
  

"TADEUSZ GIERUSZYŃSKI 

Stan nauki dendrometrii w Polsce i za granicą 

| РЕ wskazuje tytuł*), celem referatu jest zobrazowanie najbardziej istot- 

nego, aktualnego stanu nauki dendrometrii w Świecie i wkład nauki 

polskiej w tę dziedzinę wiedzy. Ze względu na brak dostatecznej ilości litera- 

tury, spowodowany zniszczeniami wojennymi i trudnościami księgarskimi, 

opracowanie niniejsze nie będzie zupełne, będzie wykazywało pewne braki, któ- 

rych niestety nie można było usunąć. 

| Dendrometria jest to nauka zajmująca się metodami oznaczania miąższo- 

_ ści i przyrostu drzew i drzewostanów. Nauka ta, z której korzystają inne dy- 

scypliny leśne jak urządzanie, hodowla, użytkowanie lasu i inne, ma do speł- 

nienia poważną rolę już chociażby dlatego, że podaje ona sposoby pomiaru 

drewna, a więc surowca tak potrzebnego i wprost niezastąpionego w życiu go- 

' spodarczym. Od metod stosowanych przy pomiarze zależeć będzie także do- 

'kładność określenia rocznego przydziału rębnego. 

Do dendrometrii w szerszym ujęciu należy także nauka o przyroście. Na- 

uka ta, w oparciu o metody dendrometryczne, zajmuje się badaniem wielko- 

  7 

_*) Referat stanowił pracę przygotowawczą do I Kongresu Nauki Polskiej. 
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Ści przyrostu i zapasu, w zależności od rozmaitych czynników i sposobów ho- 
dowlanych, stosowanych przez człowieka. Wynika z tego, że dendrometria jest 
nauką techniczną, a nauka o przyroście nauką biologiczną. 

Konieczność oznaczania miąższości drzew datuje się od czasu, gdy drewno 
stało się przedmiotem handlu. Na skutek tego rozwój dendrometrii zaznaczył 
się silniej w krajach uprzemysłowionych, o małej lesistości a dużym zalud- 
nieniu (Niemcy, Francja). Śledząc rozwój nauki dendrometrii stwierdzić moż- 
na, że początkowo istniał w niej tzw. kierunek matematyczny (wiek XVIII do 
połowy XIX w.). Kierunek .ten polegał na poszukiwaniu takich tez uogólnia- 
jących, z których można by wyprowadzić pewne szczegółowe twierdzenia po- 
trzebne dendrometrii. Dendrometria w owych czasach nazywana była nawet 
matematyką leśną. -W drugiej połowie XIX w., kiedy zaczęto zdawać sobie 
sprawę z wad „matematyki leśnej', dendrometria przechodzi stopniowo na 
tzw. metodę statystyczną. Metoda ta posługuje się w szerokim zakresie po- 
miarem, analizuje materiał pomiarowy i związki, jakie istnieją między poszcze- 
gólnymi elementami taksacyjnymi i wreszcie wyprowadza średnie wartości 
i dane których gospodarstwo leśne bezpośrednio używa przy oznaczaniu miąż-- 
szości. Metody statystyczne znalazły prawie wyłączne zastosowanie przy ukła- 
daniu wszelkiego rodzaju tabel, jak tabele zasobności, tabele miąższości drzew . 
‚ра pniu, tabele sortymentowe i inne. 

W krajach o ustroju socjalistycznym dendrometria nabiera specjalnego 
znaczenia. W ustroju tym i w gospodarce planowej koniecznę jest dokładne 
określenie ilościowe i jakościowe poszczególnych członów gospodarstwa. Obie- 
kty gospodarstwa leśnego, jako jednego z ogniw gospodarstwa narodowego, 
muszą być dokładnie zinwentaryzowane. Należyta organizacja gospodarstwa 
leśnego związana jest z dokładną inwentaryzacją drzewostanów, jak również 
z oznaczeniem przyrostu miąższości i określeniem energii tego przyrostu. Śwoi- 
sty charakter gospodarstwa leśnego i prac taksacyjnych czyni dendrometrię 
jedną z ważnych dyscyplin leśnych. | 

