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WSTĘP 

p raca niniejsza dotyczy badań nad doskonaleniem metod oznaczania 
miąższości drzewostanu za pomocą tabel. Jak tytuł wskazuje, ograni- 

czono się do omówienia dokładności tabel Grundnera-Schwa ppa- 
cha, które znajdują szerokie zastosowanie w naszym gospodarstwie ieś- 
nym. Tabele te służą do oznaczania miąższości drzew stojących dla posz- 
czególnych gatunków drzew, na podstawie pierśnicy, wysokości i wieku. 
Ułożone są dla drzewostanów wysokopiennych, jednowiekowych, o śred- 
nim zwarciu. Dla drzewostanów różnowiekowych, wielopiętrowych nie 
nadają się. Dla takich drzewostanów znacznie lepsze wyniki dają tabele 
określające miąższość drzew dodatkowo na podstawie współczynnika q,. 
Tabele takie opracowali Schiffel Schuberg, Tjurin, Mass 
I inni. Każde tabele zawierają zazwyczaj dane dotyczące miąższości 
całych drzew. strzał, grubizny i gałęzi. 

Tabele miąższości znajdują w praktyce szerokie zastosowanie przy ozna- 
czaniu: 1) zapasu drzewostanów (np. przy inwentaryzacji dla celów urzą- 
dzeniowych) 2) przyrostu bieżącego miąższości drzewostanów (np. w me- 
todzie kontroli w gospodarstwie bezzrębowym) i 3) miąższości pojedyn- 
czych drzew (bardzo rzadko). 
Zasadniczym przeznaczeniem tabel jest oznaczanie miąższości drze- 

wostanów. Wynika to stąd, że tabele jako średnie zestawienia cyfrowe, 
ułożone na podstawie bardzo dużej ilości drzew, mogą dać zasadniczo do- 
bre wyniki tylko przy oznaczaniu miąższości dużej ilości drzew, czyli 
drzewostanu. Przy oznaczaniu miąższości pojedynczych drzew jedrnie 
w bardzo nielicznych przypadkach można otrzymać zadowalający wynik, 
1 to wtedy gdy rzeczywista miąższość drzewa odpowiada przecietnej 
miąższości w tym samym stopniu grubości i wysokości w tabelach. 
Znacznie dokładniejsze rezultaty można uzyskać za pomocą tabel ułożo- 
nych również na podstawie współczynnika q» i uwzględniających indywi- 
dualne cechy kształtu drzewa. Przy oznaczaniu zapasu i przyrostu drze- 
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wostanu w metodzie kontroli, używa się prawie wyłącznie tabel miąż- 
szości Grundnera-Schwappacha. Jak więc widać, omawiane ta- 
bele mają duże znaczenie praktyczne, a poznanie ich dokładności oraz 
czynników wpływających na nią jest sprawą zasadniczą, gdyż szablonowe 
stosowanie tabel może doprowadzić do błędnych wniosków co do miąż- 
szości i przyrostu drzewostanu (5). 

Dotychczas zostały opublikowane dwie prace omawiające dokładność 
tabel Grundnera-Schwappacha, a mianowicie w roku 1953 
J. Grochowskiego (4) dla drzewostanów sosnowych i w roku 
1956 — Gieruszyńskiego (2) dla drzewostanów świerkowych. J. 
Grochowski proponuje odpowiednie lokalne poprawki do tabel dla 
drzewostanów sosnowych poniżej i powyżej 80 lat na siedlisku typowym 
dla lasu mieszanego, natomiast T. Gieruszyński proponuje korektę 
tabel dla drzewostanów świerkowych w wieku ponad 60 lat na podsta- 
wie współczynnika qe. a. | 
Tematem niniejszej pracy jest zbadanie dokładności tabel miąższości 

grubizny dla jodły w wieku 81—120 lat. Tabele te zostały opracowane 
przez Schuberga z podziałem na trzy klasy wieku 41—80, 81—120 
oraz powyżej 120 lat. Schuberg przy zestawianiu swych tabel oparł 
się na materiale z 5450 drzew. Materiałem podstawowym do niniejszej 
pracy jest 728 drzew, co stanowi około 13/0 liczby drzew, które służyły 
Schubergowi do zestawienia tabel. Materiał ten pochodzi z dwu 
powierzchni badawczych założonych w 1956 r. w Beskidzie Sądeckim na 
terenie nadl. Piwniczna. Jest to dość pokaźny materiał, wziąwszy pod 
uwagę, że tabele dla modrzewia europejskiego i japońskiego zostały uło- 
żone na podstawie 818 i 771 drzew, a dla olchy, brzozy i dębu czerwonego 
na podstawie 567, 410 i 321 drzew (6). 

