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Porównanie dwóch sposobów ustalania stanu sanitarnego 
drzewostanów iglastych 

Сравнение двух способов юпределения санитарнюго здравосостояния 

хвойных насаждений 

Comparison of two methods of the assessment of sanitary status 

of coniferous stands 

WSTEP 

W latach 1975—1976 członkowie Koła Naukowego Leśników Studentów 
Akademii Rolniczej w Poznaniu, w trakcie czterech obozów nauko- 

wych przeprowadzili kontrolę drzewostanów iglastych Parków Narodo- 
wego: Świętokrzyskiego, Wolińskiego, Roztoczańskiego i Pienińskiego 
w celu uzyskania rozeznania co do ich stanu sanitarnego. Dodatkowo 
identyczną kontrolę przeprowadzono w nadl. Antonin w obrębie Moja 
Wola. 

Inicjatywa tych prac zrodziła się w Komisji Ochrony Lasu Polskiego 
Towarzystwa Leśnego. Uproszczoną metodykę badań, do której wprowa- 
dzono drobne poprawki, opracował prof. dr Zbigniew Sierpiński, 
opiekę naukową nad obozami studentów sprawował prof. dr Alfred 
Szmidt, który wraz ze studentem Andrzejem Łabędzkim opra- 
cował wyniki, a udział w pracach terenowych brali studenci Wydziału 
Leśnego AR w Poznaniu: S. Gałązka, B. Jędrasik, R. Krych, 
A. Łabędzki, M. Różdżyńska, H. Szołtys, M. Staszew- 
ska i J. Szyczewski. 

Badania miały na celu skonfrontowanie wyników otrzymanych przy 
zastosowaniu nowo opracowanej metodyki oceniania stopnia zagrożenia 
drzewostanów przez szkodniki wtórne oraz stanu sanitarnego lasu z oce- 
ną uzyskaną od administracji leśnej. 

W poniższej pracy przeprowadzono analizę wyników otrzymanych 
z 2 Parków: Świętokrzyskiego w 1975 r. i Wolińskiego w' 1976 r., oraz 
z nadl. Antonin w 1977 r. Od administracji Parków Roztoczańskiego 
i ap munskiego nie udało się otrzymać szczegółowych porównawczych da- 
nych. 

Uzyskane dzięki uprzejmości administracji wyżej wymienionych jed- 
nostek wypełnione formularze nr 18 zawierały dane zebrane naszym zda- 
niem w sposób powszechnie przyjęty przez alp i służą tu jedynie jako 
przykład do ogólnej analizy sytuacji w dziedzinie rozeznania stanu sani- 
tarnego drzewostanów iglastych. 
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METODYKA BADAN 

Kontrolę stanu sanitarnego przeprowadzono w wydzieleniach drze- 
wostanów iglastych o powierzchni ponad 0,5 ha w wieku powyżej 20 lat 
na wyrywkowo wybranych parcelach. Dla zapewnienia właściwego do- 
boru wydzieleń, w których należało przeprowadzić ocenę, niezbędne było 
dokonanie odpowiednich wyliczeń na podstawie operatu urządzeniowego 
oraz posługiwanie się mapą drzewostanową. Zgodnie z metodyką zapro- 
ponowaną przez Sierpińskiego (2) przyjęto następującą klasyfika- 
cję kontrolowanych drzew: zdrowe (Z), żywe zasiedlone (ŻZ), martwe 
sasiedlone (MZ), martwe opuszczone przez owady, stanowiące posusz ja- 
łowy (PJ), martwe nie zasiedlone (MN), obumierające i osłabione, nie 
zasiedlone, kwalifikujące się do usunięcia (O), złomy i wywroty (ZW) — 
z tym, że wywroty opanowane przez szkodniki wtórne zaliczano do drzew 
zasiedlonych. 

Kontrolę przeprowadzono podczas dobrych warunków widoczności 
z uwagi na konieczność prawidłowego określenia stanu zdrowotnego koron 
drzew. Uzyskane dane liczbowe dotyczące kontrolowanych drzew wpisy- 
wano z rozbiciem na klasy wieku do odpowiednio przygotowanych raptu- 
larzy. 

