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Wpływ spałowania na przyrosty wysokości dębu i jesionu *) 

Влияние обгладывания на прирост по высоте дуба и ясеня 

Impact of bark peeling on growth height in oak and ash 

WSTĘP 

G parowanie drzew przez dzikie kopytne jest jedną z dotkliwszych 
szkód wyrządzanych przez te zwierzęta w lesie. Rany po spało- 

waniu zabliźniają się na drzewach z trudem i najczęściej są zakażane 
grzybami pasożytniczymi, których rozwój dyskwalifikuje w przyszłości 
zupełnie jakość techniczną drewna (3, 4). 

Należałoby sądzić, że zwierzyna spałuje z głodu. Szederjei (10) 
stwierdza jednak, iż dopiero najedzone zwierzęta zaczynają spałować. 
Wohlbier i Lindner (13) oraz Nunberg (5) przypuszczają, że 
kopytne uzupełniają w ten sposób braki mikroelementów w organizmie. 
Szczerbiński (9), Kónig (2) i Stubbe (7) uważają, że główną 
przyczyną spałowania jest brak wody w łowisku. Ueckermann 
i Scholz (12) twierdzą natomiast, że zwierzyna racjonalnie dokarmiana 
w ogóle nie spałuje. Obszerny przegląd literatury na temat spałowania 
podaje Szukiel (11). 

Wiadomo ponadto, że wypadanie (usychanie) drzew spałowanych nie 
przekracza ilości naturalnego wydzielania się. Szczerbiński (8) 
i Ramlav (6) oraz inni podają np., że tylko drzewa ospałowane na 
całym obwodzie giną, co stanowi około 5% wszystkich drzew w młodni- 
kach, ale na skutek naturalnego wydzielania się ginie z przegęszczenią 
mniej więcej taki sam procent drzew jak w wypadku, gdy spałowanie 
nie występuje. 

Tylko w pracy Kowalskiego i Skabary (1) spotkano we 
wstępie wzmiankę o słabszych przyrostach wysokości świerków spałowa- 
nych. Autorzy nie formułują jednak takiego wniosku w oparciu o swoje 
materiały. 

W związku z badaniami nad preferencją żeru żubrów i zwierzyny: 
płowej postanowiono zbadać wpływ spałowania na zróżnicowanie przy- 
rostów wysokości dwóch ważnych gatunków lasotwórczych w Puszczy 
|.   

* Badania były prowadzone w ramach problemu węzłowego 09.1.7, koordyno~ 

wanego przez Instytut Ekologii PAN. 

30



Białowieskiej, jakimi są dęby i jesiony, aby przekonać się, czy spałowanie 
może wpływać na tempo wzrostu drzew i pośrednio oddziaływać na wy- 
padanie drzew spałowanych. 

METODYKA 

W ciągu czerwca i lipca 1972 r., na tych samych powierzchniach zmie- 
rzono roczne przyrosty wysokości 91 dębów (Quercus robur L.) i 100 je- 
sionów (Fraxinus excelsior L.) uprzednio spałowanych (1968 r.) oraz po 
100 nie spałowanych drzew obu gatunków. Badano przyrosty roczne z lat 
1968—1971 (jesion) lub 1969—1971 (dąb). Drzewa te były spałowane 
głównie przez żubry wiosną 1968 r. (obserwacje naoczne). Poza tym mie- 
rzono pierśnicę i całkowitą wysokość wszystkich drzew, a na spałowa- 
nych — dodatkowo długość i szerokość zdarcia pasa kory, oraz zano- 
towano stronę świata, od której była zdarta kora. Przyrosty na drze- 
wach wysokości do 12 m mierzono specjalnym przyrostomierzem. Drzewa 
cieńsze (do 5 cm pierśnicy) nie spałowane i mało ospałowane można było 
przyginać i mierzyć przyrosty roczne bezpośrednio dwumetrową taśmą 
stalową. 

Opis przywostomierza. Na grubszym końcu 4-segmentowej, 6-metrowej 
wędki bambusowej umocowano mały kołowrotek wędkarski. Przez prze- 
lotki na wędzisku przepuszczono żyłkę nylonową i od cienkiego końca 
(szczytówki) wędki spuszczono ją luzem do kołowrotka. Na kołowrotku 
związano żyłkę zamykając obwód, okręcając raz żyłką bębenek kołowrotka 
dla pewniejszego przesuwania się żyłki przy obrotach kołowrotka. Na 
luźnej stronie żyłki umocowano dwie czerwone chorągiewki: jedną na 
szczycie wędki, drugą — 1,5 m w górę od kołowrotka. Odległość od dolnej 
chorągiewki do kołowrotka wyskalowano trwale co 1 cm tuszem na wę- 
dzisku, oznaczając punkt „0 u góry. 

