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Tempo dorastania świerka 
do przekroju pierśnicowego 

w drzewostanach Swierkowo-sosnowych 
północno-wschodniej Polski 

Темпы роста ели до высоты диаметра на высоте груди 
в с<лово-сосновых наюаждениях оеверо-восточной Польши 

The rate of spruce attaining d.b.h. cross-section in spruce-pine stands 
of the north-eastern Poland 

WSTEP I CEL PRACY 

[twa gatunków cienioznośnych z odnowienia naturalnego wyka- 
zują w młodym wieku bardzo zróżnicowane tempo wzrostu. Na drze- 

wach, które odnowiły się w niekorzystnych warunkach wzrostu, wystę- 
puje na przekroju podstawy zbita warstwa słojów przy rdzeniu. Słoje te 
nie występują już na ogół na większych wysokościach. Aby nie uwzględ- 
niać czasu, w którym drzewo rosło w niekorzystnych warunkach wzrostu, 
stosuje się wiek pierśnicowy, który równy jest liczbie słojów na przekroju 
leżącym w odległości 1,3 m od ziemi. Wiek ten daje jednolitą podstawę 
do porównań różnych drzewostanów pod względem przyrostowym, lecz 
nie informuje o historii drzewostanu i tempie jego wzrostu w młodości (6). 
Dlatego też prowadzone są badania nad określeniem wieku, w którym 
drzewo osiąga wysokość pierśnicowego przekroju (1, 2, 3, 4, 5). 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie tempa dorastasnia świerka 
do wysokości 1,3 m od ziemi w drzewostanach sosnowo-świerkowych 
l świerkowo-sosnowych północno-wschodniej części Polski. 

OBIEKT I METODYKA BADAŃ 

Badania przeprowadzono na podstawie materiałów empirycznych ze- 
branych na terenie Puszczy Knyszyńskiej (PK), Rominckiej (PR) i Augu- 
stowskiej (PA). Powierzchnie badawcze założono w 100 drzewostanach 
sosnowo-świerkowych i świerkowo-sosnowych różniącym się wiekiem so-' 
sny, udziałem obu gatunków drzew, strukturą pionową. W każdym drze- 
wostanie przeprowadzono ekspertyzę fitosocjologiczną i glebową oraz okre- 
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ślono typ siedliskowy lasu (7, 8). Najwięcej powierzchni — 70 założono na 
siedlisku BMśw, 13 na LMśw, 10 na Bśw, a pozostałe 7 reprezentuje sie- 
dlisko Lśw, BMw i LMw (9, 10). 

Po wytyczeniu i trwałym oznakowaniu powierzchni zmierzono pier- 
śnice wszystkich drzew. Wiek sosny określono na podstawie kilku lub 
kilkunastu drzew, natomiast na wszystkich świerkach określono wiek pier- 
śnicowy. Na każdej powierzchni wybrano losowo z całego zakresu pierśnic 
po 20 świerków. Po ścięciu tych drzew określono między innymi ich pier- 
śnicę i długość oraz liczbę słojów na przekroju podstawy i przekroju pier- 
snicowym. | 
- Średni wiek sosny wynosi od 15 do 179 lat, natomiast wiek świerka, 
określony jako średnia arytmetyczna wieku drzew próbnych, waha się 
w granicach od 17 do 154 lat. Charakterystyka ta wykazuje dużą zmien- 
ność. W obrębie jednego drzewostanu występują świerki o wieku wyż- 
szym, równym lub niższym od wieku sosny. Świerk w tych drzewostanach 
pochodzi z naturalnego odnowienia, natomiast sosna na większości po- 
wierzchni została odnowiona sztucznie. 

WYNIKI BADAŃ 

lempo dorastania świerka do przekroju pierśnicowego określono na 
podstawie różnicy liczby słojów na przekroju zerowym i na pierśnicy. Dla 
każdej powierzchni obliczono średni wiek dorastania świerka do wyso- 
kości 1,3 m oraz jego zmienność (tabela). Wiek ten waha się od 9 do 31 lat 
i średnio dla badanych drzewostanów wynosi 17 lat. Charakterystyka ta 
wykazuje stosunkowo dużą zmienność. Wartość odchylenia standardowego 
waha się od 1,3 do 15,8 lat i średnio dla wszystkich powierzchni wynosi 
5,138 lat. Oznacza to, że w drzewostanie występują świerki, które wysokość 
przekroju pierśnicy osiągnęły w ciągu kilku czy kilkunastu lat, jak rów- 
nież drzewa, które do tej wysokości rosły nawet kilkadziesiąt lat. Naj- 
wyższy wiek dorastania świerka do wysokości pierśnicy jaki zanotowano 
w badanych drzewostanach wynosi 71 lat. ' 

