo- 
żliwe, w przeciwnych wypadkach z dokładnością do 10 lat, w oparciu 
o średni wiek gatunków głównych, przyjmując propozycję drzew pahu- 
jących i współpanujących w relacji 1 do 2. Oddzielne warstwy są wyróż- 
niane, jeżeli różnica wieku między nimi wynosi 20 lub więcej lat. 

3. Wysokość — jest określana z dokładnością do 0,1 m, jeżeli to mo- 
żliwe, w pozostałych wypadkach z dokładnością do 1 m. w oparciu o śred- 
nią wysokość gatunków głównych, przyjmując proporcję drzew panują- 
cych i współpanujących w relacji 1 do 2. Oddzielne warstwy są wyróż- 
niane, jeśli różnica wysokości pomiędzy nimi wynosi 10 lub więcej me- 
trów. 

4. Zwarcie — określa się je z dokładnością do 10% pokrycia powierzch- 
ni ziemi rzutami koron, biorąc pod uwagę drzewa różne i wyższe od mi- 
nimum określonego dla danej inwentaryzacji. Oddzielne warstwy wyróż- 
nia się, jeśli różnica w zwarciu pomiędzy nimi wynosi 20 lub więcej 

procent. 

5. Zagęszczenie — określa się je lub mierzy z dokładnością do 1 drze- 
wa na 1 ha, jeżeli jest to możliwe, w przeciwnym wypadku z dokład- 
nością do 10 lub do 100 drzew na 1 ha, biorąc pod uwagę drzewa równe 
i wyższe od minimum określonego dla danej inwentaryzacji. Oddzielne 
warstwy wyróżnia się, jeśli różnica w zagęszczeniu między nimi wynosi 
co najmniej 250 drzew na 1 ha, a w przypadku upraw i młodników bierze 
się pod uwagę ich udatność, stosując regionalne kryteria. Określenie tej 
cechy nie jest obowiązkowe, a stosuje się je w zależności od celów in- 
wentaryzacji, głównie w odniesieniu do drzewostanów niedojrzałych. 

6. Informacje historyczne — notowane są w odpowiednim rejestrze 
i zaznaczane graficznie na mapie za pomocą odpowiednich symboli, zgod- 
nie z metodyką opracowaną przez dział hodowli lasu w Ministerstwie Leś- 
nictwa. Informacje te dotyczą czynności gospodarczych wykonanych w 
przeszłości, takich jak: przygotowanie gleby, cięcia pielęgnacyjne, odno- 
wienia, sposób i wielkość użytkowania; podaje się również dane dotyczą- 
ce zakłóceń wzrostu (informacje o pożarach, wiatrach, gradacjach owa- 
dzich, chorobach, powodziach, osuwiskach itp.). 

4. Ograniczenia środowiskowe — uwzględniają środowiskowe, socjal- 
ne, ekonomiczne i technologiczne czynniki, które w momencie przeprowa- 
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dzania inwentaryzacji maja istotne znaczenie powodujace, ze funkcja pro- 
dukcyjna nie może stanowić głównej funkcji lasów w danej warstwie. 
Do czynników takich należeć mogą: niedostępność lub spadzistość terenu, 
płytkość gleb, niebezpieczeństwo lawin, znaczenie rekreacyjne danego 
obszaru, konieczność zapewnienia naturalnego środowiska bytowania dla 
zwierząt, konieczność utrzymania lasów na obszarach dostarczających wo- 
dę pitną lub mineralną, czy wreszcie ochrona zarybienia. 

8. Ograniczenia techniczne — dotyczą takich warstw, gdzie pomimo 
dobrej jakości surowca drzewnego bariery fizyczne lub inne uniemożli- 
wiają albo czynią nieopłacalnym użytkowanie lasu w świetle obecnej 
technologii pozyskania. Do takich obszarów mogą należeć drzewostany 
niedostępne, na przykład rosnące w kanionach, otoczenia autostrad, linii 
kolejowych, parków, a także wąskie odizolowane fragmenty zadrzewień. 

