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WSTEP I CEL PRACY 

agadnienie odnowienia naturalnego zajmuje ważne miejsce w ho- 

dowli lasu. Ocenę odnowienia przeprowadzamy w kilku płaszczyz- 

nach, np. liczebności, jakości, żywotności, czy też rozmieszczenia nalotu 

i podrostu w drzewostanie (1, 2, 3, 5). 

Określenie liczebności jest jednym z podstawowych elementów przy 

ocenie odnowienia naturalnego. Poszukiwania metod określania liczebnoś- 

ci nalotu lub podrostu zmierzają w kierunku coraz większej ich dokład- 

ności oraz ułatwienia pracy terenowej (1, 3, 10). 

Najczęściej stosuje się metody oparte na zakładaniu powierzchni prób- 

nych. Wybór miejsc, w których zakładamy poletka próbne, jest różny 

w zależności od przyjętej metody. Może on być subiektywny — gdy wy- 

szukujemy fragmenty drzewostanu charakteryzujące przeciętny stopień 

jego odnowienia, systematyczny — jeśli poletka zakładamy w węzłach 

siatki kwadratów lub prostokątów (5), bądź losowy (3). Kształt poletek 

j ich wielkość mogą być także różne. Obecnie rozwijają się również spo- 

soby bezpowierzchniowego określania liczby nalotu i podrostu (7, 8). 

Celem pracy jest znalezienie metody określania liczebności podrostu 

lub nalotu na powierzchniach próbnych w jednorodnych warunkach sied- 

liskowo-drzewostanowych. Metoda ta powinna być dokładna, stosunkowo 

mało pracochłonna oraz realna do zastosowania w praktyce leśnej. 

Charakter uzupełniający miały prace związane z oceną innego wskaz- 

nika stopnia odnowienia, określanego nazwą „suma wysokości” podrostu 

(1). Jest ona niekiedy stosowana w pracach dotyczących odnowienia na- 

turalnego. 

31



TEREN BADAN 

Powierzchnie badawcze zlokalizowano na terenie Babiogórskiego Par- 

ku Narodowego w strefie regla dolnego w rezerwatach ścisłych, w ze- 

spole Dentario glandulosae-Gagetum, na siedlisku lasu górskiego. Drze- 

wostany rosnące na wybranych powierzchniach znajdowały się w stadium 

starzenia się na przejściu do odnowienia i miały strukturę lasów pier- 

wotnych (4). Piętro górne tworzyły trzy gatunki: świerk, jodła i buk. 

W podroście natomiast rósł prawie wyłącznie buk. Badania wykonano 
na dwóch powierzchniach o wielkości po 0,20 ha (40X50 m): nr l — 

w oddz. 16a, nr 2 — w oddz. 7с/а. | 
Rozmieszczenie podrostu na jednej z powierzchni było nierównomier- 

ne, skupione w grupach i kępach, na drugiej natomiast względnie rów- 

nomierne. 

Na każdej z powierzchni wyznaczono przy pomocy taśm i tyczek geo- 

dezyjnych poletka 1 m?, które ponumerowano kolejno od 1 do 2000. Na 

każdym poletku przeliczono i zakwalifikowano podrost do jednej z pię- 

ciu klas wysokości: I kl. 50—100 cm, II kl. 101—200, III kl. 201—300, 

JV kl. 301—400 i V kl. 401—500 cm. 

Na podstawie przeliczenia podrostu na poletkach 1 m? obliczono cal- 

kowita jego liczbe na pow. 20 arow. Wykonano również obliczenia „sumy 

wysokości” podrostu (1), jako sumy środków klas wysokości, do których 

zaliczono poszczególne drzewka. Obie wielkości, tak liczebność na 20 a, 

jak i sumę wysokości przeliczono na.1 ha. se 

Odnowienie o wysokości poniżej 50 cm zaliczono do nalotu i nie brano 

pod uwagę. Ponadto wykonano inne pomiary, związane ze specyfiką po- 

szczególnych metod określania liczebności odnowienia, które będą omó- 

wione poniżej. o 
Przeprowadzone prace terenowe pozwoliły następnie (kameralnie) na 

zastosowanie dowolnego wyboru metod z uwzględnieniem sposobów: sys- 

tematycznych, losowych bądź pośrednich wyznaczania poletek. 