~.. * 

Organizacja socjalistycznego gospodarstwa leśnego w Związku Radziec- 
kim wywarła swój wpływ na teorię i metodykę stosowaną w dendrometrii. Dla 
racjonalnego wykorzystania drewna wprowadzona została standaryzacja Sor- 
tymentów. System standaryzacji spowodował konieczność ustanowienia sta- 
łych wymiarów sortymentów, określenia ich rodzaju, a w końcu opracowania 
sposobów pomiaru i metod oznaczania miąższości. Przy inwentaryzacji zapa- 
su duży nacisk położono na sortymentację ilościową i jakościową, czego nie 
spotykało się w krajach o ustroju kapitalistycznym. Tylko należyta inwenta- 
ryzacja ilościowa i jakościowa dać może odpowiednie podstawy do planowa- 
nia w gospodarstwie leśnym. Przedtem takich danych nie dawała planowaniu 
nauka urządzania lasu. | 

Cechą charakterystyczną dendrometrii. radzieckiej jest stosowanie metod 
statystycznych w rozwiązywaniu zadań w zakresie inwentaryzacji. Dalsza spe- 
cjalna cecha tej nauki — to powiązanie jej z życiem gospodarczym i wymoga-| 
mi gospodarstwa leśnego. W wyniku tego nastąpił duży rozwój dendrometrii> 
która pracowała i pracuje dla potrzeb gospodarstwa leśnego. Do tego jednak 
nie ograniczyła się dendrometria. Kroczy ona także na przedzie, dając w re- 
zultacie swych badań gospodarstwyu leśnemu nowe metody i sposoby ozna. 
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czania miąższości. Np. wiele prac z zakresu prawideł rozwoju drzew i drze- 

wostanów umożliwiło udoskonalenie tabel miąższości, sortymentowych itp. 

W ciągu ostatnich trzydziestu lat piśmiennictwo dendrometryczne radzie- 
ckie wzbogaciło się niepomiernie całym szeregiem prac. W zakresie sposobów 

pomiaru miąższości drzew są toprace Orłowa, Tjurina, Trie- 
tiakowa, Iwaszkiewicza i innych. Szereg tabel miąższości 
drzew-na pniu i tabel zbieżystości opracowali: Tjurin, Towstoles, 
Tretiakow, Zacharow i Iwaszżkiewice z, tabel sorty- 
mentacyjnych: Tretiakow, Anuczin, Mojsiejenko, Mu- 

raszko i Wanegniece. ‘Radzieckie tabele zasobnoSci ulozyli: Ortow 

i Tjurin. Metodyką określania przyrostu drzew i drzewostanów zajmo- 
wali się: Orłow, Tjurin, Turski i Naumien"" "race 
w zakresie badań nad prawidłowością rozwoju drzewostanów i ich strukturą 

prowadził Tjurin. Wyniki jego prac wykorzystane zostały m. in. przy 
konstrukcji tabel zasobności. Do inwentaryzacji zapasu wprowadzono nowe 

metody oparte na zdjęciach lotniczych (Baranow, Kondratiew, 

Pronin, Samojłowiez). Do określania mięższości sortymentów 
układanych w stosy zostały opracowane bardzo szczegółowo czynniki za- 

mienne, « 

W krajach o ustroju kapital stycznym zauważyć się daje na ogół krak 
powiązania dendrometrii z życiem gospodarczym i brak planowości w rozwią- 
zywaniu zagadnień dendrometrycznych. Kierunek matematyczny jeszcze i obec- 
nie przejawia się w pracach dendrometrycznych - na Zachodzie (Niemcy, 
Austria, Szwecja), choć z drug:ej strony stwierdzić trzeba, że metody staty- 
styczne i empiryczne sposoby © oznaczania miąższości również są stosowane na 
szeroką skalę, 

W zakresie badań nad kształtem drzew ukazały się w Światowej literatu- 
rze prace teoretyczne (Czechosłowacja, Austria, Szwecja) i empiryczne (Szwe- 
cja, Bułgaria, 'USA), których celem było określenie krzywej tworzącej strzały, 
a stąd danie podstaw do odpowiednich wzorów na oznaczenie miąższości drzew 
ściętych i stojących, które ogłoszono w piśm ennictwie światowym miały na 
ogół charakter empiryczny. (Czechosłowacja, Szwecja, USA, Francja). 

W Niemczech opracowano sposoby określania miąższości drzew przy pomo- 
„cy metod fotogrametrycznych. Sposoby te pozwalają na dokładne oznaczenie 

. miąższości drzew na pniu, co może mieć znaczenie w praktyce przy stosowa- 
niu metod opartych na drzewach modelowych. 