Do drzew obumierających i osłabionych w drzewostanach sosnowych 
i modrzewiowych (grupa O) wchodziły przede wszystkim przygłuszki, 
które według wszelkiego prawdopodobieństwa powinny zginąć w ciągu 
najbliższych lat. Charakterystyczny dla nich jest brak igieł starszych 
przyrostów i trawiastozielone zabarwienie koron. Igły na pędach z ostat- 
nich przyrostów rocznych są silnie skrócone. W drzewostanach jodłowych 
Swiętokrzyskiego Parku N arodowego postępowano nieco inaczej z uwagi 
na silne przerzedzenie koron drzew, spowodowane występowaniem zwó- 
jek jodłowych oraz osypaniem się igieł z nieznanych przyczyn. U drzew 
takich kontrolowano stan miazgi: gdy była żywa, zaliczano drzewo do 
grupy drzew obumierających (jak wynika z wieloletnich obserwacji pra- 
cowników często notuje się wypadki, że drzewa całkowicie pozbawione 
igliwia w następnym roku ponownie regenerują aparat asymilacyjny). 
Drzewa o koronach zrudziałych także zaliczane były do grupy drzew 
obumierających, a nie martwych, ponieważ zostały uszkodzone przez 
zwójki w bieżącym roku i w razie sprzyjających warunków miały szansę 
na regenerację w roku następnym. 

Do grupy drzew martwych nie zasiedlonych (MN) zaliczano te, w któ- 
rych miazga była martwa mimo braku śladów żerowania szkodników 
wtórnych. Jedna próba wyrywkowa przypadała na ok. 20 ha drzewostanu 
i była przeprowadzana w miejscach o nieco przerzedzonym zwarciu, gdzie 
sprawdzano na oddalonych od siebie o ok. 30 m stanowiskach po 100 
drzew. W zależności od wieku drzewostanów kontrolą objęto różne łączne 
ilości drzew i tak w wydzieleniach do 60 lat — 400 drzew, od 61 do 80 lat 
— 300 drzew, powyżej 81 lat — 200 drzew. 

Ogólny udział drzew zasiedlonych przez szkodniki wtórne określano 
na podstawie średniej arytmetycznej dotyczącej liczby drzew zasiedlo- 
nych (grupa (7 1 М7), porównując uzyskane wyniki z zaproponowaną 
przez Sierpińskiego (2) skalą przedstawioną w tab. 1. 

Za podstawę do obliczenia masy drewna zasiedlonego przez szkodniki | 
wtórne przeznaczonego do usunięcia uznano procent drzew zasiedlonych 
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Tabela l 

Przyjeta w metodyce skala 

oceny zagrozenia drzewostanow 

przez szkodniki wtórne 

w zależności od klasy wieku 

  

Klasa wieku drzewostanów 

Stan II i III | IV i starsze 
zagrożenia 

  

  

średnie zasiedlenie drzew w % 
  

słaby poniżej 1 poniżej 1 

średni 1—5 1—3 

silny powyżej 5 powyżej 3 

(Wp) uzyskany z podzielenia sumy drzew żywych zasiedlonych (ZZ) 
i martwych zasiedlonych (MZ) przez liczbę drzew kontrolowanych (K). 

Wp= Z - 100 % 

Znajac z operatu zapas drewna w drzewostanach danej klasy wieku 
oraz procent drzew zasiedlonych (Wp) określano ilości drewna zasiedlo- 
nego przez owady. 

Z kolei podstawę do obliczenia łącznej masy drewna ewentualnie kwa- 
lifikującego się do wycięcia i usunięcia z drzewostanów stanowi współ- 
czynnik Wpy, uzyskany z podzielenia sumy: drzew żywych zasiedlonych 
(ŻZ), martwych zasiedlonych (MZ), martwych mie zasiedlonych (MN), 
jałowego posuszu (PJ), drzew obumierających (O) oraz złomów i wywro- 
tów (ZW) przez liczbę drzew kontrolowanych (K). 

Wp, — ZZ + MZ + a“ PJ TOF ZW | 100% 

Ilość drewna kwalifikującego się ewentualnie do wycięcia i usunięcia 
z drzewostanów wynikła z przemnożenia zapasu drewna w drzewostanach 
poszczególnych klas wieku przez współczynnik Wp,. W obliczeniach bra- 
no pod uwagę wszystkie gatunki drzew iglastych. 