Wybrane metody, oznaczone kolejnymi cyframi rzymskimi, scharak- 

teryzowano poniżej. | | 
Metoda I — Priesola (8, 10). Zasadą jej jest określenie średniego odstępu 

między egzemplarzami podrostu. 

Dla zebrania danych pozwalających zastosować metodę Priesola 

wyznaczono dwie prostopadłe linie przechodzące przez środek powierzchni 

i wybrano na nich losowo punkty (2 punkty na 1 mb), od których mie- 

rzono odległości do trzeciego najbliższego egzemplarza podrostu. W su- 

mie linie te miały 5040 m, czyli 90 m. Punktów (a zarazem pomiarów) 

było 180. 
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| Stwierdzono (8) wyraźną korelację między trzecią najbliższą odległoś- 

cią a liczbą drzew na 1 ha określoną wzorem: 

y =ax* (wzór 1) 

Obliczone parametry a i k pozwoliły na przedstawienie następujące- 

go wzoru: ~ 

y=11332 x7 19796; (wzór la) 

przy czym: 
v — liczba sztuk podrostu na 1 ha, 
x — średnia odległość do trzeciego drzewka, 
a i k — parametry określające zależność. 

Przy pomocy powyższego wzoru opracowano tabelę (tab. 1) ukazującą 

zależność między średnią odległością do trzeciego drzewka, mierzoną z lo- 

sowo wybranego punktu (lub drzewka), a liczebnością na 1 ha (8, 10). 

Prace kameralne w naszych badaniach polegały na obliczeniu śred- 

niej najbliższej odległości x do trzeciego drzewka. Z podzielenia sumy 

odległości przez 180 (całkowita liczba pomiarów) otrzymujemy x (metoda 

I a). 

Wydaje się, że zagęszczenie punktów, od których wykonywano po- 

miary (2 na jednym metrze), jest zbyteczne. Dlatego w celu sprawdzenia 

tego przypuszczenia obliczono x z 90 pomiarów (czyli z jednego losowo 

wybranego punktu na 1 mb) metoda I b). Metoda I c polegała na loso- 

wym wyborze 90 pomiarów ze 180, za pomocą tablic liczb losowych (9). 

Metoda II — systematyczna, polegała na wyznaczeniu transektu prze- 

chodzącego przez środek powierzchni badawczych, równolegle do dłuż- 

zego boku. Szerokość transektu wynosiła 2 m, a długość 50 m. Tran- 

sekt zajmował 5% badanej powierzchni. Na wyznaczonym w ten sposób 

transekcie dokonano również obliczenia sumy wysokości. 

Metoda III. Jeśli metoda II należała do metod o systematycznym wyborze 

powierzchni próbnej, to ta jest przykładem połączenia systematycznego 

i losowego sposobu wyznaczania poletek. 

Na powierzchniach badawczych wyznaczono 5 linii wzdłuż dłuższego 

boku. Odległość między nimi wynosiła 8 m. Na' każdej z 5 linii wyzna- 

czono za pomocą liczb losowych 5 poletek o wymiarach 4 m*. Było ich 

w sumie 25 i zajmowały 5% badanej powierzchni .Na wylosowanych 

w ten sposób poletkach dokonano obliczenia: liczby podrostu i sumy wy- 

sokości. ' 
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"Tabela 1 

Tabela określania liczby podrostu na 1 ha | 

na podstawie średniego odstępu od losowo wybranego punktu 

do trzeciego najbliższego egzemplarza podrostu (10) 

  

            

  
  

Średni Liczba Śrędni Liczba Średni | Liczba | Średni | Liczba 
odstęp podrostu odstęp podrostu odstęp |podrostu| odstęp |podrostu 
w m na 1 ha w m na 1 ha wm |nalha| wm |jnal ha 

0,05 4250851 1,05 10289 2,10 2611 4,10 695 
0,10 1078624 1,10 9385 2,20 2381 4,20 662 
0,15 483574 1,15 8594 2,30 2181 . 4,30 632 