„. Wiele prac poświęcono też badaniom dokładności wzorów dendrometrycz- 

nych, a specjalnie wzoru środkowej grubości (Bułgaria, Czechosłowacja, 
Austria). - | 

W krajach europejskich ukazała się stasunkowo skąpa ilość tabel miąż- 
320561, natomiast wiele takich tabel opracowano specjalnie w krajach anglo- 
saskich. W zakresie metod oznaczania miąższości drzewostanów niewiele prac 
zanotować można w piśmiennictwie światowym, bo tylko metodę Ho hena- 
dla i Laera (Niemcy). Poza tym wprowadza się przy inwentaryzacji 

_ drzewostanów krzywe wzorcowe wysokości, co może uprościć i zmniejszyć ilość 
pomiarów wysokości drzew, a zarazem mieć znaczenie przy okresowych pomia- 
rach dla celów kontroli; 
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Oznaczanie miąższości drzewostanów przy pomocy tabel miąższości drzew 
na pniu stanowi m. in. cechę charakterystyczną dendrometrii anglosaskiej. 

Również tabele» sortymentowe ukazały się w poważnej ilości w zachodniej 
Europie, a specjalnie w krajach anglosaskich jako tzw. tabele handlowe. 

Odnośnie metod oznaczania przyrostu drzew i drzewostanów zanotować 
trzeba prace traktujące o prawidłach rozwoju drzew i drzewostanów (Czecho- 

słowacja, Niemcy, Jugosławia). Poznanie prawideł rozwoju zwiększa dokład- 

ność metod oznaczania przyrostu. W Szwajcarii i Francji wyszły prace z za-' 

kresu dokładności określania przyrostu z punktu widzenia metody kontroli. 

Mają one znaczenie przy prowadzeniu gospodarstwa systemem przerębowym. 

Nowe poglądy na konstrukcję tabel zasobności zawierają niektóre prace nie- 

mieckie. | 

Jeżeli chodzi o stanowisko i o poziom polskiej dendrometrii w skali świa- 
towej, to poziom ten znajduje swój wyraz i w pracach ogłaszanych drukiem 
l w ważności rozpatrywanych zagadnień i wreszcie w udziale polskich naukow- 
ców w pracach Międzynarodowego Związku Leśnych Zakładów Badawczych. 
Łącznikiem między naszym krajem a Międzynarodowym Związkiem była od ro- 
ku 1929 Komisja Doświadczalnictwa Leśnego SGGW. Komisja ta jako czło- 
nek zwyczajny MZLZB, brała intensywny udział w pracąch Związku (J e- 
dliński, J. Grochowski). 

«Na kongresach Związku wygłosili Polacy szereg referatów m. in. z zakre- 
su dendrometrii. Przewodniczący Komisji Doświadczaln'ctwa Leśnego wybra- 
ny został w r. 1929 w Stockholmie członkiem 7-osobowego Komitetu Zarządza- 
jącego na okres 83-letni. Zgodnie z uchwałą tego Komiteu, powziętą w Zurychu, 
przedłożyła Polska Kongresowi w Nancy stosowane w Polsce zasady meto- 
dyki badań i doświadczeń leśnych (autorami — Jedliński i J. Gro- 
chow Sk i). Praca ta wraz z pracami innych krajów stanowiła podstawę 
międzynarodowego projektu ujednosta jmientia metod badań wydajności drze- 
wostanów. ‘ 

Rozpatrując piśmiennictwo polskie z zakresu dendrometrii stwierdzić trze- 
ba, że w pracach naszych posługiwano się przeważnie metodami statystyczny- 
mi. Tylko nieznaczna ilość prac nosiła w sobie cechy tzw. kierunku matema- 
tycznego (np. prace Wielgosza). 

W ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat ogłoszono szereg prac dendrome- 
trycznych, z których ważniejsze poniżej wymien' am. 

Dużym wkładem naukowym w zagadnienie kształtu strzał poszczycić się 
może polska dendrometria. Prace J. Grochowskie go, Pło R- 
skiego, Wielgosza i Gruszczyńskiego rzuciły wiele 
światła na znaczenie morfologiczne i dendrometryczne rozmaitych sposobów 
oznaczania pełności strzały. Dały wskazania, jakie Średnice względnie jakie 
przekroje są najodpowiedniejsze przy układaniu WZOrow gendrometrycznych 
i obliczaniu miąższości. - 

W zakresie nowych sposobów oznaczan'a miąższości drzew leżących i to 
jących wymienić należy prace Jachimowskiego, Gieruszyń- | 
skiego i Zabielskiego.. | 

Również ważnym zagadnieniem w dendrometrii jest zbadanie dokładności 
wzorów do obliczania miąższości. Znając błąd pewnych formuł jak również 
zależność błędów od pewnych czynników, można wybrać wzory najodpowied- 
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niejsze. Wiele wyjaśnień i wskazań w tym zagadnieniu przyniosły prace auto- 

„rów polskich, a w szczególności J. Grochowskiego, Wielgosza, 

Gieruszyńskiego, B. Szymkiewicza i Zabielskiego. 