I. OPIS MATERIAŁU BADAWCZEGO 

Pod względem geograficzno-przyrodniczym ') obie powierzchnie zostały 
założone w drzewostanach jodłowych w Beskidzie Sądeckim (Pasmo Ra- 
dziejowej) w bocznym (południowym) odgałęzieniu doliny Czercza, w zle- 
wni potoku Zaczerczyk. Dno doliny znajduje się na wysokości 450—500 m 
n.p.m., grzbiety sięgają 550—620 m n.p.m. Podłoże skalne tworzą pias- 
kowce i łupki podmagurskie (oraz rzadko warstwy belowskie i hierogli- 
fowe). W układzie wysokościowym interesujące nas tereny mieszczą się 
w pogórzu fliszowym, stanowiącym strefę przejściową pogórza lessowego 
w regiel dolny, którego dolna granica przebiega na stokach Eliaszówki 
i Obidzy. | 

Powierzchnia pierwsza została założona w nadl. Piwniczna, leśn. Czercz, 
oddz. 82a. w formie prostokąta o wymiarach 147 X 34 m o powierzchni 
0,5 ha. Wysokość n.p.m. około 520 m; ekspozycja E. Teren lekko pfałdo- 
wany, nachylenie do 20 (lokalnie 280). Gleba brunatna bez śladów zbie- 
licowania, z doskonałą gospodarką wodną, przyczyniającą się do znacznej 
żyzności siedliska. 
  

1) Zdjęcia fitosocjologiczne, opisy gleby i siedlisk oraz opisy geograficzno-przyrod- 
nicze zostały wykonane przez dra Stefana Mycz kowskiego. . 
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Zdjęcie fiitosocjologiczne (powierzchnia 150 m?) 
Pokrywanie: A — 80%, B — 10%, € — 70%, D — 20%. 

A — Abies alba 5 5 Geranium Robertianum 1 1 
Picea excelsa 1 1 Stachys silvatica + 
Viscum album +2 Hieracium cfr murorum + 

B— Abies alba 1 2 Abies alba 1 1 
Picea excelsa 1 1 Epilobium montanum + 
Fagus silvatica + Asplenium trichomanes +2 
Cerasus avium + Veronica chamaedrys + 

C—Carex silvatica +2 Lysimachia nemorum -+ 
Luzula pilosa +2 Acer platanoides r 
Pirola uniflora + Glechoma hederacea +2 
Phegopteris polypodioides + Majanthemum bifolium + 
Salix caprea Galium rotundifolium 2 2 
Luzula nemorosa +2 Polystichum lobatum 1 1 
Urtica dioica + Cardamine flexuosa + 
Veronica montana + Circaea alpina +2 
Oxalis acetosella 3 3 Senecio Fuchsii r 
Euphorbia amygdaloides 1 2 Carex digitata +2 
Viola silvestris 1 1 Lonicera nigra r 
Dryopteris filix mas + Frangula alnus + 
Polypodium vulgare +2 Ranunculus repens + 
Athyrium. filix — femina + Moehringia trinervia + 
Fagus silvatica + Fragaria vesca + 
Polystichum Braunii + Dryopteris spinulosa + 
Mycelis muralis 1 1 D — Pleurozium Schreberi 1 2 
Asperula odorata +3 Drepanocladus uncinatus 2 3 

Opis odkrywki glebowej 

Główna warstwa korzeniowa od 9 do 35 cm. Pionowy zasięg korzeni 
do 110 cm. 

А! 
о — 9 см 

pH—6,5/5 cm 

A2 

9 — 45 em 
pH—5,0/35 cm 

B 
45 — 90 cm 

pH—5,5/55 em 

C/G | 
90—130 cm 

pH—5,5/95 cm 

Warstwa mszysta — 1 cm, pod nią luźna próchnica 
drobnoziarnista o odczynie alkalicznym barwy czarnej 
l—4 cm, poniżej 3—4 cm właściwej próchniczno- 
-mineralnej, szaroczarnej, gruzełkowatej gleby o dos- 
konałej strukturze. Gruzełki obłe. 
Główna warstwa korzeniowa. Barwa horyzontu bru- 
natnożółta z bardzo łagodnym przejściem do obu są- 
siadujących warstw. Gatunkowo piasek  gliniasty 
świeży, gruzełki obłe średniej wielkości (3 mm). 
Warstwa szarostalowożółta z brunatnymi i rdzawymi 
konkrecjami żelaza. Dużo części szkieletowych prawie 
zupełnie zerodowanych. Gleba świeża bezstrukturalna, 
ewentualnie o ostrokrawędzist"ch gruzełkach, łagodnie 
przechodzi do warstwy niższej. 
Bardzo silnie zwięzły, wilgotny, tłusty ił, barwy żółto- 
pomarańczowej z dużymi płatami niebieskimi, wilgot- 
ny, prawie bez szkieletu. 
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Drzewostan jodłowy (jo—1,0) pochodzenia samosiewnego z pojedynczy- 
mi świerkami. Podrost jodłowy występujący kępowo. Na powierzchni 
znajdowały się 323 drzewa, w tym 319 jodeł i 4 świerki, których w niniej- 
szej pracy nie uwzględniono. Średni wiek drzewostanu wynosił 99 lat (od 
02 do 147 lat). 860/0 drzew mieściło się w granicach wieku od 81 do 120 lat. 
Wiek został obliczony na podstawie 300 drzew. Na pozostał”ch 19 drze- 
wach z powodu zmurszałej środkowej części pnia nie można było dokład- 
nie ustalić wieku. 