Średni wiek dorastania świerka do wysokości 1,8 m zależy od typu 
siedliskowego lasu (ryc. 1). Najwolniejsze tempo wzrostu drzewa z sie- 
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. Śrędni wiek dorastania świerka 
do wysokości pierśnicowego przekroju — Wp oraz jego zmienność — V,, о 

  

                      
  

Pow. | Flow. | a Pow. „e 
ba = — Vwo Ба = — Vw ba = u Vwo 

daw- УР |0 МР | % daw- "| УР |0 МР ) м daw - УР |0 УР 04 
CZa CZA czą . 

| 

PK 1 18,3 6,879 375 PR 31 10,3 2447 238 PA 66 195 3571 183 
2 154 3,891 253 32 125 1,936 155 67 128 2857 223 
3 17,2 £3,600 20,9 38 12,0 1,581 13,2 68 17,8 3,306 18,5 
4 165 4935 299 34 173 4,732 274 69 192 4689 244 
5 103 2,195 212 35 11,0 3,050 27,7 70 174 3,612 207 
6 282 4,384 112 36 145 5,005 345 71 120 2479 20,6 
7 25,38 14,304 56,5 37 93 2610 28,1 . 12 14,8 2,713 18,3 
8 204 3,397 16,5 38 16,4 4,684 28,6 73 9,0 1,342 14,9 
9 142 7,270 512 39 11,2 1,982 17,7 74 153 4,627 30,2 

10 184 5,652 30,7 40 11,6 2,111 23,4 td 16,0 3,667 22,8 
11 174 5,181 298 41 11,0 2,598 2356 76 16,8 3,978 236 
12 152 4481 394 42 194 8058 415 77 16,1 5,078 31,5 
13 139 3,330 240 43 105 2209 210 78 18,2 6,675 36,7 
14 27,8 8533 30.6 44 198 5,336 295 79 15,0 4970 331 
15 11,6 3,023 261 45 14,9 3,167 213 80 18,2 3,894 214 
16 126 2800 223 46 119 3,245 273 81 18,8 4,895 260 
17 16,3 5,637 "34,7 47 11,3 2,341 20.7 82 18,1 3,208 16,8 
18 17,2 7,167 41,5 48 12,9 3,491 27.1 83 193 3,437 17,8 
19. 22,0 10,855 48,2 49 14,7 5,554 378 84 20,9 4,706 225 
20 19,0 9,462 49,9 50 13,0 3,442 265 85 18,0 5,320 30,0 

21 163 17212 44,1 51 12,1 2,364 195 86 14,4 4,822 334 
22 207 7,669 37.0 52 17,1 4,298 252 87 15,8 4373 276 
23 26,4 6,248 23.6 23 12,0 2,987 249 88 12,3 6,405 403 
24 184 7,708 420 24 11,8 2,293 19,4 89 16,7 . 3,180 19,0 
25 17,8 6,293 30,4 25 .243 6,506 26,2 90 213 5,255 24,7 
26 228 10.420 45,9 ob 18,6 10,205 54,9 91 154 4,421 28,6 27 18,7 10,838 578 57 116 3,309 285 92 15,0 3,057 203 
28 17,1 4,429 258 28 13,9 6,268 451 93 16,9 4,506 28,2 
29 193 105612 54,8 59 15,3 1,256 474 94 182 3,385 18,6 30 18,5 4117 229 60 168 8,316 495 95 -16,8 3,696 220 

61 13,7 4,638 336 356 182 8,364 459 
a 62 119 3,137 264 97 205 5,343 261 

63 21,7 7,350 33,9 98 15,9 4,668 - 294 
64 31,2 15,782 506 99 . 16,7 4437 26,5 
65 23,2 12,224 52.7 100 20,2 7,692 381 

AT 

dliska Bsw i BMśw. Najszybsze tempo wykazują świerki z siedliska Lśw, dzie wysokość 1,3 m osiągają średnio w wieku 12 lat. 
Iempo dorastania świerka do wysokości 1,3 nie wykazuje powiązania 

* Wymiarami drzew, jakie osiągają one w późniejszym akresie. Średnia Wysokość świerka w drzewostanie nie zależy od tempa dorastania do bierśnicy. Współczynnik korelacji oceniający siłę badanego związku 
W drzewostanach z BMśw jest bardzo niski i nieistotny, bo wynosi -+-0.076. jo aobnie nie stwierdzono istotnej zależności między średnim wiekiem „rastania świerka do wysokości 1,3 m a średnią pierśnicą drzew (r = ——0,072) i średnim wiekiem świerka (г = -- 0,138). 
к Na Tys. 4 przedstawiono przebieg wzrostu wysokości czterech świer- W z BMśw, które wysokość 1,3 m osiągnęły w różnym wieku. Świerk 1 
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Ryc. 2. Krzywe wzrostu wysokości świerka w drzewostanach świerkowo-sosnowych 

