
1969 SYLWAN Nr 8 
  

JAN WOLSKI 

Pierśnica — reprezentatywną cechą do wyboru drzew próbnych 
przy oznaczaniu fizycznych i mechanicznych własności drewna 

Диаметр на высоте груди — репрезентативный признак 

для отбора модельных деревьев при определении физических 

и механических свойств древесины деревьев исследуемых насаждений 

Diameter at breast height — a representative characteristics for the selection of sam- 

ple trees to determine physical and mechanical wood properties in trees of stands 

studied 

7, agadnienie reprezentatywnosci drzew probnych przy oznaczaniu tech- 
nicznych własności drewna badanych drzewostanów jest ciagle sprawg 

otwartą. Niejednokrotnie padały pytania, jaką cechę dendrometryczną 
należy uznać za reprezentującą drewno. Dotychczas wybór drzew prób- 
nych opierano na wielkości pierśnicy. 

Czy to jest słuszne, czy raczej należałoby opierać wybór na innych 
cechach, np. na wysokości lub rzucie koron? 

Zagadnienie to dotychczas nie zostało zbadane. W mojej rozprawie 
doktorskiej opierałem się również na pierśnicy, pobierając drzewa prób- 
ne do oznaczania wielkości pewnych własności technicznych drzew i drze- 
wostanów. Na podstawie uzyskanych wielkości średnich dla ciężaru 
właściwego, wytrzymałości na ściskanie i zginanie statyczne obliczyłem 
współczynnik korelacji pomiędzy wielkością tych własności, a wielkością 
pierśnicy. Otrzymałem następujące wyniki: 

Własności techniczne Współczynnik 
korelacji 

Ciężar właściwy 0,364 
Wytrzymałość na ściskanie 0,507 
Wytrzymałość na zginanie 
statyczne 0,291 

Jakkolwiek wielkość współczynników korelacji w danym wypadku 

nie jest zbyt duża, to jednak z uwagi na stwierdzoną istotność zależności 

korelacyjnej, należy uznać, że są one wystarczające dla stwierdzenia, iż 

pierśnica może być uznana za cechę reprezentatywną przy wyborze drzew 

próbnych (5). 

"



_Ż kolei wykonałem podobne obliczenie współczynnika korelacji po- 
między wysokością i zbadanymi własnościami; uzyskane wyniki są nas- 
tępujące: 

Własności techniczne Współczynnik 
korelacji 

Ciężar właściwy 0,161 
Wytrzymałość na ściskanie 0,199 
Wytrzymałość na zginanie 
statyczne ’ 0,205 

Okazało się, że zależność korelacyjna między wysokością a zbada- 
nymi własnościami jest znacznie mniejsza niż dla pierśnicy. Prócz tego 
stwierdzono, że zależność ta jest nieistotna. Wskazywałoby to, że wyso- 
kość nie może być uznana za cechę należycie reprezentującą drzewa 
próbne w badanych drzewostanach. | 

Jeśli chodzi o rzut korony, to cecha ta, moim zdaniem, nie może być 
brana pod uwagę z powodu zbyt małej dokładności jej pomiaru. Może 
ona jedynie służyć jako element charakterystyki opisowej drzew. 

W pracy Bicyna pt. „Taksacyjne cechy różnowiekowych drzewos- 
tanów bukowo-jodłowych i jodłowych północno-zachodniego Kaukazu” 
(6) podano również wartości współczynnika korelacji dla niektórych cech 
taksacyjnych drzewostanu, a mianowicie: 

Cechy taksacyjne "Współczynnik korelacji 
dla buka dla jodły 

Pierśnica i wiek 0,600 0,684 
Pierśnica i wysokość 0,758 0,870 
Pierśnica i rzut korony 0,755 0,600 

Z przytoczonych liczb jasno wynika, że pierśnica niejako koncentruje 
w sobie wszystkie inne cechy dendrometryczne przez ścisłą zależność 
korelacyjną i dlatego może być uważana za jedyną cechę, która właś- 
ciwie reprezentuje drzewa próbne w badanych drzewostanach. 

Słuszność tego twierdzenia potwierdzają niektóre prace badawcze np. 
T. Gieruszyńskiego (2), J. Grochowskiego (1), T. Tramp- 
lera (4) oraz K. Magnuskiego (3). Wszyscy ci autorzy stosują 
pierśnicę jako podstawę przy wyznaczaniu drzew próbnych. 
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