0,20 273693 1,20 7900 2,40 2005 4,40 604 

0,25 176004 1,25 7287 2,00 | 1849 4,50 583 

0,30 122703 1,30 6743 2,60 1711 4,60 ‚ 953 

0,35 90448 1,35 6258 2,10 1588 4,70 530 

0,40 69448 1,40 5824 2,80 1478 4,80 509 

0,45 55011 1,45 5433 2,90 1379 4,90 488 

0,50 44660 1,50 5080 3,00 1289 5,00 469 

0,55 39984 ' 1,55 4761 3,10 1208 6,00 327 

0,60 31135 1,60 4471 3,20 1134 7,00 241 

0,65 | 26575 1,65 4207 3,30 1068 8,00 185 

0,70 22951 1,70 3966 3,40 1006 9,00 147 

0,75 20022 1,75 3745 3,50 | 950 10,00 119 

0,80 17622 1,80 3542 3,60 899 11,00 99 

0,85 15630 1,85 3355 3,70 842 12,00 ‚ 83 

0,90 13959 1,90 3183 3,80 808 13,00 71 

0,95 12543 1,95 3023 3,90 767 14,00 61 

1,00 11332 2,00 2875 4,00 730 15,00 53 

Metoda IV — systematyczna. Na powierzchnie objeta badaniami nanie- 

siono siatkę prostokątów o wymiarach 4X5 m. W węzłach siatki umiesz- 

czono poletka próbne. Metoda ta obejmuje 3 warianty różniące się wiel- 

kością poletek i procentem powierzchni zajętej przez poletka: 

"wariant „a” wielkości poletek 4 m2, ,,b” — 2 m? oraz „c — 1 m. 

Procent powierzchni zajmowany przez poletka wynosił odpowiednio: 16,2, 

8,1 i 4,05. Na poletkach ' wykonano obliczenia liczby podrostu oraz okreś- 

lcno sumę wysokości. | | 

Metoda V, zbliżona do IV. Inne są jednak wymiary siatki prostokątów. 

Wynosiły one 8X10 m. Obejmuje 3 warianty w zależności od wielkości 

poletek próbnych: „a” wielkość poletek 4 m2, „b — 2 m?i ,,c’” — 1 m?. 

Procent powierzchni zajmowany przez poletka wynosił: „a” — 3,2, 

„b — 1,6%, „с’” — 0,8%. | 

Metoda VI. Polega na zakładaniu transektów o wymiarach 10X 1 m. Tran- 

sekty te rozrzucone są w sposób losowy po całej powierzchni badawczej. 

W zależności od procentu powierzchni zajmówanej przez transekty oraz 

ich liczbę metoda ta dzieli się na 3 warianty: 
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„a” — 30 transektów — 15% powierzchni badawczej, 
„b” — 20 transektów — 10% powierzchni badawczej, 

b „c” — 10 transektów — 5% powierzchni badawczej. 

Na transektach ustalono liczbę oraz „sumę wysokości” podrostu. 
Metoda VII odbiega znacznie od przedstawionych wcześniej. Oparta jest 
ona na subiektywnym wyborze fragmentów powierzchni o trzech stop- 
niach zagęszczenia podrostu: najliczniejszym, średnio licznym i najmniej 

licznym. Na powierzchni ustalono jej część o wymienionych wyżej stop- 

niach zagęszczenia. Następnie na każdej z nich poprowadzono transekt 

(10X1 m) w celu ustalenia liczby podrostu na 1 m2. 

Na podstawie danych zebranych w terenie obliczono średnią (2) liczbe 

podrostu na 1 m? dla każdego stopnia zagęszczenia. Następnie, według 

poniższego wzoru, obliczono liczbę podrostu na całej badanej powierzchni 

(ip): 

1,=P,z, +P;z, +P3z; (wzór 2) 

gdzie: P,, P;, P; — wielkość fragmentów badanej powierzchni (w m?) 

o różnych stopniach zagęszczenia, 

2, Zn, 2) — średnia liczba podrostu (szt./m) charakteryzująca poszczegól- 

ne fragmenty powierzchni. 

Dokładność zastosowanych metod oceniono na podstawie błędu względ- 

nego (6): ! 

p=— 100% (wzór 3) 
L 

\ А1=1— Г. 

gdzie: L — rzeczywista liczebność podrostu na całej powierzchni ba- 

dawczej (szt./ha), 

| — liczba podrostu obliczona daną metodą w przeliczeniu na 

7 1 ha, | | 

Al — btad absolutny liczby podrostu, 

B — błąd względny 

Sumę wysokości określono w metodach: II, III, IV, V i VI. Została 

ona wprowadzona celem ułatwienia porównania kilku obiektów o równej 

liczbie podrostu. Pojęcie „sumy wysokości” (ŚNu) ujmuje w jednej licz- 

bie ilość i wysokość wszystkich podrostów i ewentualnie nalotów na ba- 
danej powierzchni. Pozwala to na określenie, oczywiście w pewnym ogra- 
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niczonym zakresie, stopnia wypełnienia przestrzeni przez odnowienie. 