Puszczy Rominckiej 

wysokość 1,3 m osiągnął w wieku 7 lat, gdy tymczasem świerk 4 rósł do 
tej wysokości 34 lata. W chwili pomiaru drzewa te osiągnęły taką samą 
wysokość — ok. 28 m, a w pewnych okresach tempo wzrostu świerka 3 
jest zbliżone do tempa wzrostu świerka. 1. Podobnie świerki 2 i 4 nie 
różnią się wysokością, mimo że pierwszy z nich wykazywał znacznie 
szybsze.tempo dorastania — 25 lat, niż świerk 4 — 63 lata. Ten ostatni 
świerk cechował się niskim tempem wzrostu prawie do 130 lat, w którym 
to wieku osiągnął wysokość ok. 9 m. Najszybsze tempo wzrostu wystąpiło 
w ciągu ostatnich 60 lat, w którym to okresie przyrost wysokości wynosi 
około 14 m. 

Dla poszczególnych drzewostanów określono czas powstania świerka 
jako różnicę między wiekiem sosny i wiekiem świerka. Różnica ta dla 
poszczególnych drzew przyjmuje wartość dodatnią, równą zero lub ujem- 
ną. Dodatnia wartość różnicy określa wiek sosny w momencie pojawienia 
się świerka, ujemna wiek świerka w chwili wprowadzenia sosny, nato- 
miast równa zero dotyczy świerków powstałych równocześnie z sosną. 
Zmienność czasu powstania świerka występuje zarówno między powierzch- 
niami jak również w obrębie jednego drzewostanu. Stosunkowo niewiele 
jest drzewostanów, w których wszystkie świerki miałyby wyższy lub 
niższy wiek od sosny. Zdecydowaną większość stanowią drzewostany; 
w których świerki są starsze, równe wiekiem i młodsze od sosny. 

Drzewa drzewostanów z BMśw i LMśw zgrupowano w klasy różnicy 
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wieku sosny i świerka. Oddzielną klasę utworzono dla świerków powsta- 
łych równocześnie z sosną (klasa zero). W każdej z wyodrębnionych klas 
obliczono średni wiek dorastania świerka do przekroju pierśnicowego 
(ryc. 3). W drzewostanach z BMśw najwolniejsze tempo wykazują drzewa, 
które stosunkowo długo rosły pod sklepieniem poprzedniego pokolenia 
drzewostanu, a w chwili wprowadzenia sosny wiek ich wynosił ponad 
50 lat. Im krócej przebywały świerki pod sklepieniem poprzedniego poko- 
lenia, tym szybciej dorastały do wysokości 1,3 m. Najczybciej tę wysokość 
osiągnęły świerki, które powstały równocześnie z sosną. 

W drugiej grupie świerków powstałych po wprowadzeniu sosny tem- 
po ich dorastania zmienia się wraz z wiekiem sosny nieco inaczej. Można 
wyróżnić tu trzy grupy drzewostanów. Pierwszą z nich stanowią drzewo- 
stany o wieku sosny do 30 lat. Powstałe w nich świerki dorastają do wy- 
sokości przekroju pierśnicowego tym wolniej, im wyższy jest wiek sosny. 
Drugą grupę stanowią drzewostany o wieku sosny od 30 do 90 lat, w któ- 
rym to okresie wraz ze wzrostem wieku sosny świerk wykazuje tendencję 
zwiększania tempa dorastania. Do trzeciej grupy można zaliczyć drzewo- 
stany o wieku powyżej 90 lat, w którym to okresie wraz ze wzrostem 
wieku sosny obserwuje się ponowny spadek tempa dorastania do wyso- 
kości pierśnicy. 

W badanych drzewostanach z LMśw występowały głównie świerki 
młodsze od sosny, stąd też określono tempo dorastania do pierśnicy dla 
dodatnich klas różnicy wieku. Tendencja zmiany tempa dorastania jest 
podobna jak w drzewostanach z BMśw, z tym że jest ona mniej wyraźna. 
Dokładne prześledzenie tych zmian wymaga dysponowania większą liczbą 
drzewostanów z LMśw. 