Do oznaczania miąższości drzew leżących i stojących dla celów praktyki 
zaleca dendrometria stosowanie różnega rodzaju tabel. Tabele takie oparte 

są zwykle na zasadach empirycznych. W zakresie oznaczania miąższości drzew 

na pniu wyróżn ć należy pracę J. Grochowskiego, w której podał 

on nowe metody pomiaru wysokości drzew, analizując przy tym dokładność 

określania wysokości. Ostatnio ułożone zostały przez Gieruszyńskie- 

go nowe tabele miąższości dla kopalniaków, zatwierdzone przez Polski Ko- 

mitet Normalizacyjny jako „Polska Norma”. Tabele te zostały opracowane 

na podstawie empirycznej. 

W metodyce cznaczania rmaiąższeści i przyrostu drzewostanu ważne jest 

poznanie prawidek wzrostu drzewostanów i wzajemnej zależności elementów 

"taksacyjnych. Im lepiej poznamy te prawidła, tym dokładniej będzie można 

scharakteryzować drzewostan określić jego miąższość i przyrost oraz uzyskać 
dane do zamierzeń gospodarczo-hodowlanych. W piśmiennictwie polskim z tej 
dziedz ny wymienić należy i podkreślić znaczenie prac Jedlińskiego0, 

K usala, Cenela i Molendy. Prace te zajmują się zagadnieniem 
biometrycznych badań struktury i prawideł wzrostu drzewostanów dla celów 

dośw.adczalnictwa i praktyki leśnej. Dokładnością i analizą metoda inwentary- 
zacji zajmowali się w swych pracach Wojtylko, Wielgosz i Gie- 

ruszyński. 

Jednym ze sposobów inwentaryzacji zapasu jest stosowanie tabel zasobno- 

Ści. Tabele zasobności dla sosny opracowane zostały przez Jedlińskie- 
go i Płońskiego. Szymkiewicz analizując niemieckie tabele 
zasobności Schwappacha dla sosny doszedł do wyników, że tabele te 

są obecnie tabelami polskimi, gdyż większość powierzchni próbnych, stanowią- 
cych podstawę tabel Schwapkacha, leży w obecnych granicach Polski. Tabele 

-Jede i ńskiego nie przyjęły się w praktyce ze względu na wyniki nie- 
zupełnie zgodne z rzeczywistością, natomiast tabele Płońskiego, któ- 

re ukazały się tuż przed ostatnią wojną, nie zostały jeszcze dostatecznie 

sprawdzone w praktyce. - 

Dia drzewostanów sosnowych opracowane zostały również tabele sorty- 
mentowe przez Borzem skiego, które także należałoby sprawdzić 
w praktyce. Fabele Borzemskeigo odznaczają się oryginalną budową, uuno- 
Źliwiają rozplanowanie dowolnych sortymentów w drzewostanie sosnowym na 

, podstawie średniej pierśnicy. 

Z prac mających na celu doskonalenie metod inwentaryzacji zapasu w drze- 

wostanach kontrolowanych zasługuje na uwagę praca J. Grochowskie- 

go, w której wskazano na konieczność opracowania polskich tabel miąższości 

drzew na pniu. 

Ostatnim wreszcie dzałem dendrometrii, który omówiony zostanie 

w związku z osiągnięciami autorów golskich, jest metodyka oznaczania przy- 

rostu miąższości drzew i drzewostanów. Przyrost drzew 1 drzewostanów ma 

bardzo duże znaczenie w gospodarstwie leśnym. Na przyroście bowiem oparte 
są metody regulacji rozmiaru użytkowania. W Polsce opracowali nowe Spo- 

soby oznaczania przyrostu miąższości drzewa Płoński J.Grochow- 
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ski i -Lorenz. Sposoby te polegają па stosowaniu kombinacji wzorów 
sekcyjnych i zwykłych. Do ckreślania przyrostu miąższości drzewestanu opra- 
cowane zostały przez Gieruszyńskiego dwa sposoby, jeden oparty 
na przyroscie powierzchni przekroju a drugi graficzny, posługujący się tak 
zwaną prostą przyrostową. Ostatnio opracował Kreautzin ger zasa- 
dy oznaczania przyrostu miąższości drzewostanów dla dużych obszarów 
leśnych. . | . a 