W metodzie I i VII nie Obliczono sumy wysokości, wymagałoby to bo-- 

wiem postępowania znacznie zwiększającego pracochłonność pomiarów 

terenowych. | - 

WYNIKI BADAN 

W tabeli 2 przedstawiono liczebnosé podrostu (w przeliczeniu na 1 ha) 

otrzymaną na obu powierzchniach przy zastosowaniu siedmiu badanych 

metod. | 

Tabela 2 

Liczba podrostu (szt./ha) określona na powierzchniach 

badawczych przy zastosowaniu różnych metod 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Procent Liczba podrostu Błąd procentowy względny 

pow. zaj- 

Metoda mowany | 
przez pow. nr 1 | pow. nr 2 pow. nr 1 pow. nr 2 

poletka 

Liczebność | 

z całej pow. 100 6245 13590 — — 

Та 1134 10289 —81,8 —24,3 

b — 1134 10289 —81,8 —24,3 

€ 1208 10289 —80,7 —24,3 

II 5,0 1200 19400 —80,8 + 42,7 

III 5,0 7600 20600 +21,7 +51,6 

IVa 16,2 5617 13765 —10,1 +13 

b 8,1 5864 13827 —6,1 +1,7 

с 4,05 5185 10617 —17,0 —21,9 

Va 3,2 7812 15937 + 25,1 +17,3 

b 1,6 7812 14375 + 25,1 +5,8 

c 0,8 6875 10000 +10,1 —26,4 

Via’ 15,0 5133 14200 —17,8 4+ 4,5 

b 10,0 5000 14600 —19,9 + 7,4 

С 5,0 5400 13400 —13,5 —1,4 

VII 1,5 6800 14700 + 8,9 +8,2 
  

Oceniając dokładność poszczególnych metod należy zwrócić uwagę 

na bardzo duże błędy uzyskane przy zastosowaniu metody Priesola. Na 

powierzchni nr 1 i 2 wynosiły one odpowiednio ok. — 82% i — 24% 
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(tab. 2). Tak duże błędy mogą prawdopodobnie wynikać z przeprowadze- 

nia jednej linii przez środek badanej powierzchni, która w tym przy- 

padku charakteryzowała się najmniejszą liczbą podrostu. Należy również 
dodać, że zgodnie z propozycją Zlobina (10) dwie prostopadłe linie 

powinny przecinać cały oddział (wydzielenie), a więc obiekty powierz- 

chniowo znacznie większe niż to przyjęto w niniejszej pracy. 

Metoda Priesola sprawdzona została przez Zlobina (10) na 6 modelach, 

z losowo rozmieszczonym podrostem o liczebności od 625 do 20 tys. szt./ha. 

Błąd względny oceny liczby odnowienia nie przekroczył 8,1%, osiągając 

też niekiedy wartości bardzo niskie — 0,1%. Przytoczone wyniki wska- 

zują na bardzo dużą jej dokładność w badaniach modelowych i zachęcają 

do stosowania jej w praktyce. 

Należy zwrócić uwagę na prawie identyczną dokładność wyników 

otrzymanych na badanych powierzchniach w 3 wariantach metody Prie- 

sola. Błąd względny procentowy nie ulega jednak w analizowanych przy- 

padkach zwiększeniu, jeżeli odrzucimy połowę punktów pomiarowych 

(wariant I b). Wynika z tego, że tak duże zagęszczenie punktów (2 na 

1 mb) jest zbyteczne. 

Bardzo duże błędy uzyskano również przy zastosowaniu transektu 

przechodzącego przez Środek powierzchni (metoda II). Można było się te- 

go spodziewać, ponieważ w środkowej części pierwszej powierzchni rosło 

bardzo mało egzemplarzy podrostu (błąd — 80,8%), natomiast na po- 

wierzchni drugiej w środkowej jej części zagęszczenie było duże (błąd -- 

42,7%). 
| 

Niedokładne wyniki otrzymano również przy zastosowaniu metody III, 

tj. systematyczno-losowego wyboru poletek. Lepsze rezultaty dała ona na 

powierzchni 1, gdzie rozmieszczenie podrostu było bardzo nierównomierne. 

