
ERNEST WOJTYLKO 
  

  

Wpływ 0ługości korony na wybór Orzewa modelowego. 

Uber den Einfluss der Kronenlinge auf die Wahl 
des Massenprobestammes. 

Jednym z najbardziej może rozpowszechnionych sposobów wy- 
pośrodkowania miąższości drzewostanu jest sposób szacowania za- 
pomocą drzew modelowych. Jak każdemu wiadomo, następuje wy- 
bór drzewa modelowego na podstawie: 

a) średniej arytmetycznej pierśnicy, 
b) na podstawie średniej wysokości. 

Wartość pierśnicy drzewa modelowego obliczona z wzoru A 

jest zawsze niższa od wartości pierśnicy drzewa modelowego miąż- 
szościowego, a różnica ta będzie tem mniejsza, im mniejsza będzie 
rozpiętość grubości pierśnic i im mniejsze będą różnice wysokości 
kształtu (h.f) w poszczególnych stopniach grubości. Według 
Speidel'a i Gehrhardt'a różnice dochodzą od 2—5 mm. Jest to 
błąd w każdym razie nie mały, jeśli uwzględnimy, że błąd 2 mm 
na plerśnicy powoduje 2, błąd na masie jednego drzewa modelo- 
wego, co znów pociąga za sobą niedokładność w masie drzewostanu. 

Średnią wysokość obliczamy sposobem Lorey'a р— 971 т... 9. 
91 - 9 -... In 

lub odczytujemy jako średnią wartość większej ilości spostrzeżeń, 
wyrównanych sposobem graficznym. Błąd na masie popełniony przez 
nieodpowiedni wybór średniej wysokości, jest stosunkowo mały i mo- 
żemy go nie uwzględnić. Dwumetrowy błąd na wysokości wywiera 
na masę dopiero taki sam wpływ, jak różnica l cm na pierśnicy. 

Lecz wiemy doskonale, że dwa wyżej wymienione czynniki nie 
wystarczą do jednoznacznego określenia miąższości drzewa modelo- 
wego i, że decydująca rola przypada w udziale czynnikowi dla nas 
nieuchwytnemu, którym mianowicie jest kształt drzewa. Do bliższego 
określenia tegoż posługiwaliśmy się pojęciami przybliżonemi przyj- 
mując, że im więcej kształt danego drzewa będzie zbliżonym do 
walca, stożka lub neiloidy, tem miąższość drzewa, przy tej samej 
pierśnicy i wysokości, będzie większa lub mniejsza. Faktem jednak 
jest, że nie znamy metod służących do jednoznacznego określenia 
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kształtu drzew stojących, przez co miąższości obliczone dla drzew 
stojących będą także niedokładnemi. 

Wobec tego, że kształt drzewa jest dla nas pojęciem nie da- 

jącem się w praktyce przy wyborze drzew modelowych zastosować, 

jesteśmy zmuszeni szukać innego czynnika, dającego się łatwo po- 

mierzyć i będącego równocześnie wskaźnikiem wielkości miąższości 
i ewentualnie także przyrostu miąższości drzewa. 

Tischendorf żąda w swoim podręczniku „Lehrbuch der Holz- 

massenermittelung* z 1927 roku przy wyborze drzewa modelowego 

uwzględnienia nietylko średniej plerśnicy i średniej wysokości, ale 

także rozwoju korony, która odpowiadać powinna przeciętnym wa- 
runkom panującym w drzewostanie. Nie podaje on jednak w jaki 

sposób żądanie to można praktycznie przeprowadzić. Wymaganie to 
jest, mojem zdaniem, niczem innem, jak tylko wezwaniem o uwzglę- 

dnienie powierzchni asymilacyjnej, jako czynnika odgrywającego 

decydującą rolę przy tworzeniu się masy drzewnej. Bardzo ważną 

cechą, ze stanowiska dendrometrycznego, jest jej wielkość pionowa, 

t. j. długość korony drzewa. 
Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że chociaż sama tylko 