9. Klasyfikacja ekologiczna — jest integralną częścią systemu inwen- 
taryzacji lasu, a jej metodyka została opracowana przez dział badań i dział 
hodowli lasu w Ministerstwie Leśnictwa. 

Do gruntów nieleśnych zalicza się takie obszary, co do których nie 
można przyjąć, że przy utrzymaniu trwałości lasu i produkcji leśnej, 
dzięki właściwemu zagospodarowaniu przyczynią się najlepiej do socjal- 
nego i ekonomicznego wzrostu dobrobytu prowincji. Przykładowo dany 
obszar jest klasyfikowany jako nieużytek, jeśli występuje na nim zupełny 
brak drzew; obejmuje to wysokie partie lasu lub tereny alpejskie, skały, 
miejsca wypalone, bagna, nieprodukcyjne zarośla itp. Odpowiednio ob- 
szar jest klasyfikowany jako uprawny, jeżeli jest on zagospodarowany 
pod względem rolniczym. 

II. POMIARY 

Głównym celem pomiarów jest określenie cech taksacyjnych przed- 

stawionych powyżej lub określenie zmiennych które mogą być z tych 

cech obliczone. W przypadku gruntów leśnych obliczaną zmienną jest 

często miąższość, żąda się przy tym, by była ona obliczona z określonym 

błędem. 

Nowy system inwentaryzacji lasu w Kolumbii Brytyjskiej oparty jest 

na pomiarach wykonywanych na zdjęciach lotniczych wspieranych po- 

miarami naziemnymi. Jednorodne typy lasu (warstwy) są opisywane zgod- 

nie z podanym wyżej systemem klasyfikacyjnym, a procedura inwentary- 

zacyjna wymaga warstwowania zdjęć lotniczych przed przystąpieniem 

do pomiarów naziemnych. Skala zdjęć lotniczych używanych przy war- 

stwowaniu w odniesieniu do jednostek gospodarczych wynosi 1 : 20 000, 

chociaż w niektórych przypadkach w praktyce używa się także skali 

1:15000: W wypadku konieczności uzyskania dokładnych informacji w 

części jednostki gospodarczej (na przykład w podjednostce gospodarczej 

obejmującej jedno zlewisko), zaleca się używanie zdjęć w skali 1:10 000. 

Granice jednorodnych warstw są następnie nanoszone na mapy. Każda 

warstwa otrzymuje swój numer, zarówno na mapie, jak i na zdjęciach 
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lotniczych. Podczas prac terenowych interpretatorzy zdjęć lotniczych (tak 
zwani klasyfikatorzy) ściśle współpracują z drużynami terenowymi w celu 
otrzymania prób z różnych warstw. Intensywność prób zależy od rodzaju 
inwentaryzacji: w pracach przeprowadzanych w jednostkach gospodar- 
czych z reguły mniej niż 1%» całego obszaru jest objęte pomiarami, pod- 
czas gdy w podjednostkach gospodarczych ok. 5% całego obszaru jest 
mierzone na powierzchniach próbnych zakładanych na zdjęciach lotni- 
czych i naziemnie. 

Charakteryzując sposób pomiarów można użyć określenia, iż są to 
wielofazowe losowe pomiary warstwowe z zastosowaniem powierzchni 