Znacznie dokładniejsze wyniki dały metody IV, V i VI. Dokładność 

ich jednak na ogół maleje wraz ze zmniejszaniem się powierzchni pole- 

tek _ próbnych, a tym samym zmniejszaniem się udziału poletek w sto- 

sunku do całej powierzchni (metoda IV i V). Nie obserwujemy takiej 

tendencji w metodzie VI, opartej na losowym zakładaniu transektów. 

Wydaje się, że 5% udział poletek w stosunku do całej powierzchni jest 
w tym przypadku wystarczający. Za losowym wyborem poletek (metoda 

VI) przemawia ponadto mała pracochłonność. Odpada tutaj bardzo kło- | 

potliwe wytyczanie siatki kwadratów w terenie. Bardzo dużą dokładność 

tej metody stwierdzoną na powierzchni z równomiernym rozmieszcze- 

niem (tab. 2, pow. 2) potwierdzają wyniki badań cytowanych przez Zlo- 

bina (10) o lepszych rezultatach osiąganych przy losowym wyborze po- 

letek. 
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Dobre wyniki dała również metoda VII, dzielenia powierzchni na 3 

części o różnym stopniu zagęszczenia podrostu. Stosowanie tej metody 

wymaga jednak pewnego doświadczenia, staranności i dokładności przy 

wykonywaniu prac terenowych. Dotyczy to przede wszystkim wyzna- 

czania granic pomiędzy poszczególnymi częściami badanej powierzchni 

różniącymi się zagęszczeniem podrostu. Przy dużej wprawie podział na 

części o różnym stopniu zagęszczenia (mogą być dwie, trzy lub więcej), 

można ograniczyć do ustalenia udziału procentowego poszczególnych frag- 

mentów (bez dokładnych pomiarów) w stosunku do całej badanej po- 

wierzchni. 

Przeprowadzona ocena poszczególnych metod pozwala przypuszczać, 

że prawie wszystkie metody — z wyjątkiem metody III — dały wyniki 

wyraźnie dokładniejsze na powierzchni 2, z podrostem rozmieszczonym 

równomiernie. 

Pierwszym spostrzeżeniem, które nasuwa: się przy porównaniu da- 

nych zawartych w tabeli 2 i 3 jest fakt, że dokładność poszczególnych 

metod, zastosowanych do określenia liczebności podrostu oraz jego$umy 

wysokości, wyrażonych błędem względnym jest zbliżona. Również 

Tabela 3 

„Suma wysokości” (Syu) podrostu obliczona 

dla powierzchni badawczych za pomocą wybranych metod 

  

Suma wysokości (m/ha) Błąd procentowy względny 
  

  
  

  

  

  

  

  

Metoda 
Pow. 1 Pow. 2 Pow. l Pow. 2 

Suma wys. 

obliczona z całej 

pow. badawczej 6498,7 12872,5 0 0 

II | 1050,0 16275,0 — 83,8 _+26,4 

ПТ 8625,0 19075,0 + 32,7 + 48,2. 

ТУа 5918,2 12884,1 —8,9 + 0,1 

b 5138,9 12423,1 —20,9 —3,5 

c 5462,9 9598,7 —15,9 —25,4 

Va 7851,5 13945,3 + 20,8 -+ 8,3 

b 7265,6 12890,6 +11,8 - 0,1 

с 7968,7 8906,2 + 22,6 —30,8 

Vla 5158,3 _ 14399,9 —20,6 +11,9 

b 4612,5 13925,0 —29,0 + 8,2 

c 6250,0 15350,0 —3,8 - +19,2 
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iw przypadku sumy wysokości największymi błędami obarczone są me- 

tody: II i III. Metody IV, V i VI dały natomiast zbliżone wyniki, dokład- 
niejsze jednak na powierzchni 2. 

Ocenę stopnia odnowienia na podstawie sumy wysokości podrostu 

można uznać za miernik o podobnej wartości (dokładności) jak liczba 

podrostu. Suma wysokości ma charakter uzupełniający przy ocenie stop- 

nia odnowienia obok liczby podrostu. Wykazuje ona jednak szczególną 

przydatność przy porównywaniu odnowienia na dwóch lub większej licz- 

bie obiektów, pozwala bowiem na zastosowanie klasycznych (paramet- 

rycznych) testów statystycznych (test Studenta, analiza wariancji) (1). 