Średnia pierśnica D = 31,00 cm, średnia wysokość H = 27,70 m, śred- 
ni współczynnik kształtu qe = 0,740, miąższość grubizny oznaczona sek- 
cyjnie V;ęk. 5 342,474 m, miąższość grubizny oznaczona za pomocą tabel 
Vta,. 7 341,840 m5, miąższość strzał z korą Vy = 343,4975 m3 (+św — 
—2,3906 m»); pięcioletni przyrost miąższości Z, = 32,4244 m (+św — 
— 0,0439 m). Klasa bonitacji drzewostanu II wg Schwappachga; 
czynnik zadrzewienia 0,9; zwarcie pełne. 

Powierzchnia druga została założona w tym samym leśnictwie w oddzia- 
le 81a, w formie prostokąta o wymiarach 125 X 40 m o powierzchni 0,5 ha. 
Wysokość 530 m n.p.m.; ekspozycja W nieco ku NW. Teren pofałdowany, 
liczne rynny ściekowe i zagłębienia stoku. Nachylenie ok. 15. Gleba bru- 
natna 'o wyraźnych śladach zbielicowania i bocznego oglejenia na styku 
warstwy iluwialnej z podłożem. | 

Zdjęcie fitosocjologiczne (powierzchnia 100 m?) 
Pokrywanie: A — 85%, B — brak, € — 40%, D — 70%. 

A — Abies alba 5 5 Epilobium montanum + 
Picea excelsa 1 1 Leucanthemum vulgare + 

C — Abies alba 2 2 Euphorbia amygdaloides + 
Picea excelsa 1 1 Acer pseudoplatanus r 
Athyrium filix — femina + Veronica chamaedrys 1 1 
Oxalis acetosella 2 1 Hieracium cfr murorum + 
Frangula alnus r Galeobdolon luteum + 
Hieracium pilosella r Fragaria vesca + 
Galium Schultesii r Luzula nemorosa +2 
Vaccinium myrtillus + Pirola uniflora 1 2 
Cerasus avium + Viola silvestris 1 1 
Tussilago farfara r Carex pilulifera +2 
Cirsium rivulare r Majanthemum bifolium + 
Galium rotundifolium 2 2 ‘Phegopteris polypodioides + 
Dryopteris filix mas TF 
Dryopteris spinulosa + р — Polytrichum attenuatum 2 2 
Carex digitata 1 2 Catharinaea undulata 2 3 
Mycelis muralis = Mnium hornum 2 2 
Antennaria dioica + Drepanocladus uncinatus 4 3 
Prunella vulgaris ++ Dicranum scoparium +2 
Luzula pilosa +2 Mnium rostratum +2 

Salix caprea r Rhytidiadelphus triquetrus 12 

Taraxacum cfr officinale r Thuidium delicatulum + 

Dużą ilość gatunków nieleśnych w opisanym płacie należy tłumaczyć 

bliskością osiedla i grabieniem ściółki. 
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Opis odkrywki glebowej. 

Główna warstwa korzeniowa od 7 do 42 cm. Pionowy zasięg korzeni 
150 cm i niżej. 

А, Luźna ściółka jodłowa i mchy. Gleba bezbutwinowa 
0—1 cm sprawna. 

A, Warstwa próchniczno-mineralna, czarnobrunatna, śred- 
1—14 cm nio zwięzła, piaszczysto-gliniasta, świeża, o strukturze 

drobno-gruzełkowatej, gruzełki obłe. 
A’, Warstwa lokalnego wymycia, czarnobrunatna, silniej 

14—24 cm zwięzła, piaszczysto-gliniasta, szarożółta, świeża, ze śla- 
dami rozkładających się okruchów piaskowca, gruzełki 
obłe. Liczne korzenie i zacieki próchniczne. 