  

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Podczas wstępnych prac kameralnych ustalono, że dla Świętokrzy- 
skiego Parku Narodowego powierzchnia drzewostanów iglastych w wieku 
powyżej 20 lat wynosi 4692,56 ha, a wydzieleń o powierzchni ponad 0,5 ha 
jest tam 1128. Opierając się na przyjętej metodyce ustalono, że jedna pró- 
ba wyrywkowa powinna przypadać na ok. 5 wydzieleń w tej samej klasie 
wieku. Stąd na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego dokonano 
kontroli 231 prób wyrywkowych (tab. 2). 

W Wolińskim Parku Narodowym powierzchnia drzewostanów igla- 
stych w wieku powyżej 20 lat wynosi 2926,49 ha, wydzieleń o powierzchni 
ponad 0,5 ha jest tam 734, na które łącznie w poszczególnych klasach wie- 
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ku (tab. 3) przypadało 146 prób wyrywkowych. Chociaż ogólna liczba zba- 
danych prób wyrywkowych odpowiadała założeniom metodyki, to jednak 
w poszczególnych klasach wieku zaistniały pewne rozbieżności między 
wynikającą z wyliczeń a uwzględnioną liczbą prób. Powodem tego były 
albo trudności w odnalezieniu wydzieleń lub dotarciu do nich, albo inne 
nieprzewidziane okoliczności, jak np. zaistniały pożar w wydzieleniu. 

W nadl. Antonin obręb Moja Wola powierzchnia drzewostanów w wie- 
ku powyżej 20 lat wynosiła 5031,01 ha, wydzieleń o powierzchni ponad 
8 ha było 1444, na które łącznie przypadały 252 próby wyrywkowe 

(tab. 4). 

    

    

  
  

Tabela 2 Tabela 3 

Udział prób wyrywkowych Udział prób wyrywkowych 

w poszczególnych klasach wieku w drzewostanach 

w drzewostanach Wolińskiego Parku Narodowego 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego według klas wieku 

Wiek Powierzch- Liczba prób Wiek Powierzch- Liczba prób 

drvewosta- ° wyrywko- drzewosta- . wyrywko- 
nia w ha , nia w ha 

now wych now wych 

21— 40 477,09 24 21— 40 596,67 22 

41— 60 1258,14 62 41— 60 599,01 29 

61— 80 1190,53 59 61— 80 398,05 17 

81—100 1072,11 53 81—100 460,48 32 

101—120 322,17 16 101—120 428,05 19 

ponad 120 372,52 17 ponad 121 444,14 27 

razem 4692,56 231 razem 2926,40 146 

Tabela 4 

Udział prób wyrywkowych w poszczególnych klasach wieku 

w drzewostanach nadl. Antonin, obręb Moja Wola 
  

  

  

Wiek Powierzchnia Liczba prób 

drzewostanów w ha wyrywkowych 

21— 40 1025,82 ol 

41— 60 1134,61 57 
61— 80 985,24 55 

81—100 1002.65 51 

101—120 574,78 27 

ponad 121 307,81 11 

razem 5030,91 252 

Liczebność drzew kontrolowanych (bez rozbicia na rezerwaty ścisłe, 
częściowe i lasy zagospodarowane) w różnych grupach, stwierdzona pod- 
czas badań terenowych, została przedstawiona dla Świętokrzyskiego Par- 
ku Narodowego w tab. 5, dla Wolińskiego Parku Narodowego w tab. 6, 
a dla obrębu Moja Wola w tab. 7. 