długość korony nie może dawać prawdziwego obrazu wielkości po- 

wierzchni asymilacyjnej drzewa, to jednak wielkość tę wprowadzam 
do dalszych moich rozważań, ponieważ jest to dla mnie pojęcie da- 

jące się najłatwiej uchwycić. Współzależność między długością ko- 
rony i miąższością oraz przyrostem na masie ma być tematem ni- 

niejszej pracy. 
Ponieważ współzależność tę obliczyłem zapomocą rachunku 

korelacyjnego, które w leśnictwie ma niestety jeszcze małe zastoso- 

wanie, pozwolę sobie dlatego poświęcić mu słów kilka. 
Rachunek korelacyjny został opracowany przez badaczy angiel- 

skich przy końcu XIX stulecia, i służy „do bliższego określenia za- 

leżności dwóch lub więcej zmiennych wartości*. Nie może mieć za- 

stosowania do wielkości będących funkcjami (X i Y) ale tylko do 

takich wielkości, które mogą przyjmować różne wartości przy zmia- 
nie wartości drugiej, co może być spowodowane działaniem trzeciej 

nam nieznanej wielkości. 
Materjał używany do opracowania statystycznego musi być 

dokładnie oznaczony i opisany. Im większa będzie ilość spostrzeżeń, 

tem dokładniejszy będzie osiągnięty wynik. 

Najważniejszą cechą materjału statystycznego jest jednak jego 
jednorodność pod każdym względem. Nieużytecznym jest wynik 

osiągnięty z porównywania n. p. długości i szerokości liści różnych 

gatunków drzew. Nawet różnice siedliskowe muszą być uwzględnione 

przy klasyfikacji danego materjału. +
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Materjał tak uporządkowany przedstawiamy graficznie w ukła- 

dzie współrzędnych tak, by każdej wartości na X odpowiadała pe- 

wna jej odpowiadająca wartość na Y. Na podstawie miejscowych 

skupień i rozpiętości spostrzeżeń możemy już ocenić, czy istnieje 

jakakolwiek współzależność pomiędzy spostrzeżeniami. 

W dalszym ciągu uporządkowujemy w ten sposób otrzymane 

punkty i wyrównujemy je prostymi w kierunku działania wielkości 

X jak i wielkości Y, tak, by odchyłki wszystkich punktów od pro- 

stych w kierunku X i Y dawały minimum. Od wzajemnego położe- 

nia w ten sposób otrzymanych prostych, możemy z łatwością odczy- 

tać stopień współzależności, zaś kąt zawarty między temi obydwoma 

prostemi daje nam obraz wielkości tej korelacji. Do liczbowego 

oznaczenia stopnia współz. między X i Y posługujemy się nie tym 

kątem, lecz współczynnikiem korelacyjnym (r) obliczonym w połowie 

19-tego stulecia przez Bravais. Związek między kątem w a współcz. 

korel. wyraża się według Czubera następująco : 

1— r 

( yz 4 My ) 

Hy Hz 

u, 1 u,....średni błąd wielkości X 1 Y. 

Współczynnik korel. jest zatem liczbową miarą tej korelacji 

i waha się w granicach od +1l>0<— 1, r=+1 oznacza zupełną, 

r=0 zupełny brak współzależności. Dodatni 7» oznacza, że ze wzro- 
stem wartości X wzrasta także wartość Y. Ujemny znak natomiast 
oznacza, że obniżeniom wartości X odpowiada równoczesny wzrost 

wartości Y. 

  tg wo = 
    

Dalsza cecha, charakterystyczna wsp. kor. jest to, ze druga 
potęga (kwadrat) wsp. kor. podaje, w jakim stopniu wielkość X 
wpływa na wzrastanie lub zmniejszanie się wielkości Y. Jeżeli n. p. 
r=0:5, to znaczy, że wielkość X w 250%, wpływa w tej samej mierze 
na Y. I przy r=0'f0Of1 wpływ ten wynosi 5095. 

Dalszą zaletą r jest to, że cyfrowa jego wielkość jest wiel- 

kością niemianowaną, przez co nadaje się także doskonale do po- 

równywania spostrzeżeń o różnych wymiarach. 