WNIOSKI 

1. Średni wiek, w którym świerk osiąga wysokość pierśnicowego prze- 
kroju w drzewostanach sosnowo-świerkowych i świerkowo-sosnawych, 
waha się w granicach od 9 do 31 lat. Średnia jego wartość dla badanvch 
drzewostanów wynosi ok. 17 lat. Charakterystyka ta wykazuje stosunkowo 
dużą zmienność — wartość współczynnika zmienności wynosi od 11 do 
58 %, średnio ok. 30%. / 

2. Tempo dorastania świerka do wysokości pierśnicy zależy od typu 
siedliskowego lasu. Najszybciej wysokość 1,3 m osiągają drzewa na sie- 
dlisku Lśw — średnio w wieku ok. 12 lat, najwolniej rosną na Bśw. gdzie 
wysokość tę uzyskuje świerk w wieku ok. 17 lat. 

3. Średnia wysokość, pierśnica i wiek osiągany przez świerk w bada- 
nych drzewostanach nie wykazuje związku z początkowym tempem wzro- 
stu wysokości. Zarówno drzewa wolno jak i szybko rosnące w młodości 
mogą w późniejszym okresie osiągnąć wysokie wymiary. 

. 4. Tempo wzrostu wysokości świerka w początkowym okresie wyka- 
zuje powiązanie z czasem jego powstania w drzewostanie. Świerki po- 
wstałe w drzewostanach o wieku sosny do 30 lat dorastają do pierśnicy 
tym wolniej, im później nastąpiło naturalne odnowienie. W drzewostanach 
o wieku od 30 do 90 lat tempo dorastania rośnie wraz z wiekiem sosny, 
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a w starszych obserwuje się ponowny spadek tempa dorastania. Świerki 
powstałe w poprzednim pokoleniu drzewostanu dorastają do wysokości 
1,3 m tym dłużej, im dłużej pozostawały pod osłoną. 

Z Instytutu Przyrodniczych Podstaw 
Leśnictwa i Hodowli Lasu SGGW-AR 
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Краткое содержание 

Исследования темпа роста ели до высоты диаметра на высоте груди проводи- 
лись на основании эмпирического материала, собранного в 100 елово-сосновых 
насаждениях и ососново-еловых насаждениях на территории Кнышинской, Роминской 

и Августовокюй Пущ. | 

Средний возраст, в котором ель достигает выюоту 1,3 м колеблетсуя в границах 
с 3 до 31 года и в ореднем для иоследуемых насаждений равняется OKOJO 17 JET. 
Изменчивость этой оюобенноюсти относительно большая — коэффициент изменчи- 
вости равняется с 11 до 58%. Быстрее всех достигают высоту диаметра на высоте 

груди ели в насаждениях в условиях местопроизрастания лес свежий, а медленнее 
всего растут в боре ювежем. Оначала темпы роста ели по высоте не проявляют 

связи с размерами дерева, какие оно достигает в позднейшем периюде. 

Темпы роста высоты ели в молодости проявляют овязь со временем его появле- 
HUA B насаждении. Ели появившиеся в насаждениях с возрастом соаны до 30 лет 

дорастают до высоты диаметра на выооте груди тем медленне, чем позднее произош- 

ло естественное возобновление. В насаждениях с возрастом сосны с 30 до 90 лет 
темпы роста увеличиваются с увеличением возраста, а в старших наблюдается новое 

уменьшение темпа роста до высоты диаметра на высоте груди. 

‘ 
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Summary: 

Studies on the rate of attaining by spruce the d.b.h. cross-section were carried 
out on emipirical data collected in 100 Spruce-pine and pine-spruce stands in 
the Knyszyn, Romincka, and Augustów Forests. 

The mean age, at which spruce attains the height of 1.3 m varies from 9 to 31 
years and amounts on average to 17 years for the stands studied. Variation of this 
character is relatively high, since variation coefficient fluctuates from 11 to 58% 
In stands on the site of fresh deciduous forest spruce attains the height of d.bh. 
c1oss-section soonest, while in the fresh coniferous forest its growth is slowest. The 
initial rate of the height growth of spruce does not reveal any relation with the 
dimensions attained by tree later. 

The rate of height growth in juvenile Spruce indicates the realtionship with the 
time of its origin in a stand. Spruces originated in pine stands up to 30 years old 
attain the height of d.b.h. cross-section the Slower, the later natural regeneration 
occured. In stands with 30 to 90 years old pine, the rate of growth is increased 
along with an advanced age, while in older ones another decline in the rate of 
growing to d.b.h. is recorded. 

TYLKO PRENUMERATA 

GWARANTUJE OTRZYMYWANIE ,,SYLWANA” 

30