Procent zasiedlenia drzew (Wp) w drzewostanach iglastych Święto- 
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Tabela 5 

Liczebność drzew zakwalifikowanych do poszczególnych grup 

w Swiętokrzyskim Parku Narodowym 
  

Liczba drzew 
  

                
  

  

  

  

  
  

  

v 
Klasa a о я © | x 

wieku | o S122 lye |ż8_|8, ев 
ARZNTIEENIEEEJCEE a ЕЕ ЗС 
BN |239 SSS BRR ESE|/ SES REN] ES 

II 1763 1 2 14 20 173 27 2000 

III 17849 | 25 29 227 208 1746 316 20400 

IV 19460 28 55 586 507 1774 390 22800 

V 9150 11 23 - 213 201 1009 193 10800 

VI 3133 4 11 13 43 147 49 3400 

VII 

i wyższe 3804 3 4 78 75 484 152 4600 

razem 55159 72 124 1131 1054 5333 1127 64000 

Tabela 6 

Liczebność drzew zakwalifikowanych do poszczególnych grup 

w Wolińskim Parku Narodowym 

Liczba drzew 

= 

= o = a : | > 
| D — ne rm N > — = © = 

2) 2 |053 28а ВЕД | 238 8 |ЕЕЗ © 
м8 | ЗЯ |533 | Е9а | Зав Ее 389 SEN] = 

II 6965 31 32 422 59 1094 197 8800 

III 10230 51 42 309 77 772 119 11600 

IV 4812 14 30 36 24 167 17 5100 

У 6094 14 25 53 29 152 33 6400 

VI 3701 4 25 8 51 8 3800 

VII | 

i wyższe 5251 10 9 37 17 60 16 5400 

razem 37053 124 141 882 214 2296 390 41100 

krzyskiego Parku Narodowego, Wolińskiego Parku Narodowego i obrębu 

Moja Wola przez szkodniki wtórne przedstawiono w tab. 8. 

Na podstawie znajomości zapasu drewna w drzewostanach danej klasy 

wieku oraz procentu drzew zasiedlonych wykazanego w tab. 8 określono 

masę drewna zasiedlonego przez szkodniki wtórne i przeznaczonego do 

usunięcia (tab. 9). | 
Porównując wyniki przedstawione w tab. 8 z założeniami metodycz- 

nymi (tab. 1) stwierdzić by można, że stan zagrożenia drzewostanów 
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Tabela 7 

Liczebność drzew zakwalifikowanych do poszczególnych grup w nadl. Antonin, 

obręb Moja Wola 

Liczba drzew 
  

  

  
                
  

  

  

  

W 

Klasa u 2 Е 2 | > 
: © vw © | i + wieku о » EM > b BG Зо РЕ = 

ван нам | a2G]s 24/5 & 2 2= Я а 
$3 585 292 | 428 | Е 42| ЗС 325 19 

II 18840 19 38 97 231 437 338 20000 

I1I 21741 10 23 98 199 402 327 22800 

IV 15894 12 18 64 118 211 183 16500 

V 9969 4 11 18 36 82 80 10200 

Vi 5271 2 2 12 16 65 32 2200 

УП 

i wyższe 2132 4 3 7 16 18 20 5400 

razem 73847 51 95 296 616 1215 980 77100 

Tabela 8 

Zasiedlenie drzewostanow iglastych 

Swietokrzyskiego i Wolińskiego Parku Narodowego 

przez szkodniki wtórne w procentach 

Klasa Świętokrzyski Woliński Obręb 
wieku PN PN Moja Wola 

II 0,15 0,72 0,28 

III 0,26 0,80 0,14 

IV 0,36 0,86 0,18 

У 0,31 0,61 0,15 

VI 0,44 0,18 0,07 

VII 

i wyzsze 015 — 0,35 0,32 

iglastych Swietokrzyskiego, Wolinskiego Parku Narodowego i obrebu Mo- 
ja Wola przez szkodniki wtórne jest słaby, nie przekracza bowiem 1%. 

Dalsze obliczenia miały na celu wykazanie łącznej masy drewna za- 
siedlonego przez szkodniki i pozostałego, w zasadzie również kwalifiku- 
jącego się do usunięcia drewna z kontrolowanych drzewostanów (tab. 10). 
Wykorzystano do tych wyliczeń współczynnik Wp; oraz znany zapas 
drewna w drzewostanach danej klasy wieku. 