Ujemną cechą natomiast jest to, że nie określa nam wewnętrz- 

nej zależności dwuch lub więcej zmiennych wartości. Nie podaje 
nam też czy X jest zależną od Y lub odwrotnie, jako też czy obie 
powstały skutkiem działania trzeciej wielkości, nam nieznanej. 

Należy zwrócić uwagę także na ten fakt, że r podaje wartości 
dokładne tylko dla spostrzeżeń dających się przedstawić we formie 

prostej. Dla krzywej n. p. paraboloidy wartości są za małe.
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_, Miarą dokładności obliczenia wsp. korelacyjnego jest średni 

1—7 

Jm 
mn =ilość spostrzeżeń 

błąd, obliczony przez Pearson'a m,= 

  

  

1-172 
lub błąd prawdopodobny fw= ao г) „. Wartość błędu prawdop. 

7 
nie powinna być według Exnera większa od —- Jeżeli jednak fw 

6 
przekracza tę dozwoloną granicę, należy wówczas dany materjał 

rozbić na dwie części i obliczyć r dla każdej z osobna. 

Na końcu mych krótkich rozważań dotyczących wsp. korel. 
pozwolę sobie zwrócić uwagę jeszcze na łączenie spostrzeżeń w klasy. 

Ze względów technicznych nie będziemy często w stanie opracować 

poszczególnych par spostrzeżeń, lecz będziemy zmuszeni je łączyć 

w klasy. Im większa będzie zatem rozpiętość zaokrąglenia, tem 

więcej oddalamy się od rzeczywistości i tem mniej dokładny będzie 
obliczony wsp. korelacyjny. 

Johannsen podaje przy badaniu 
współzależności między długością i szero- | Interwał 

SCE | klasowy kością żołędzi następujący przykład. 
Z tej tabeli możemy bardzo dobrze wy- 

wnioskować jak silnie wpływa zaokrąglenie 
na wartość i dokładność współczynnika ko- | "9 » | 090610001 
relacyjnego. 20 , | 0:835 + 0-014 

Po takiem krótkiem i pobieżnem omó- 
wieniu rachunku korelacyjnego przychodzę 
do właściwego tematu. 

Materjał użyty do opracowania zestał zebrany i pomierzony 
przez p. Dr. Inż. Wł. Płońskiego w roku 1929/30 na powierzchni 
0:9 ha. Panującym gatunkiem jest sosna powstała ze sadzonek 
jednakowego pochodzenia, równoletnia + 55 lat. Warunki siedlis- 
kowe na całej powierzchni równowartościowe. Zatem jednorodność 
i porównywalność danych osobników może mieć w tym wypadku 
miejsce, przez co jest spełniony najważniejszy warunek, cechujący 
dany materjał jako zdatny do dalszych opracowań statystycznych. 

Po obliczeniu średnich wartości i średnich błędów długości 
koron, miąższości, przyrostów miąższości i pierśnic, zestawiłem ta- 
bele korelacyjne dla: 

  

  

0:5 mam | 0:922 + 0:007 

30 „ | 0770+0019         

1. długości korony i pierśnicy, 
2. długości korony i miąższości, 
3. » » 1 przyrostow 5-letnich. 

Obliczyłem też wsp. kor. z błędami średniemi.
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Z plerwszej tabeli 1) wynika, że wpływ długości korony na 
pierśnicę jest znaczny (r+-10'/40). Znak dodatni mówi nam, że 

średnie wartości pierśnic podnoszą się z równoczesnem podnosze- 

się długości korony w 56%. 

Na 2-giej tab.?) przedstawiłem przebieg korelacji między dłu- 

gością korony 1 miąższością. Współczynnik korelacyjny r=+0*758. 
Znak dodatni świadczy o tem, że z powiększeniem się długości ko- 
ron zwiększa się także miąższość. Wartość wsp. korel. jest miarą 

współzależności I mówi nam, że 579/, spostrzeżeń stosuje się w tej 

samej mierze do danej tezy, co przy tak znacznem zaokrągleniu 
do 10 dm* 1 1 m świadczy o silnej korelacji. 