A2 Właściwa warstwa wymycia, podobnie jak poprzednio 
24—41] ст liczne korzenie, grubsze okruchy piaskowca rdzawego, 

pH—5,0/30 cm żelazistego, o średnim ziarnie. Struktura gruzełkowata, 
gruzełki kanciaste. Gleba silnie zwięzła, żółta, z rzad- 
kimi rdzawymi i szarymi plamkami; prawie sucha. 

B1 Warstwa słabo odróżniająca się od poprzedniej, żółta, 
41—52 cm z dużą ilością nacieków żelazistych i rdzawych kon- 

krecji. Tu kończy się główna warstwa korzeni. Gleba 
zwięzła bardziej niż poprzednio, prawie sucha. 

Be Warstwa bardzo silnie zwięzła, piaszczysta, prawie 

52—85 em _ bezstrukturalna, z dużymi okruchami piaskowca jak 

wyżej, z rdzawymi naciekami i jakby śladami rdza- 

wego orsztrnu w przejściu do podłoża, sucha. 

C/G Duże okruchy piaskowca, pomiędzy nimi piaszczysta 

85—140 cm gleba bezstrukturalna, świeża. W otoczeniu większych 

pH—7,0/110 cm głazów niebieskawy i zielonkawy ił o strukturze gra- 

niastej lub orzechowej, wilgotny. Oglejenie boczne. 

Drzewostan jodłowy (jo — 1,0) pochodzenia samosiewnego z pojedyn- 
czymi świerkami. Podrostu brak. Na powierzchni znajdowało się 425 
drzew, w tym 409 jodeł i 16 świerków, których w niniejszej pracy również 

nie uwzgledniono. Średni wiek drzewostanu wynosił 107 lat (od 64 do 162 
lat). Ponad 81% drzew mieściło się w granicach 81—120 lat. Wiek został 
obliczony na podstawie 397 drzew. 

Średnia pierśnica D = 26,80 cm: średnia wysokość H = 24,80 m; śred- 
ni współczynnik kształtu q. = 0,750 miąższość grubizny oznaczona sek- 
cyjnie V... = 289,507 m, miąższość grubizny oznaczona za pomocą tabel 
V;-», = 289.765 m, miąższość strzał z korą V,, = 290,8406 m3, (-+św.: 8 9683 
m”), pięcioletni przyrost miaższości Z, = 25,1724 m3 (--św.: 0 2489 m7). 

iasa bonitacji drzewostanu III wg Schwappacha, czynnik zadrze- 
wienia 0,9, zwarcie pełne. Strukturę grubości dla obu drzewostanów 
przedstawiono w tab. 1. 

Po dokładnym pomierzeniu i wyznaczeniu granic powierzchni wszyst- 
kie drzewa o pierśnicy powyżej 10 cm zostały ponumerowane. Następnie 
zaznaczono trwale pierśnicę na wysokości 1,3 m od ziemi po stronie stoku 
oraz pionową linią na strzale kierunek północny. Pierśnica została po- 
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mierzona w dwu prostopadłych kierunkach (NS i WE) z zaokragleniem 
do 1 mm. Wysokość pnia ustalono jako równą !/3 pierśnicy. Po ścięciu 
drzew pomierzono taśmą długość z zaokrągleniem do 1 cm oraz zazna- 
czono metrowe sekcje. W połowie każdej sekcji pomierzono średnice wraz 
z korą z zaokrągleniem do 1 mm w dwu prostopadłych kierunkach (NS 
i WE). Dla każdego drzewa obliczono dokładnie wiek, oznaczono długość 

Tablica 1 

Struktura grubości drzewostanów 
  

Liczba drzew w stop- 

  

  

  

  
  

_ Pierśnica | , , 
z korą niąch grubości 

w cm | I II 

10 — 1 

12 5 18 
14 8 21 

16 8 34 
18 17 30 
20 17 32 
22 20 41 
24 12 31 

26 | 27 36 
28 | 23 31 
30 28 31 

32 33 38 

34 28 23 

36 26 16 
38 29 10 
40 11 5 
42 | 12 5 
44 6 2 
46 3 1 
48 4 2 

50 1 — 
02 1 — 

54 — 1 

| 319 409     
grubizny (średnica do 7 cm z korą) z zaokrągleniem do 0,5 cm oraz śred- 

nice d»„ w połowie długości strzały z zaokrągleniem do 1 mm. Dla drzew 

częściowo zmurszałych obliczono wiek w przybliżeniu. Miąższość sekcyjna 

grubizny została obliczona wzorem sekcyjnym Hubera. 