Jak wynika z tab. 10 wyliczona masa drewna kwalifikującego się do 
usunięcia okazała się zaskakująco wysoka, co świadczyłoby o wysoce nie- 
zadowalającym stanie sanitarnym drzewostanów. Wydawało się więc wska- 
zane wprowadzenie następujących poprawek do sposobu wyliczeń ostatecz- 
nej masy drewna do usunięcia. Ponieważ drzewa zaklasyfikowane do gru- 
py obumierających (O) były przygłuszkami, ale jeszcze żywymi — stąd 
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Tabela 9 

Masy drewna zasiedlonego przez szkodniki wtórne w poszczególnych klasach wieku 

Świętokrzyskiego i Wolińskiego Parku Narodowego oraz obrębu Moja Wola 
  

  

      
  

  

Świętokrzyski PN Woliński PN Obręb Moja Wola 

Klasa masa masa masa 

wieku deen as drewna drewn drewna а. р drewna 

rewina zasiedlonezżo LEW к а zasiedlonego ree zasiealonego 

(m*) (m?) (m) (m?) an") um”) 

II 60 490 91 74 000 532 115 365 323 

Ш 297 250 773 125 580 1005 221 340 310 

1V 382 240 1376 93 570 805 229 845 414 

V 359 920 1116 108 940 665 280 715 421 

VI 93 100 410 104110 187 173 470 121 

Vil | 
i wyższe 199 430 299 83 820 293 64 540 207 

razem 1 392 430 4065 590 020 3487 1 085 275 1796 

Tabela 10 

Masy drewna kwalifikujące się w zasadzie do usunięcia 

w poszczególnych klasach wieku 

w Świętokrzyskim i Wolińskim Parku Narodowym w obrębie Moja Wola 
  

  

  

                  
  

  

Świętokrzyski PN Woliński PN Obręb Moja Wola 

cd cu G oO 

REF > |Eg 5 23 
Klasa 4 c 8 5 2 gd ь > i 

wieku Z CJE: 5 BE U = & 
a 3 m 3 р "м 

= 85 KP a Z ва | Зы а-| 82 RBS 
=| SE |ESE| BE! SE |ESE|=Et]| SE |ES= 

II 11,85 60 490 7168 2085 74000 15429 5.80 115365 6691 
IM 1251 297250 37186 11,81 125580 14830 4,64 221340 10270 
IV 14.65 382240 55998 5,65 93570 5286 3.67 229845 8435 
У 1528 _ 359920 54917 4,78 108940 5207 2,26 280715 6344 

Ут 17,85 93 100 7308 2,61 104110 2717 239 173470 4146 
VII 

iwyż- 

sze 17,30 199430 34501 2,76 83820 2313 3,09 64540 1994 

razem, 1392430 197078 — 590020 45782 — 1085275 37880 
  

też celowość ich usuwania z różnych względów nie jest oczywista. Dlatego 

w kolejnej tab. 11 przedstawiono nieco inne wyliczenie masy drewna do 

usunięcia, mianowicie wyłączając masę drewna tej grupy drzew. 
Gdyby porównać wyliczone w tab. 9 tylko zasiedlone przez szkodniki 

wtórne masy drewna do usunięcia z danymi dotyczącymi zagrożenia drze- 

wostanów przez te szkodniki (drewno pozostające do usunięcia, rubryki 

13 +14 +15) wykazanymi w obu Parkach Narodowych i obrębie Moja 
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Tabela lf 

Masy drewna kwalifikujace sie do usuniecia 

bez uwzględniania grupy drzew obumierających (przygłuszek) 

w poszczególnych klasach wieku w Świętokrzyskim i Wolińskim Parku Narodowym 

oraz w obrębie Moja Wola 
  

  

                  
  

Swiętokrzyski PN Woliński PN Obręb Moja Wola 

Ę © 

= Го г бо Ę o 
© > © © Бо 5 Бо 

is a =. HS A > Я 
U == 2 oO Z ‚д u A O 

SB |- 2 le Bo] _ Ч |9 - a |g8_ 
SO acl 2% |$ BF) Ss] gt ве яз 62 4% © 
we |p = RE l€ SS/BS] “8 1838 => gs gege 

II 3,20 60490 1936 8,42 74000 6231 3,62 115365 4176 
III 3,63 297 250 11741 5,16 125580 6480 2,88 221 340 6 375 

IV - 6,87 382 240 26259 2,37 03 570 2218 2,39 229 845 5 493 

У 0,94 309920 21379 2,41 108940 2625 1,46 280 715 4 098 

  