Z tabel tych wynika dalej, że w tych samych warunkach, 
masa drzewa będzie zależna od długości korony, a im dłuższa Ко- 

rona, tem większa jest masa danego drzewa jak i odwrotnie. 

W ten sposób dochodzę do pierwszego wniosku a mianowicie, 
że drzewa modelowe posiadające korony o średniej 
dijugosciinormalnem ugałęzieniu przy takiej samej 

średniej pierśnicy Ii średniej wysokości będą dawały 

wyniki najbardziej zbliżone do rzeczywistości. 

W tabeli 3 jest przedstawiona współzależność między przy- 
rostem na masie ubiegłego 5-lecia 1 długością korony. Współczyn- 
nik korelacyjny jest znów dodatni i wynosi + 0:691. To znaczy, że 
w 480, spostrzeżeń zwiększa się średnia wartość przy zwiększaniu 

się drugiej wartości. 

Mojem zdaniem przyrost miąższości ostatnich lat powinien 
silnie korelować z długością korony. Wartość r jest jednak stosun- 
kowo mała, co możemy sobie wytłumaczyć jedynie zbyt dużem za- 

okrągleniem spostrzeżeń. Jestem przekonany, że współczynnik korel. 
winien posiadać wartość +-0'9. Że wsp. kor. przy takiem silnem 
zaokrągleniu jeszcze wykazuje tak stosunkowo dużą wartość, jest 
najlepszą wskazówką, że przyrost miąższości w znacznym stopniu 
koreluje z długością koron. Im większa zatem jest długość korony 
przy tej samej pierśnicy i wysokości tem większy jest przyrost 
miąższości ostatnich lat danego drzewa. 

Tak dochodzę do drugiego zasadniczego wniosku, że przy- 
rost miąższości ostatnich 5 lat jest zależny od dłu- 
gości korony u drzew tej samej pierśnicy i tej samej 
wysokości. 
  

')17) Tabel 1 i 2 Redakcja ze względów finansowych nie była w moż- 
ności wydrukować.
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Tab. 3. — Korelacja między długością korony i przyrostem miąższości. 

  

  

  

                
  

Długość korony 

dm 1. | 2; | 8. | 4. | 5, | 6; | ©; | 85 | 95 | 10; | 11; 12. | 18. | 14, | 15, | 16,| = 

0-00 olo| . |2|.|.|.|. 6 
| 1 2|10| 15 |12 | 6| 1) 1) . 47 

о 5 91 16 1171333111 58 
3 1/ 6| 6/17/13] 6] 2} 1). 52 
4 .| 38) 7/22!)12} 8) 1) 2! . 55 
5| 1 (44 16114911 1 51 
6 2| 8114/10/4| 4. 1| 1 44 
7 2161886 4 2 41 
8 . | 4/11/10! 6} 2) 1] 14°21 36 

| 9 1668 381 3|.|. 29 
10-10 . | 4] 2] 4) 5B) 8] tt. di. 1 20 

1 пт. |. 10 
| 2 „.|1)|838/1/2|2|4|2|. 15 

3 |. | 2) 2) 2} 8} ad. 10 
4 1/ 1/ 2] 8) 8! 8] 2]. 4. 15 
5 .|.|1| 8| 1 1 6 

| 6 тт. 3 
7 111.12 5 
8 и. | 1 

| 9 1 1). | 1 3 
0:20 „|1). | 1 2 

1 . | 1 1 
2 1). 1 
8 1 1 
4 
5 | 
6 1 
7 1 

‘ 8 ° a 

| 9 1| 1 
| 0-30 , 

х |1 10 | 30| 56 | 100 108 80 | 58| 38 | 26 | 1138.11 .| 11514                                   

r= + 0°691 +0°0231 

Wnioski te bylyby bezwartosciowe wtedy, gdyby wyniki osia- 
gniete przy uwzględnieniu wyżej wymienionych żądań odbiegały 

od rzeczywistości. 
Przykład poniżej podany, przeprowadzony w drzewostanie 

równowiekowym, sosnowym, potwierdza słuszność powyższych 

wniosków. 