Podano tu tylko opis pomiaru elementów dotyczących bezpośrednio 

niniejszej pracy, z pominięciem pomiarów nie dotyczących zagadnienia 

dokładności tabel miąższości. Wszystkie prace terenowe zostały przepro- 

wadzone ściśle według specjalnej instrukcji. 
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11. METODA OCENY DOKŁADNOŚCI TABEL MIĄŻSZOŚCI 

Przy badaniach dokładności tabel miąższości można w zasadzie porów- 
nywać dwa podstawowe elementy, a mianowicie: 1) rzeczywiste liczby 
kształtu z liczbami kształtu obliczonymi na podstawie tabel (4) albo 2) 
miąższości rzeczywiste obliczone wzorem sekcyjnym z miąższościami obli- 
czonymi na podstawie tabel (2). Tę ostatnią metodę przyjęto w niniejszej 
pracy. 

Dla każdego drzewa obliczono miąższość grubizny wzorem sekcyjnym 
Hubera, a następnie za pomocą tabel Grundnera-Schwappa- 
cha określających miąższość grubizny dla jodły w wieku 81—120 lat. 
Z uwagi na to, że tabele w zasadzie służą do obliczania miąższości drze- 

    

    

  
    

      
  

  

  

    
    

  

  
  

  

    

    

    
  

  

Tabela 2 

Charakterystyka błędów w drzewostanie I 

Pier- Liczbz modów ‚| Wielkość błędów Przeciętna wartość| Średnia 

śnica | błędów pt pt : arytme- 4 wa SIĘ od do ivexna норе 

cm + | 0 (min) | (maks) | 7 pt pt 

12 5 | 4) 1) —11,0 | +22,9 13,87 | (10,98)*) | +8,90 12,5 
14 8 3 5 —5,9 | +11,0 8,62 3,31 1,17 6,2 
16 8 1 7 — 8,6 + 3,5 (3,54) 5,14 — 4,05 3,5 
18 17 8 1 8 | —11,4 | +19,2 8,23 6,09 | +41,00 8,2 
20 | 17 6 11| —124 | +7.9 2,88 5,47  —2,52 5,0 
22 20 | 10 10| —10,0 | +1555 5,79 4,22 + 0,78 6,6 
24 12 5 7 — 6,6 +6,0 3,90 2,54 +0,14 3,7 
26 27 | 16 11 | —147 | +114 4,65 4,32 +0,99 5,6 
28 23 | 15 8 | —10,1 | +191 5,59 6,39 +1,43 7,1 
30 28 | 17 11 —9,4 | +12.0 4,93 3,77 +1,51 5,5 
32 33 | 18 15 —8,6 | +121 5,12 4,16 + 0,90 5,5 
34 28 9 19 | —10,7 +9,9 6,09 5,04 — 1,46 6,1- 
36 26 7 19 | —142 | +20,3 7,38 5,17 — 1,79 7,0 
38 29 | 10 | 19 | —14,3 | +16,9 | 5,81 6,12 — 2,01 7,3 
40 11 7 | 4 — 8,4 | +12,0 5,39 3,21 + 2,27 5,9 
42 12 4 8 —7,1 + 6,8 4,98 3,69 — 0,80 4,5 
44 6 4 | 2 —5,7 | +17,2 8,79 3,78 + 4,60 7,5 
46 3 1. 2 — 8,0 +0,04 | (0,04) 6,70 — 4,46 3,3 
48 4 4. — +1,5 | +10,1 5,99 — -- 5,99 3,7 
50 1 1 — — — | — — | = = 
52 1 1 — — — | — — |  — _ 

m | | | 
| | | | | 
319 |151 | 1 167 | —14,7 | - 22,9 5,88 4,84 + 0,25 6,80 

| m | | | w % %| 100% |47,34! 0,31 52,83 | 

Średnia pierśnica D = 31,00 cm 

    
*) Jedno spostrzeżenie 
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wostanu, nie zaś pojedynczych drzew, miąższość wszystkich drzew obli- 
czono według jednej tabeli, nie uwzględniając tabel dla drzew poniżej 80 
1 powyżej 120 lat. Należy tu przypomnieć, że ponad 80% drzew mieści się 
w granicach wieku 81—120 lat, a przeciętny wiek drzewostanów wynosi 
99 1 107 lat. Przy oznaczaniu miąższości drzew z tabel użyto interpolacji, 
jeśli pierśnica i wysokość nie były równe pełnym centymetrom i metrom. 
Obliczono wtórny błąd procentowy na podstawie wzoru: 

V tab. —V sek 
t=   

V sek. 

Utworzono 2 cm stopnie grubości. W tab. 2 i 3 zawarte jest zestawienie 
drzew według stopni z określeniem dla poszczególnych stopni i drzewo- 

A 100. 