Przeprowadzanie pomiaru przyrostu drzew. Jeden z mierzących staje 
na drabinie na potrzebnej wysokości i wędkę skierowaną cienkim końcem 
do góry przykłada w pobliżu strzały drzewa do końca ubiegłorocznego 
przyrostu (bez świeżego przyrostu bieżącego). Druga osoba, stojąca na 
ziemi w odległości zapewniającej dobrą widoczność mierzonego wierz- 
chołka drzewa przez lornetkę, kieruje ustawieniem szczytowej chorągiewki 
na górną granicę rocznych przyrostów. Następnie pracownik posługujący 
się przyrostomierzem przesuwa górną chorągiewkę do dolnej granicy przy- 
rostu rocznego, pokręcając w tym celu kołowrotkiem i stale pozostając 
pod kontrolą współpracownika. Dolna chorągiewka wędki przenosi war- 
tość pomiaru długości przyrostów rocznych w cm na wyskalowaną dolną 
część wędki, co było łatwe do odczytania. W ten sposób mierzono kolejne. 
roczne przyrosty wysokości. 

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie stosując test t-Studenta. 
lub analizę wariancji. 

WYNIKI 

Pomiarów wysokości przyrostów 91 dębów spałowanych i 100 — nie. 
spałowanych w wieku około 15 lat dokonano w dwóch gniazdach odno- 
wieniowych wielkości 20—30 a, w zespole Tilio-Carpinetum Tracz. 1962 
(oddz. 396 w Puszczy Białowieskiej). Identyczne pomiary wykonano na 
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100 jesionach spałowanych i 100 — nie spałowanych w wieku 10—15 lat 
w zespole Circaeo-Alnetum Oberd. 1953 (oddz. 397 i 426 w Puszczy Biało- 
wieskiej), rozrzuconych na powierzchni około 12 ha, pod okapem 
60—70-letniego, gonnego drzewostanu olszowo-jesionowego, o zwarciu ko- 
ron 0,6 do 1,0. 18 jesionów nie spałowanych o zbyt wybujalych przyrostach 
rocznych (30—210 cm) wyeliminowano z dalszych obliczeń. Okazało się 
bowiem, że rosły one w dwu prześwietlonych gniazdach o zwarciu koron 
do 0,2. Wartości ich przyrostów wpływały na średnie arytmetyczne zwięk- 
szając je o około 50%. i 

Srednia pierśnica dębów spałowanych wynosi 55 em (skrajne: 
3,3—8,3 cm), a średnia wysokość drzew — 6,84 m (skrajne: 4,0—8,8). 
Analogiczne wymiary dla dębów nie spałowanych wynoszą: średnia pierś- 
nica — 4,7 cm (skrajne: 2,0—6,6 cm), a średnia wysokość — 6,0 m (skraj- 
пе: 3,9—8,3 m) (tab. 1). Kopytne spałują i grubsze dęby (do 20 cm) 
o gładkiej korze, lecz możliwości techniczne nie pozwoliły ' pomierzyć 
drzew wyższych od 12 m. 

Tabela 1 

Średnie i skrajne wartości pierśnic i wysokości 

oraz zmienność przyrostów rocznych dębu i jesionu spałowanego i nie spałowanego 
  

          
  

  

  

  

Pierśnica Wysokość m | Roczny przyrost 

Gatunek cm Rok wysokości e n 

X  Min.—Max.| X Min.—Mox. Min.—Max.X + SD Cwv 

1971 3— 96 45,0+18,8 41,78 
> | 

_ 8 55 33—83 684 4,00— 8,80 1970 2— 68 29,7+11,3 38,05 
5 о | 
$ g 1969 2— 73 349+ 47 13,47 
H U) 