Obliczyłem mianowicie miąższość danej powierzchni zapomocą 
2 grup drzew modelowych o różnych długościach koron. W grupie 

A dł. kor. były nieco krótsze od średniej długości odczytanej z wy- 
kresu. W grupie B długoćci koron były znacznie dłuższe od śre- 

dniej wartości. Wyniki osiągnięte podaje następujące zestawienie :
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5-letni przy- 5-letni przy- 
Gr Miąższość rost Miąższość rost 
тира m3 miąższości 0/, miąższości 

m$ OF, 

A 185 84 29°47 9% 94 

B 206:44 41:40 10% 131 

Wynik 
bezbłędny 192:38 51°47 100 100             
  

"Z zestawienia tego wynika, że miąższość 1 przyrost 5-letni 

obliczony na podstawie drzew modelowych o nieco krótszej długości 

koron od średniej jest o 38%, wzgl. 69/5 za mały w stosunku do 

miąższości obliczonej sposobem sekcyjnym. Różnica między miąż- 

szością drzew grupy B i miąższością sekcyjną jest natomiast dość 
duża i w przyrostach wynosi 319/, więcej. Cyfry te potwierdzają 

w zupełności słuszność moich rozważań. 

Praktyczne przeprowadzenie tego zadania jest bardzo proste 

i nie wymaga większych wysiłków ani specjalnych instrumentów, 
przyczem nie zmienia się dotychczas stosowany tok pracy przy 

określaniu miąższości drzewostanów. 

Wybraną pow. próbną wyklupowuje się bardzo starannie od- 
czytując pierśnice w dwuch położeniach z dokładnością па ст. 

Po tej czynności przystępujemy do mierzenia wysokości. Z tego 
samego stanowiska, z którego dokonaliśmy pomiaru wysokości da- 
nego drzewa, celujemy do najniższej jego gałęzi wchodzącej w skład 
właściwej korony, notując w raptularzu pomiarowym odczytaną 

wielkość. 
Z odczytanych wielkości odpowiadających poszczególnym stop- 

niom grubości drzewa tworzy się średnie wysokości i średnie dłu- 
gości korony 1 nanosi się je na papier milimetrowy. Po graficznem 

wyrównaniu w ten sposób otrzymanych spostrzeżeń, odczytujemy 

wyrównane wartości dla obliczonych pierśnic drzew modelowych. 

To drzewo, które oprócz obliczonych wymiarów pierśnicy i wy- 

sokości wykaże jeszcze obliczoną długość korony będzie drzewem 
modelowem. 8 

W dotychczasowem postępowaniu wybór drzewa modelowego 

polegał jedynie na obliczonych wymiarach pierśnicy i wysokości, 
gdyż określenie kształtu, tego najważniejszego czynnika dla drzewa 
modelowego natrafia na nieprzezwyciężone trudności. Tę tak ważną 
sprawę musiał rozwiązywać taksator, który pod względem kształtu
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miał się orjentować jedynie wzrokiem, wybierając na drzewo mo- 

delowe czy to dla drzewostanu, czy też dla danej klasy najodpo- 

wiedniejsze drzewo pod względem kształtu. 

25m —   

  

    
  

      20m 4 |   
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Ryc. 1. Wyrównanie wysokości i długości koron. 

Dendrometrja zostawiając tę ważną sprawę do rozstrzygnięcia 
taksatorowi, zaznacza jednak równocześnie, że wynik będzie błędny, 
jeżeli wybrane drzewo pód względem kształtu nie będzie odpowia- 
dać przeciętnemu kształtowi drzewostanu lub klasy. 

Dając trzeci czynnik długość korony nie trudny do obliczenia, 
który jest wskaźnikiem miąższości i przyrostu, jestem przekonany, 
że takie drzewo modelowe, które posiadać będzie wykazane trzy 
wymiary, będzie najwięcej zbliżonem do reprezentanta badanego 
drzewostanu tak pod względem miąższości jak i przyrostu. 

Kończąc tę pracę, czuję się zobowiązanym do podziękowania 
Panu Prof. Inż. J. Ladenbergerowi za udzieloną mi pomoc 
w wykonaniu jej, zaś Panu Dr. Inż. Wł. Płońskiemu za pozwo- 
lenie skorzystania z materjału przez niego zebranego. 