  

  

  
  

  

      
  

        
  

  
            

Tabela 3 
Charakterystyka błędów w drzewostanie II 

7 _ ею ыы | МА [рощи маны Stn 
drzew _| arytme- 

d n od | do tyczna Нот -+| 0 | — +pt —pt 
cm | (min.) | (maks.) | pt 

10 1-| — 1 — = — — — _ 
12 | 18 3 15 | —16,7 +6,6 4,20 8,07 | —6,02 6,5 
14 21 6 2| 13 — 14,9 +11,3 4,57 6,79 — 2,90 6,5 
16 34 20 14 — 14,7 +15,6 6,22 5,32 + 1,46 7,0 
18 30 14 11| 15 — 17,3 +21,9 6,35 7,03 — 0,55 8,1 

20 32 14 18 — 13,3 13,1 7,53 5,11 + 0,42 7,2 
22 41 19 22 — 14,8 + 25,5 8,29 5,20 -- 1,05 8,2 
24 31 19 12 — 12,6 + 16,5 6,44 4,78 +2,10 6,6 
26 36 16 2 | 18 — 18,4 —- 19,1 3,46 6,66 — 1,79 6,5 
28 31 14 17 — 11,5 -- 14,8 5,10 4,36 —0,09 6,3 

30 31 15 2 | 14 —9,1 +12,1 4,68 5,12 — 0,05 5,2 

32 38 16 11| 21 — 9,6 + 20,3 6,07 3,98 +0,35 6,4 

34 23 8 1; 14 — 18,7 +13,7 5,37 5,99 — 1,78 7,2 

36 16 4 12 — 7,4 + 10,8 6,02 3,44 — 1,07 4,8 

38 10 5 5 — 8,7 +18,4 6,97 3,02 +1,72 7,6 

40 5 4 1 — 5,2 +11,0 6,47 (5,25) 4,12 6,1 

42 5 о — -- 3,2 +11,6 7,16 — -- 7,16 3,7 

44 2 1 1 — 4,0 +0,8 — — = — 

46 1 1 — — — — — — — 

48 2 2 ~ +6,1 +7,4 | (6,77) — (+6,77) = 
50 | 

52 

54 1 1 — — — — = — — 

409 |187 9 |213 — 18,7 -- 20,0 5,98 0,48 —0,12 7,21 

w 9 4| 100  |45,72] 2,20 [52,08 |     
Średnia pierśnica D = 26,80 
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stanów: a) ilości błędów procentowych — dodatnich, ujemnych i zero- 
wych, b) maksymalnych wielkości błędów, c) przeciętnych wielkości błę- 
dów — dodatnich i ujemnych, d) średnich arytmetycznych błędów pt 
(z uwzględnieniem znaków), e) średnich odchyleń opt.. Dla poszczególnych 
drzew i drzewostanów określono współczynnik kształtu qe, a ponadto dla 
drzewostanu II współczynnik smukłości h/d. 

Zbadano kształtowanie się błędu pt w zależności od pierśnicy, wyso- 
kości, współczynnika kształtu i współczynnika smukłości. Dla współ- 
zależności pt:d, pt:h, pt:qe, pt:h/d obliczono współczynniki korelacji 
1 regresji, wskaźniki ścisłości korelacji oraz średnie błędy współczynni- 
ków korelacji i regresji (7). 

III. CHARAKTERYSTYKA BŁĘDÓW ORAZ DOKŁADNOŚĆ TABEL 
MIĄŻSZOŚCI 

Tabele 2 i 3 obrazują kształtowanie się błędu w drzewostanach Ii II. 
Po dokładnym rozpatrzeniu danych zawartych w tych tabelach, można 
stwierdzić prawie identyczny rozkład błędów w obu drzewostanach. Su- 
my błędów dodatnich i ujemnych są prawie równe, z małą przewagą błę- 
dów ujemnych. Rozkład błędów kształtuje się więc tutaj odwrotnie niż 
w drzewostanach świerkowych (2) i sosnowych (4), w których występuje 
znaczna przewaga błędów dodatnich. Ilość spostrzeżeń bezbłędnych we 
wszystkich wypadkach jest minimalna i praktycznie nie ma żadnego zna- 
czenia. 