5 >. 
> я 

= © 1971 9— 99 428+189 4416 
© 8 

a 1 4,7 2,0—6,6 6,00 3,90— 830 1970 3— 90 29,1+16,6 57,04 
U 

0 = 1969 7—100 36,9+19,2 52,03 
Z 

1971 2— 60 16,3+12,3 75,46 

R 53 33—73 811 480—115 1970 1— 57 17,5+13,6 77,71 
© 

$ Ś1 1969 1— 55 16,6+12,2 73,49 
"5 O 

о R” 1968 1— 52 236+13,9 58,90 
© 

7 

3 > 
ond |» 

8 С 1971 2— 40 155+10,0 64,52 
> CN 

Oe 

= | | 46 3,0—8,0 7,29 4,40—10,7 1970 2— 46 17,1+108 63,16 
ao 
© 1969 2— 67 16,8+11,6 69,05 

z 1968 1— 96 23,7+17,4 73,42     
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Średnia pierśnica spałowanych jesionów wynosi 5,8 cm (skrajne: 
3,3—7,3 cm), zaś średnia wysokość drzew — 8,11 m (skrajne: 4,8—11,5 m). 
Jesiony nie spałowane miały średnią pierśnicę 4,6 cm (skrajne: 
3,8—8,0 cm), a średnią wysokość — 7,29 m (skrajne: 4,4—10,7) (tab. 1). 
Również i grubsze jesiony o gładkiej korze są spałowane (do 25 cm), lecz 
ich nie pomierzono z podanych już powodów. 

Analiza rozkładu częstości i wielkości spałowań według stron świata 
wykazuje dość równomierny rozkład u obu gatunków drzew (ryc. 1). 
U jesionu omawiany rozkład jest prawie koncentryczny (ryc. 1 B), u dębu 
strony NE i SW wydają się mniej preferowane (ryc. 1A). Analiza wa- 
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Ryc. 1. Częstotliwość (1) i powierzchnia spałowanej kory (cm?) (2) w stosunku do 
stron świata. 

A. Dąb, wiek 15 lat, n — 91, w tym 35 spałowanych  B. Jesion, wiek 10—15 lat, 

dwukrotnie z różnych stron п = 100, w tym 29 spało- 

wanych dwukrotnie z róż- 

nych stron 

riancji wykazała jednak, że różnice w częstotliwości spałowania obu ga- 
tunków drzew z różnych stron świata są statystycznie nieistotne 

(< Ев). s 2 
Dysponując 1400 pomiarami rocznych przyrostów wysokości dębów 

i jesionów spałowanych i-nie spałowanych, wykonano analizę ich dyspersji 
w klasach co 5 cm (ryc. 2). Krzywe przyrostów drzew spałowanych i nie 
spałowanych u obu gatunków w poszczególnych latach przebiegają po- 
dobnie. Średnie przyrostów są bliskie medianie tylko u dębu w latach 1971 
i 1969 (ryc. 2 A). Mediany dębu w 1970 r. (ryc. 2A) oraz we wszystkich 
latach u jesionu (ryc. 2 B) są przesunięte od średniego przyrostu ku war- 
tościom mniejszym. s a 

Charakterystycznie różny jest jednak rozkład frekwencji wysokości 
u obu gatunków drzew. Przyrosty dębu mają rozkład zbliżony do normal- 
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nego (ryc. 2A) a jesionu upodabniają się do krzywej Poissona 
(ryc. 2B). Wydaje się, że jest to wynikiem tego, iż dęby rosły w gniaz- 
dach z dostępem światła, a jesiony — pod okapem drzewostanu olszowo- 
jesionowego o zwarciu 0,6 do 1,0 

Ogólnie wiadomo, że przyrosty nalotów i podrostów drzew pod okapem 
lasu są dużo mniejsze od przyrostów wysokości drzew na przestrzeniach 
otwartych (uprawy na zrębach czystych). 

Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic (test t-Studenta, P>0,05) 
między średnimi przyrostami wysokości drzew spałowanych i nie spałowa- 
nych u obu badanych gatunków drzew w poszczególnych latach (tab. 1). 
Przypuszczenie, że drzewa spałowane mogą charakteryzować się słabszymi 
przyrostami rocznymi, co sugerują Kowalski i Skabara (1) dla 
świerka, nie znajduje uzasadnienia w świetle przędstawionych wyników 
dla dębu i jesionu. Istnieje natomiast ogromne zróżnicowanie indywi- 
dualnych przyrostów u ostatnich dwu gatunków i to w wartościach 
absolutnych (min. — max., tab. 1), jak też we współczynniku zmienności. 