Przy porównywaniu stopnia odnowienia wyrażonego liczbą podrostu, kie- 

dy na ogół nie znamy rozkładu badanej populacji, często trzeba stosować 

mało efektywne testy nieparametryczne (3). 

- PODSUMOWANIE WYNIKÓW I WNIOSKI 

1. W pracy przeprowadzono ocenę dokładności 7 metod określania li- 

czebności podrostu oraz 5 metod oceny stopnia odnowienia na podstawie 

sumy wysokości podrostu. 

2. Za najdokładniejsze metody określania liczebności podrostu równo- 

miernie rozmieszczonego należy uznać metodę IV, warianty „a i „b 

(błąd względny: 1,3 i 1,7%o)oraz metodę VI (błąd od — 1,4 do 7,40). 

3. W przypadku nierównomiernego rozmieszczenia podrostu (pow. 1) 

najdokładniejsze wyniki dała metoda IV „b” i „a” (błąd względny — 6,1 

i —10,1%) oraz metoda VII (błąd względny 8,9%). 

4. Porównując metody: IV „a” i „b” oraz VII pod względem dokład- 

ności oraz nakładu pracy koniecznego do ich wykonania, należy zalecić 

metodę VII. Dokładność tej metody można by prawdopodobnie poprawić 

przez zwiększenie długości transektów, a zatem liczby poletek, np. pro- 

porcjonalnie do powierzchni jaką ma ten transekt charakteryzować. 

5. Metoda Priesola nie dała wyników zadowalających w wersji pole- 

gającej na losowym wyborze punktów pomiaru na 2 prostopadłych li- 

niach przechodzących przez całą powierzchnię. Wersja ta wykazuje więk- 

szą dokładność (10) ria większych powierzchniach. Na małych obiektach 

(0,20 ha) wymaga ona zmian polegających na wykonaniu pomiarów z kil- 

ku krótszych linii rozmieszczonych losowo na całej powierzchni. Propo- 

zycja ta podobnie jak i inne modyfikacje metody Priesola wymagają 

jednak sprawdzenia. 

6. Określanie stopnia odnowienia na podstawie sumy wysokości pod- 

rostu daje przeważnie błędy takiego samego rzędu. Ten miernik oceny 

stopnia odnowienia ma jednak charakter uzupełniający, obok liczby pod- 
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rostu informuje bowiem o wypełnieniu przestrzeni przez odnowienie. 

Może on być wykorzystany w pracach, w których chcemy porównać . 
stopień odnowienia na 2 lub większej liczbie powierzchni przy pomocy 

testów parametrycznych (1). | 

7. Otrzymane wyniki potwierdzają ogólne wnioski podane przez Źlo- 
bina (10), z których wynika, że te same metody mogą dawać wyniki o róż- 

nej dokładności w zależności od warunków w jakich zostały zastosowane, 

tj. przy grupowym lub równomiernym rozmieszczeniu podrostu. | 
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Краткое содер-ж-ание 

Целью работы был выроб самого точного и относительно мало трудоемкого метода 

определения численности подроста на опытных площадях в насаждениях с естестен- 

ным возобновлением и однородных условиях местопроизрастания насаждений. 

Была анализирована точность 7 методов определения численности подростов, 

а также 5 методов оценки степени возобновления на основании так наз. „суммы 

высоты” подроста (Г). Действительное количество подроста на каждом из 2 иссле- 

дуемых объектов (величиной в 20 аров каждый) установлено путем пересчета возоб- 

новления на 2000 участков площадю | M?. Точность примененных методов выражено 

при помощи относительной процентной ошибки (формула 3). 

Самым точным методом определения численности подроста в’ случае ‚его равно- 
39 

мерного размещения (площадь 2) следует признать метод ГУ „а”’и „б (относитель- 
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‚ная ошибка: 1,3 и 1,704), а также метод УТ (ешибка от —1,5% до 7,40%) (ra6n. 2). 

Метод IV ,,a” u ,,6” заклщчается В размещении участков величиной 4 м? и 2 м? 