Rozkład błędów w drzewostanach przedstawiono w tab. 4 i 5 oraz na 
ryc. 1 i 2. Oba wykresy przebiegają w kształcie krzywej dwuramiennej 
prawie symetrycznie, z małymi przesunięciami. Maksymalne błędy dla 
obu drzewostanów mieszczą się w granicach od —18,7%0 do +25,5%o 
(drzewostan II). Ogromna większość, bo około 930% błędów, mieści się 
w granicach od —12,50%/0 do 12,5%. | 

  
  

    

  

    

Tabela 4 

Rozkład błędów w drzewostanie I 

Liczba 6 
W U 

pt | błędów " 

+22,51 do +27,50 +-25%, 1 0,31 
+-17,51 4о - 22,50 20% 5 1,57 
--12,51 do +-17,50 --150% 6 1,88 
+-7,51 do +12,50 +10% 32 10,03 
+2,51 do -+7,50 +59, Г. 64 _ 20,06 
—250 do --2,50 0% 90 28,21 
—2,51 do —7,50 —5% 88 27,59 
—7,51 do —12,50 —10% | 29 9,09 

—12,51 do —17,50 —15% 4 1,26 

Razem 319 
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Rozkład błędów w drzewostanie II 

Tabela 5 

  

  

  

Liczba 0 
pt | błędów w /o 

--22,51 do --27,50 --25%, 1 0,24 
+17,51 do +22,50 +-20%, 4 0,98 
--12,51 do +17,50 +15, 14 3,42 
+7,51 do +12,50+ 10, 36 8,80 
+2,51 do +7,50 --5% 85 20,79 
—2,50 do --2,50 0% 118 28,85 
—2,51 do —7,50 —5% 94 22,98 
—7,51 do —12,50 —10% 43 10,51 

—12,51 do —17,50 —15% 12 2,94 
—17,51 do —22,50 —20% 2 0,49 

Razem 409 

% 

28 

26 

24} 
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- 1-15 “10. -5 0%+5 W +15 +20 +25 W 

Ryc. 1. Procentowy rozkład błę- 
dów pt w drzewostanie I 
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“pt 20 15 0-5 O%+5 +10 +15 *20 +25 «pf 

Вус. 2. Procentowy rozkład Ые- 
dow pt w drzewostanie II 

Przeciętne wartości błędów pt — dodatnich i ujemnych, kształtują się 
podobnie (z małymi wahaniami) z tym, że na ogół wartości dodatnie są 
większe. Średnie arytmetyczne pt obliczone w stopniach wahają się od 
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—6°/o do 19% z minimalną przewagą błędów dodatnich. Średnie aryt- 
metyczne pt dla drzewostanów wynoszą: w drzewostanie I: pt = 0,25%, 
w drzewostanie II: pt = —0,12'/o. Cyfry te są wskaźnikiem przydatności 
tabel do oznaczania miąższości danego drzewostanu. W naszym konkret- 
nym przypadku można twierdzić, że tabele dają bardzo dobre wyniki, 
gdyż praktycznie rzecz biorąc, błąd wynikający z używania tabel, można 
przyjąć za równy zeru. — 

Średnie odchylenia opt w stopniach grubości na ogół nie wykazują 
większych różnic. Średnie odchylenia dla drzewostanów wynoszą w drze- 
wostanie I: c= 6,80 1 w drzewostanie II: 6 = 17,21. Są one miarą 
różnicowania miąższości drzew o tej samej pierśnicy i wysokości. 

Na podstawie omówionych dotychczas błędów można stwierdzić, że 
tabele miąższości Grundnera-Schwappacha dają dla drzewos- 
tanu I wynik o 0,25%/0 za duży, natomiast dla drzewostanu II o 0,12% 
za mały. 

Średni błąd dla drzewostanu I powinien się mieścić w granicach: +0,25 
16,80, a więc pomiędzy —655%/, a 7,050, a dla drzewostanu II: 
— 0,12 = 7,21, a więc pomiędzy — 7,330%/0 a + 7,09%. Można twierdzić 
(z prawdopodobieństwem 0,68), że w 68 wypadkach na 100 popełniony 
błąd nie przekroczy średniego błędu. Ponadto możemy być prawie pewni 
(z prawdopodobieństwem 0,9973), że popełniony błąd dla pojedynczego 

  

  
  

    
    

  

  
  

  

  

  

  

  

  
        

  
  

Tabela 6 

Wpływ wysokości na wielkość błędu pt w drzewostanie I 

ae Liczba Liczba błędów pt Wielkość błędów pt Średnia 
h . drzew arytme- 

n + 0 — od do tyczna pt 
m (min) (maks.) _—_ _ | 

10 6 3 3 —110 | +229 ' +632 
12 8 4 4 —74 | — 11,0 + 0,91 
14 12 4 8 — 12,4 + 9,8 — 2,26 
16 9 2 7 —9,6 + 3.8 —4,54 
18 13 7 1 5 — 8,8 +19,2 +2,13 
20 14 7 7 — 5,8 +15,5 +1,33 