VI 3,93 93 100 3286 1,26 104110 1312 1,19 173 470 2 064 

VII 

j wyż- 6,77 199430 13501 1,65 83 820 1383 2,27 64 540 1 465 

sze 

razem — 1392430 78102 — 590020 20249 — 1085 275 23 671 

Wola na formularzach nr 18 (1), okazaloby sie, iz administracja Swieto- 
krzyskiego Parku Narodowego wykazała 4300 m*, czyli tylko nieco wię- 
cej, administracja Wolińskiego Parku Narodowego 1100 m>, czyli znacz- 
nie mniejszą masę drewna, a administracja obrębu Moja Wola 1757 m3, 
czyli prawie identyczną masę. Jednakże porównanie takie jest mylące, po- 
nieważ na formularzu nr 18 w rubryce 15 wykazywano również masy 
drewna do usunięcia bez oznak żerowania szkodników wtórnych. 

Natomiast pomijając nawet tab. 10, która pokazuje chyba nadmier- 
nie wysokie masy drewna do usunięcia, a porównując wyniki obliczeń 
przedstawione tylko w tab. 11, w której nie uwzględniono drzew obumie- 
rających, z danymi otrzymanymi od administracji okazuje się, że są one 
w obu Parkach Narodowych o ok. 18 razy mniejsze od masy wyliczonej 
w tej pracy, natomiast dla obrębu Moja Wola ok. 13 razy mniejsze. 
Świadczyłoby to, że chociaż zagrożenie przez szkodniki wtórne w obu 
Parkach i obrębie Moja Wola nie jest duże, to jednak ogólny stan sani- 
tarny tych drzewostanów jest niezadowalający. 

Gdyby nawet przyjąć za celowe zastosowanie do wyliczonych w tab. 11 
mas drewna do usunięcia współczynnika redukcyjnego o wartości 0,6, co 
jest uzasadnione faktem, że drzewa kwalifikujące się do usunięcia są 
zwykle cieńsze niż drzewa zdrowe, to i tak masa drewna przewidziana do 
usunięcia w Świętokrzyskim Parku Narodowym wyniosłaby ok. 46 800 m>, 
w Wolińskim Parku Narodowym ok. 12000 паз, a w obrębie Moja Wola 
ok. 14200 m*. Byłyby to więc wciąż dla obu Parków Narodowych masy 
ponad 10-krotnie wyższe, a dla obrębu Moja Wola ok. 8-krotnie wyższe 
niż masy wykazane przez administracje w formularzach nr 18. 
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Reasumując można stwierdzić na podstawie przytoczonych przykła- 
dów, że choć nowa metodyka proponowana przez Sierpińskiego (2) 
wymaga jeszcze dopracowania, to jednak daje dobre podstawy przy skru- 
pulatnym realizowaniu jej wskazań do oceny rzeczywistego stanu sani- 
tarnego drzewostanu. Natomiast w świetle porównania wykazanych da- 
nych z danymi uzyskanymi z wypełnionych formularzy nr 18 można 
przypuszczać, że właściwe wypełnianie tych formularzy jest dla admini- 
stracji bardzo trudne i bardzo rzadko daje właściwe rozeznanie sytuacji. 
Przy tym odnosi się to nie tylko do Parków Narodowych, gdzie istnienie 
rezerwatów ścisłych zwiększa masę drewna zagrożonego, lecz także do 
ocen przeprowadzanych w lasach gospodarczych. Trzeba przy tym pod- 
kreślić, jeszcze raz, że oceny podane przez trzy przykładowo wybrane 
jednostki przeprowadzone zostały w ogólnie przyjęty przez administrację 
lasów państwowych sposób. Jednakże przed ostateczną oceną praktycz- 
nej przydatności nowej metodyki trzeba będzie jeszcze opracować jej 
stopień dokładności oraz pracochłonności. 

Jeżeli idzie o zwiększenie dokładności oceny masy drewna do usunię- 
cia, to wydaje się konieczne uwzględnienie w tej metodyce pomiaru śred- 
nicy drzew w próbach wyrywkowych. 