в узлах сетки прямоугольников размером 4Ж5 м. Метод УГ характеризуется заклад- 

кой трансектев размером 10Х1 м путем жеребьевки. 

В случае неравномерного размещения подроста (площадь Г) самые точные ре- 

зультаты дал также метод IV ,,6” и „а” (относительная ошибка —6,1 и — 10.19%), 

а также метод УП (относительная ошибка 8,9%). 

Этот метод основан на субъективной выборе фрагментов, охваченной исследова- 

ниями площади, с разной степенью густоты подроста и закладки на них трансектов 

10х1! м. Данные из трансекта служат для вычисления средного количества подроста 

на | м? для каждой степени плотности. Количество возобновления на всей площади 

было определено на основании формулы 2. 

_ Сравнивая методы 1У „а’и „б”, а также УП с точки зрения точности (табл. 2), 

а также необходимой трудоемкости, следует рекомендовать метод УП. 

Метод Приесола (7, 8) не дает удовлетворительных результатов, в варианте ре- 

комендуемом Жлобиным (10). Этот вариант, по всей вероятности, дает бельшую 

точность на больших площадях, напр. участков и кварталев. ` 

Определение степени возобновления на основании суммы высоты подроста дает 

ошибки приблизительно такого же ряда (сравни табл. 2 и 3). Этот измеритель степени 

возобневления следует рассматривать как дополняющий, наряду с количеством под- 

роста, так как он информирует о заполнении площиди путем возобновления. 

Полученные результаты подтверждают общие выводы представленные Злобиным 

(10) из которых вытекает, что те же самые меторы могут давать результаты разной 

точности в зависимости от условий в каких применялись, т.е. при групповом (нерав- 

номерном) или равномерном размещении возобновления. 

Summar y : 

The studies were aimed at the choice of most exact ańd relatively little labour- 

consuming method of determination of the number of undergrowth in experimental 

areas in stands with natural regeneration and in homogeneous site and stand con- 

ditions. 

The exactness of 7 methods of determination of the number of undergrowth 

and of 5 methods of evaluation of the degree of regeneration on the base of so-called 

„sum of height” of the undergrowth (1) was analysed. 

The real number of the unddergrowth in each one of studied objects (each of 20 

ares) was stated by counting the number in 2000 plots of 1 m*. The exactness of 

applied methods was expressed with the relative proportional error (formula 3). 

Method IV ,,a” and ,,b” (relative error: 1.3%) and 1.7%) as well as method VI 

(error from — 1.4%) to 7.49/,) should be acknowledged as the most exact methods 

of determination of the number of undergrowth in the case of its regular distri- 

bution (area 2), (table 2). 

Method IV ,,a” and ,,b” consists in the distribution of plots (4 m? and 2 m?) 

in nodes of a- network of rectangles of 4X5 m. 

Method VI is characterized by making at random transects of dimensions 

16x1 m. 

Also in the case of irregular distribution of the undergrowth (area 1) method 

IV ,,b” and „a” (relative error: —6.1% and —10.1%9) gave the most exact results, 

as well as method VII (relative error 8.9%). This methad consists in a subjective 

choice of fragments of examined area, with djfferent degrees of the undergrowth 
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density and establishing in them transects of dimensions 10X1 m. Data, from the 

transect serve to calculation of the mean undergrowth number per 1 m? for each 

density degree. The determination of the undergrowth number in the total inwesti- 

gated area was done with formula 2. 

When compared methods IV ,,a” and ,,b” and VII with regard to their exactness 

(table 2) and to the necessary expenditure of labour for their performance (what 

was, however, not the subject of analysis), method VII should be recommended. 

The Priesol method in version recommended by Zlobin (7, 8) gave no satisfac- 

tory results (10). This version shows probably a great exactness in bigger areas, 

e.g. like isolations and compartments. ' 

The determination of the regeneration degree on the base of the sum of the 

undergrowth height gives approximatively errors of same order (compare tables 2 

ard 3). This measure of evaluation of the regeneration degree should be considered 

as a complementary one, beside the undergrowth number, because it informs or. 

the space filling by the regeneration. 

Obtained results confirm general conclusions given by Zlobin (10). It results 

therefrom that the same methods can give results of different exactness, in de- 

pendence on conditions in which they are applied, i.e. at group (irregular) or re- 

gular distribution of the regeneration.