Charakteryzując osiągnięcia polskiej dendrometrii stwierdzić trzeba, że 
nauka ta była dotychczas w małym stopniu powiązana z życiem gospodar- 
czym, nie uwzględniała w należytej mierze potrzeb jewymogów gospodarstwa 
leśnego. Dowodem tego jest chociażby brak Środków pomocniczych do ozna- 
czania miąższości w postaci „polskich tabel miąższości drzew na pniu, tabel 
zasobności i tabel sortymentowych dla przeważnej ilości gatunków drzew. 
Z drugiej znów strony podkreślić należy duży i poważny wkład polskich leśni- 
ków w rozwój nauki dendrometrii, specjalnie w dziedzinie metodyki badań 
i doświadczeń, a dalej w zakresie biometrii, metod oznaczania pełności strzał 
drzew leśnych, dokładności pomiaru miąższości i przyrostu oraz nowych: spo- 
sobów określania przyrostu drzew i drzewostanów. 

Na tle dzsiejszego stanu nauki dendrometrii i aktualnej sytuacji ekono- 
miczno-gospodarczej, jak również w związku z przebiidową struktury drzewo- 
stanów oraz z wprowadzeniem nowych metod gospodarczych w Polsce, stają 
przed polską dendrometrią zadania, które możnaby ująć w następujących 
punktach: 

1. doskonalenie metod określania. pełności (kształtu) drzew leśnych ; 
2. dążenie do zmiany dotychczasowego sposobu pomiaru i do stosowania 

dokładniejszych metod oznaczania miąższości drewna;. 7 
3. doskonalenie metody inwentaryzacji zapasu i przyrostu drzewostanów 

kontrolowanych ; 
— 

4. poznanie dokładności obcych tabel miąższości drzew na pniu; 

5. konieczność opracowania polskich tabel miąższości drzew na pnitt 1 ta- 
bel sortymentowych. i 

ПОЛОЖЕНИЕ НАУКИ ДЕНДРОМЕТРИИ В NOAbIUE M 3A TPAHHLEM 

Краткое содержание 

_В настоящем отчете приводится критический обзор науки дендрометрии за гра- 
ницей и в Польше. В нем указываются два ‚основные метода в науке измерения объ-_ 
ема и прироста деревьев и-насаждений: математический («лесная математика») 
и статистический. Последний, как наиболее рациональный и передовой, нашел ши- 
рокое применение при составлении всевозможных таблиц по учету и` приросту леса. 

В условиях социалистического хозяйства дендрометрия стала важным фактором 
инвентаризации лесного хозяйства. 

Широко используя статистический метод, Советекай Союз первый применил 
в дендрометрии метод стандаризации лесных сортиментов. 

Характерной чертой дендрометрии в СССР является ее тесная ‘связь/с лесохозяй-` 
ственной жизнью страны. Советская наука ‘выдвинула в области дендрометрии це- 
лый ряд крупных ученых, оснастила практику всевозможными таблицами и создала 
новые научные методы, в особенности в области применения фотограмметрии. 

`. 
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В буржуазной же науке попрежнему наблюдается отрыв от жизни. В некоторых 

странах все, еще господствует метафизический метод «лесной матеметики». Отдель- 

ные достижения буржуазных ученых не всегда находят признание ввиду отсутствия 

согласованности в решении научных проблем. ~! 

4 

_ В мировом развитии. денярометрии польская наука принимает деятельное учас- 

тие. Комиссия лесного опытного дела Варшавского сельскохозяйственного ВУЗа, бу- 

Ayu с 1929 г. действительным членом Международного союза лесных исследователь- 

ских институтов, ‘участвовала в трудах этого союза в создании международного про- 

`екта унифицирования методов исследований производительности насаждений. 

В своих неследованиях польская дендрометрия применяла главным образом ста- 

_ ТИстический метод. 
к 

_В области дендрометрии. в `Польше изданы довольно многочисленные труды, ка- 

J ебюжщиеси разных сторон этой науки, а также составлены разные таблицы для учета 

объема деревьев, насаждений. И некоторых древних сортиментов. 

В общем однако следует указать, что ‘польская дендрометрия была мало связана 

с хозяйственной жизнью страны и не удовлетворяла потребностей лесного хозянства. 

Остро чувствуется недостаток вспомогательных таблиц для определения объема л=<- 

ревьев на корне, недостаток объемных и сортиментных таблиц для преобладающего 

числа древесных пород. С другой стороны следует ‘подчеркнуть большой вклад поль- 

ских лесоведов в развитие науки дендрометрия, особенно в области методики иссле- 

дований, в области биометрии, методов определевыя полности ствола лесных деревь- 

ев, точности измерения объема и прироста, а также в “области новых способов опре- 
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‘деления прироста деревьев и насаждений =