“fo 

      

  

  

      

      
lOO 

cm 
  

Ryc. 2. Rozkłady frekwencji przyrostów rocznych na wysokosé Quercus robur (A) 

i Fraxinus excelsior (B) spatowanych (1) i nie spatowanych (2) w klasach co 5 cm 
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Te ostatnie wahają się w wypadku dębu w granicach od 13,47 do 57,04%, 
a w wypadku jesionu — od 58,90 do 77,71% (tab. 1). 

Stwierdzono natomiast statystycznie istotne różnice w przyroście spało- 
wanych i nie spałowanych dębów w kolejnych latach (P<0,01). Przyrosty 
jesionu w 1968 r. były również znamiennie wyższe niż w pozostałych 
latach (P<0,01), przy czym w obrębie tych ostatnich nie różniły się 
istotnie. 

Warunki pogody w latach, kiedy badano przyrosty drzew nie były 
jednakowe, a dane przedstawione w tab. 2 sugerują, że istnieje odwrotna 
zależność między przyrostami dębu a ilością opadów atmosferycznych 
oraż prosta zależność z ilością godzin nasłonecznienia. Prawidłowości takie 
nie zaznaczają się w wypadku jesionu, którego najwyższe przyrosty obser- 
wowano w 1968 r. przy przeciętnej liczbie godzin nasłonecznienia i śred- 
niej sumie opadów. Brak wpływu opadów i nasłonecznienia na przyrosty 
wysokości jesionów wypływa chyba stąd, że rosną one stale w biotopie 
wilgotnym, no i pod okapem drzewostanu. 

Tabela 2 
Średnie temperatury roczne, sumy opadów i nasłonecznienia 

w latach 1968—1971 w Białowieży (z IMiGW) 
  

  
  

Temperatura Opady Nasłonecznienie Rok °С 
шт godz. 

1968 6,4 654,7 1471,9 
1969 5,1 576,3 1743,4 
1970 5,8 940,3 1280,9 
1971 7,0 568,5 1578,1 

Reasumując podane obserwacje można powiedzieć, że: 
l. Spałowanie dębów i jesionów przez żubry i zwierzynę płową nie 

wpływa ujemnie na przyrost ich wysokości. 
2. Spałowanie nie ma większego znaczenia dla biologii lasu, gdyż 

przy naturalnym wydzielaniu się drzewek z młodników ginie mniej więcej 
taki sam procent drzew (około 5%) (6, 8). 

3. Zwierzyna spałuje drzewa mniej więcej równomiernie ze wszyst- 
kich stron świata. 

Dziękujemy prof. drowi Z. Puckowi za przedyskutowanie niniej- 
szego tematu i cenne uwagi, a inż. E. Malzahn, W. Bajko 
1A. Waszkiewiczowi za pomoc w obliczeniach i wykonaniu po- 
miarow w terenie. 
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Z zakładu Badania Ssaków PAN 

w Białowieży 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 4 lipca 1973 r. 

Краткое содержание 

Были измерены приросты по высоте у 100 дубов и 100 ясеней в возрасте 10—15 лет 

— обглоданных и у стольких же не обглоданных. Установлено, что эти приросты не 

отличаются чемлибо существенным, Е <Е 0,05 (табл. |, рис. 3). Отмечались стороны 

света и размеры коры сорванной со ствола. И здесь определено, что парнокопытные 

обгладывают деревья более или менее равномерно со всех сторон (рис. 1). Обглады- 

вание деревьев не имеет большого значения для биологии леса, посколько не нару- 

шает сомкнутости полога. Однако, оно является причиной серьёзных технических поро- 

ков древесины в комлевой части. Для измерения прироста по высоте применялся 

описанный в тексте оригинальный измеритель прироста. 

Summary 

Heigth growth was measured in 100 bark peeled oaks and 100 bark peeled 

ashes 10 to 15 years old and in the same number of untouched trees. It was found 

that the growth does not differ significantly, F <F 0.05 (table 1, fig. 3). Quarters 

of the globe and size of patches of stripped bark were recorded. It was found here 

that ungulates peel bark on trees with roughly equal intensity from all quarters 

of the globe (fig. 1). Bark peeling is, therefore, of no serious importance for forest 

biology, since it does not interrupt crown canopy. It results, however, in very 

severe technical faults of the butt-end wood. Original growth meter, described in 

paper, was used in height growth measurements. 
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