- próbnych naziemnych i z użyciem zdjęć lotniczych. Ponieważ większość 
prowincji była zinwentaryzowana po raz pierwszy wcześniej, obecny sy- 
stem pomiarów jest tak zaplanowany, aby można było skorzystać z już 
istniejących danych inwentaryzacyjnych oraz naziemnych powierzchni 
próbnych. Istniejące zestawienia dotyczą głównych warstw i zawierające 
takie informacje jak faza rozwojowa, kategoria składu gatunkowego, po- 
dział na klasy wieku, typy siedliskowe, wraz z zestawieniami numerów 
naziemnych powierzchni próbnych znajdujących się w danej warstwie, 
stanowią cenne informacje do planowania wykonywania ponownych in- 
wentaryzacji. W szczególności iformacje tego typu mogą być wykorzy- 
stane do określenia warstw nie objętych wcześniej pomiarami, jak rów- 
nież w warstwach z założonymi wcześniej powierzchniami próbnymi. Za- 
pewniają one bowiem pewne określenie wariancji z próby i mogą być 
użyte do obliczenia ilości powierzchni próbnych odpowiedinej dla danej 
warstwy. System wielofazowych losowych pomiarów warstwowych jest 
zalecany do stosowania w jednostkach i podjednostkach gospodarczych, 
wiadomo jednak, że w zależności od celów inwentaryzacyjnych także'i in- 
ne systemy pomiarów losowych mogą znaleźć zastosowanie. 

Zasady stosowanego obecnie w Kolumbii Brytyjskiej systemu wielo- 
fazowych pomiarów inwentaryzacyjnych przedstawiono poniżej: 

1. Próba I fazy. Są to powierzchnie próbne rozłożone losowo na zdję- 
ciach lotniczych o dużej skali (1:200 — 1:100). Losowy sposób rozło- 
żenia tych powierzchni próbnych osiąga się przez wybór warstw z jedno- 
stek i podjednostek gospodarczych lub też z arkuszy map, używając do 
tego celu tabel liczb losowych. Liczba wybieranych warstw. zależy od 
intensywności próby oraz istniejącego zróżnicowania lasu wewnątrz war- 
stwy. Doświadczenie wykazało, iż średnio w jednostce gospodarczej zło- 
żonej ze 150 arkuszy map w skali 1:20000, obejmujących obszar ok. 
14000 ha każdy, powinno się wybierać losowo od 4 do 6 warstw z każ- 
dego arkusza mapy, aby uzyskać żądaną dokładność; natomiast w pod- 
jednostce gospodarczej złożonej średnio z 20 arkuszy map w skali 1 : 20 000 
powinno się zakładać do 30 powierzchni próbnych na każdym arkuszu, 
aby miąższość określona dla każdej warstwy nie przekraczała błędu 10% 
przy 95% poziomie ufności. Przyjmuje się, że do próby I fazy wehodzą 
automatycznie wszystkie warstwy w których w przeszłości wykonano 
pomiary inwentaryzacyjne. 

2. Próba II fazy. Są to naziemne powierzchnie próbne wybrane losowo 
spośród powierzchni próbnych I fazy w celu dokładniejszego zbadania 
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zróżnicowania lasu. Stosunek obu rodzajów powierzchni próbnych zależy | 
od kosztów ponoszonych na pokrycie prac przy obu rodzajach powierzch- 
ni i па ogół wynosi on 4 do 1, chociaż czasami osiąga wartość 10 do 1. 
W wypadku jednak gdy test wykaże, że zależność pomiędzy dwoma 
rodzajami powierzchni próbnych (fazy I i fazy II) jest za słaba, zakładanie 
próby fazy I może być przerwane lub używane jedynie w celach klasyfi- 
kacyjnych. Na naziemnych powierzchniach próbnych mierzy się: pierś- 
nicę, wiek, wysokość, gatunek, a także określa się zwarcie i wskaźniki 
jakościowe oraz patologiczne. W zależności od celu inwentaryzacji pod- 
czas pomiarów naziemnych zbiera się także i inne dane, na przykład 

informacje o glebie, środowisku itp. Każda próba naziemna składa się 
z 6 powierzchni próbnych kołowych lub relaskopowych, przy czym te 

pierwsze zaleca się zakładać w drzewostanach w których większość drzew 

ma pierśnicę poniżej wartości minimalnej określonej dla danej inwenta- 

ryzacji. Przy stosowaniu prób relaskopowych stała relaskopu jest dobie- 

rana tak, aby do próby (czyli na 6 powierzchniach relaskopowych) we- 
szło od 30 do 70 drzew. Podobnie przy stosowaniu kołowych powierzchni 
próbnych ich wielkość jest tak dobierana, aby do próby (czyli łącznie 
na 6 powierzchniach próbnych) weszło od 80 do 120 drzew. 