Natomiast pracochłonność nie wydaje się zbyt duża, gdyż podczas 
przeprowadzanych badań okazało się, że 2-osobowa ekipa studentów, jeśli 
dysponuje środkiem lokomocji, może w ciągu 3 dni zinwentaryzować 
drzewa w próbach wyrywkowych rozmieszczonych na powierzchni ok. 
1000 ha drzewostanów. 

LITERATURA 

1. Instrukcja Ochrony Lasu. PWRiL, Warszawa 1972. 

2. Sierpiński Z. — Opracowanie metod określania stopnia zagrożenia drze- 

wostanów sosnowych przez cetyńce. Dokumentacja IBL, 1973. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 13 lipca 1977 r. 

Краткое содержание 

В 1975 г. был проведен контроль насаждений Свентокшиского Нациюнального 

Парка, в 1976 г. Волинского Национального Парка и в 1977 г. надлесничества 

Антонин, район Мюя Воля при применении новоразработанной методики в Целях 

получения ориентации во вопросу массы древесины в этих пунктах которая с точки 

зрения санитарнюго здравосостояния насаждений квалифицируется к ликвидации. 

При помощи выборочных проб контролировалюсь каждое пятсе выделение в воз- 

расте свыше 20 лет и площадьо более 0,5 га. В одной выбюрочной пробе в зависи- 

MOCTHM от возраста контролировалось от 200 до 400 деревьев, устанавливая KOJIM- 

чество здоровых деревьев, заселенных вредителями, мертвых не заселенных, сло- 

манных, вывороченных, а также приглушенных отмирающих деревьев. 

Указывается, что применяя новый метод маоса древесины квалифицирующаяся 

для удаления установленная согласно разным вариантам расчетов, по крайней мере 

в 8 до 10 раз больше, чем та же самая масса данная администрацией. 
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Summary 

Newly developed procedure was applied in the inspection of forest stands of the 

Swietokrzyski National Park in 1975, Wolinski National Park in 1976, and the Anto- 

nin forest district, Moja Wola forest range in 1977. The purpose of inspection was to 

assess the volume of wood to be removed from the standpoint of sanitary status of 

stands. | 

The inspection included each fifth stand more than 20 years old and with area 

greater than 0.5 ha. One sample included from 200 to 400 trees in relation to their 

age. Number of healthy trees was determined, as well as those invaded by pests, 

dead but not invaded, broken and windfallen trees, and dying suppressed trees. 

It was indicated that while using the new method the volume of trees to be 

removed assessed with various variants of calculations is at least 8 to 10 times 

greater than the volume indicated by administration. | 
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Zeszyt zawiera: 

B. W. Aleksandrowicz, A. Łaszczyński: 
Krajobrazowe typy lasu Tatrzańskiego 
Parku Narodowego. 
S. Bałut, R. Bitka, M. Kulej, J. Sabor: 
Analiza wzajemnych zależności pozycji 
biosocjalnych zajmowanych w drzewo- 
stanie modrzewiowym przez pojedyncze 
drzewa w poszczególnych latach życia. 
S. Baran: Gleby jedlin Beskidu Sądec- 
kiego. 
S. Kowalski: Próba wykazania wpływu 
zbiorowisk grzybów leśnego środowiska 
glebowego na grzyby komponenty mi- 
ate sosny zwyczajnej (Pinus silvestris 

K. Przybylska: Wyniki statystyczno- 
matematycznej metody kontroli zapasu 
i przyrostu w jedlinach lasu pod Hu- 
sarami. 

K. Przybylska: Efektywność metod kon- 
troli zapasu i przyrostu. 

M. Skrzypczyńska: Reseliówka modrze- 
wiówka Resseliella skuhravyorum 
Skrzypcz. (Diptera, Cecidomyiidae), jej 
stadia rozwojowe, biologia i znaczenie 
gospodarcze. 

J. R. Starzyk: Wpływ wieku drzewosta- 
nu na skład gatunkowy i liczebność 
występowania kózkowatych (Col. Ce- 
rambycidae) w Puszczy Niepołomickiej. 
M. Świeboda: Zawartość siarki, cynku 
i ołowiu w glebie oraz w igliwiu drze- 
wostanów sosny zwyczajnej (Pinus sil- 
vestrts L.) znajdujących się w zasięgu 
oddziaływania emisji huty „Bolesław” 
koło Olkusza. (MSzU) 
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