Z Zakładu Urządzania Lasu Politechniki Lwowskiej.
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ZUSAMMENFASSUNG. 

Die hier besprochene Arbeit stellt einen Versuch dar, den Begriff des Mas- 

senprobestammes mit Hilfe der Kronenlange genauer, als es bisher der Fall war, 

zu umgrenzen. 

Die Auswahl des Probestammes erfolgt fast ausschliesslich auf Grund des 

mittleren Brusthohendurchmessers (= +) und der mittleren Bestandeshohe. 

Wir wissen aber, dass diese beiden Gróssen, welche sich mit ziemlich grosser 

Genauigkeit ermitteln lassen, grundsatzlich zur eindeutigen Bestimmung des Pro- 

bestammes nicht ausreichen und dass der dritte Faktor, namlich die Form des 

Stammes fiir unsere Zwecke unbrauchbar, da dieselbe nicht messbar ist. 

Auf Grund von 514 genauen Stammaufnahmen kommt der Verfasser zur 

Ueberzeugung, dass man statt der unbestimmbaren Form, die leicht messbare 

Kronenlange verwenden kónnte. Am Schluss seiner theoret. Erórterungen be- 
hauptet der Verfasser, dass derjenige Probestamm, der von uns gesuchte sein wird. 
welcher nicht nur den mittleren Brusthóhendurchmesser u. mittlere Hóhe, aber 
auch die mittlere Kronenlange besitzen wird. 

Ein angefiihrtes Beispiel bestatigt vollkommen die Richtigkeit dieser Be- 
hauptung. Es wurde namlich die Schaftmasse eines 55 j., 0,9ha grossen Kie- 
fernbestandes mit Hilfe 2 Gruppen zu je.8 Probestammen berechnet. Die Schaft- 
masse des Bestandes, berechnet mit Hilfe der Gruppe (4) mit etwas kleineren 
Kronenlange als die mittlere, betrug 185,84 m*. Die Schaftmasse, welche mit Hilfe 
der anderen Gruppe, von bedeutend grósserer Kronenlinge als die mittlere be- 
rechnet wurde, betrug dagegen 206,44m*. Im Vergleich zur sektionsweise ermit- 
telten Schaftmasse von 192,38m* ergibt dies ein Minus von 3°/o, bzgw. ein Plus 
von 7°%/o. 

Viel deutlicher tritt jedoch dieser Unterschied bei Berechnung der 5 j. 
Schaftmassenzuwachse hervor. Der 5j. laufende Massenzuwachs betrug bei An- 
wendung der Probestamme mit kleinerer Kronenlange 29,47 m®, mit grosserer als 

die mittlere dagegen 41,40m*. Bezeichnen wir den sektionsweise ermittelten 
Schaftmassenzuwachs von 31,47 m* als 100°/o, so erhalten wir im ersten Falle ein 
Minus von 6°/o im zweiten dagegen ein bedeutendes Plus von 31°%Jo. 

Die praktische Ermittlung der nótigen Kronenlange ist natiirlich sehr ein- 
fach und bedarf diese weder entsprechender Instrumente, noch wird der iibliche
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Arbeitsgang bei Aufnahme der Probeflache geandert. Der Vorgang ware etwa- 

folgender: Die ganze Probefliche wird so wie bisher ausgekluppt. Sodann messen 

wir mit Hilfe der bis jetzt iiblichen Hohenmesser Hóhen und Kronenlangen und 
notieren dieselben im Aufnahmeheft. Nachdem wir fir jede Starkestufe die 
durchschn. Hóhe und mittlere Kronenlage gebildet haben, tragen wir dieselben 
auf Millimeterpapier auf und gleichen graphisch aus. Die ausgeglichenen Werte 
konnen jetzt mit Leichtigkeit fiir jede Durchmesserstufe des Klassenmittel- 

stammes abgelesen werden. 

Aus der Lehrkanzel fiir Forsteinrichtung der Techn. Hochschule in Lwow. 

  

 