3. Próba III fazy. Tworzą ją powierzchnie próbne wybierane w sposób 

losowy z powierzchni założonych w próbie II fazy, w celu określenia 

wzrostu drzew oraz ubytków wewnątrz strzał. Na ogół 20% spośród po- 

wierzchni próbnych założonych w II fazie tworzy próbę III fazy. Po- 

wierzchnie w celu określenia wzrostu są zakładane jako powierzchnie 
trwałe na tych spośród wylosowanych powierzchni próbnych założonych 

w II fazie, które mają numery parzyste, natomiast powierzchnie w celu 

określenia ubytków i zdrowotności na tych spośród wylosowanych po- 

wierzchni próbnych założonych w II fazie, które mają numery niepa- 

rzyste. 

III. OPRACOWYWANIE WYNIKÓW INWENTARYZACYJNYCH > 

Na podstawie danych otrzymanych ze zdjęć lotniczych o dużej skali 

oraz pomiarów wykonanych na naziemnych powierzchniach próbnych 

i dysponując uwagami dckonanymi przez klasyfikatora z poktadu helikop- 

tera, dokonuje się interpretacji zdje¢ lotniczych w skalach 1: 20 000, 

1:15000 i 1:10000, zgodnie z zasadami wcześniej opisanego systemu 

klasyfikacyjnego. Opis każdej wyróżnionej warstwy wykonuje się w 

osobnym rejestrze oznaczonym specjalnym kodem. System klasyfikacyjny 

stosowany jest równolegle w odniesieniu do warstw (rzut poziomy) i do 

pięter (rzut pionowy), dzięki czemu w lasach o budowie wielopiętrowej 

opis wykonywany jest oddzielnie dla każdego piętra. 

Zasobność i inne cechy taksacyjne określane są dla głównych warstw 

na podstawie wyników otrzymanych z pomiarów na powierzchniach 

próbnych we wszystkich trzech fazach. Obliczenia miąższości oparte są 

na lokalnych taryfach obejmujących 17 typów wzrostowych lasu, 4 klasy 

siedliskowe i 12 leśnych stref inwentaryzacyjnych. W celu obliczenia rze- 

czywistych wielkości miąższości netto używa się specjalnych tabel za- 
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wierających odpowiednie wskaźniki redukcyjne w związku ze stratami 
które powstają w wyniku działania zgnilizny, złamań i innych ubytków 
miąższości w okresie całego życia drzew. , 

Przedstawiony powyzej system inwentaryzacyjny jest wdrazany obec- 
nie do praktyki w każdym z sześciu regionów leśnych na które podzie- 
lona jest Kolumbia Brytyjska. Zakończenie wdrażania tego systemu pla- 
nuje się w 1986 roku. ` 

Z Zaktadu Urzadzania Lasu 
Akademii Rolniczej . 
im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie 
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Краткое содержание 

Работа является результатом изучения профессиональной литературы, науч- 

ных консультаций и личных наблюдений, которые провел автор во время 

годового научного стажа на лесном факультете Университета Британсокй Ко- 

лумбии в Ванкувер в 1981—82 годах. 

В работе представлены информации о новом методе инвентаризации лесов 

вводимой в настоящее время в Британской Колумбии в лесоустроительную 

практику в государственных лесах с 1981 года. Особое внимание обращено на 

применяемую сейчас классификационную систему, измерения проводимые во 

время инвентаризационных робот, а также на вид и способ размещения проб- 

ных площадей. 

Summary 

The paper is result of studies of specialistic literature, scientific consultations 

and own observations made during an one year training at the Faculty of Forestry 

of the University of British Columbia in Vancouver, in the years 1981—82. 

The paper contains informations on the new method of forest inventory introdu- 

ced into forest management practice of British Columbia since 1981. Special atten- 

tion is payed to applied now classification system, measurements made during the 

inventory works, as well as to the kind and distribution manner of sample areas. 
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