22 20 8 12 — 10,1 + 10,4 —0,53 
24 31 17 14 — 14,7 +12,1 +0,23 
26 43 31 12 — 8,0 + 20,3 + 3,56 
28 84 39 45 — 10,7 + 16,9 + 0,21 
30 417 16 31 — 14,2 + 9,5 — 2,63 
32 23 9 14 — 8,9 +17,6 + 0,08 
34 9 + о — 14,3 -- 17,2 -+- 1,17 

319 151 1 167 — 14,7 - 22,9 + 0,25 

. Średnia wysokość H = 27,70 m. 
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Wpływ wysokości na wielkość błędu pt w drzewostanie II 

Tabela 7 

  

  

    
  

  

  

    
  

WYSO- | r;czba Liczba błędów pt Wielkość błędów pt Średnia 
kość drzew | arytme- 

h R + 0 _ | od do tyczna pt 
wm (пп). (maks.) 

| | "mn 
8 1 | = | | 1 — — _ 

10 5 1 | | 4 —12,3 +1,9 — 4,62 
12 16 4 12 — 16,7 - 6,0 — 6,82 
14 26 8 18 — 17,3 +12,5 — 3,23 
16 26 9 2 15 — 13,3 + 10,1 — 0,77 
18 26 12 14 —18,4 +21,9 — 0,78 
20 40 20 . 20 —12,2 +25,5 +1,27 
22 56 31 1 24 —11,7 +15,2 +1,63 
24 82 38 3 41 — 14,8 +20,3 +0,65 
26 64 33 2 29 — 12,6 + 11,8 + 0,08 
28 32 14 1 17 —18,7 +18,4 +0,40 
30 24 9 | 15 —7,4 + 7,6 — 0,36 
32 8 5 3 —16,7 +6,7 —0,16 
34 3 3 — + 2,9 7,4 — 

| | | 

409 187 | 9 213 — 18,7 + 25,5 oF 0,12         
Srednia wysokosé H = 24,80 m. 

drzewa nie przekroczy trzykrotnego błędu średniego. Dla drzewostanu 
I będzie się mieścił on w granicach: + 0,25 + 3 X 6,80, a więc między 
— 20,15% a tr 20,65%/0, natomiast dla drzewostanu II w granicach: — 0,12 
1 3X 7,21, a więc między — 21,750%/0 a + 21,51%. Teoretycznie w 3 wy- 
padkach na 1 000 istnieje możliwość popełnienia większego błędu. 

IV. KSZTAŁTOWANIE SIĘ BŁĘDU W ZALEŻNOŚCI OD PIERŚNICY, WYSOKOŚCI, 
WSPÓŁCZYNNIKA SMUKŁOŚCI I WSPÓŁCZYNNIKA KSZTAŁTU 

uj 

Wpływ pierśnicy na wielkość „błędu przedstawiono w tab. 2 i 3. 
Już na pierwszy rzut oka widać, że nie ma żadnej współzależności po- 
między pierśnicą a wielkością błędu pt. W miarę wzrostu pierśnicy wiel- 
kości błędów zmieniają się dowolnie, kilkakrotnie przechodząc od war- 
tości ujemnych do dodatnich i na odwrót. Można również przedstawić tę 
zależność graficznie na układzie współrzędnych, oznaczając na osi yy 
wartość pt a na osi xx średnice. Otrzymamy wtedy nieregularną linię 
lamaną, przecinającą kilkakrotnie oś xx. 

W celu dokładniejszego poznania i scharakteryzowania wpływu po- 
szczególnych elementów dendrometrycznych na wielkość błędu obliczono 
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współczynnik korelacji r, współczynnik regresji bi i be, średnie błędy 
e:e (r), £ (b1), i € (bz), wskaźnik ścisłości korelacji w (7). 

Poniżej zestawiono dane dotyczące zależności pt : 
wostanów. 

Drzewostan I II 

т —0,007 --0,104 

6, —0,009 —- 0,113 
be —0,006 —- 0,095 

e(r) 0,056 0,094 

e(b;) 0,068 0,054 

e(b2) 0,046 0,045 
W 0,695 0,670 

d dla obu drze- 

Bardzo małe wartości współczynników korelacji potwierdzają brak 
współzależności między pierśnicą a błędem pt oraz wykluczają wpływ 
pierśnicy na kształtowanie się wielkości błędu. | | 
Wpływ wysokości na wielkość błędu przedstawiono w tabelach 6 i 7. 

Zestawienia tabelaryczne nie wykazują żadnej zależności pomiędzy wyso- 
kością a błędem pt. W miarę wzrostu wysokości wielkości błędu wzrastają 
dowolnie i kilkakrotnie maleją zmieniając swą wartość. Obliczenia sta- 
tystyczne również nie wykazują żadnej współzależności. Bardzo małe 
wartości współczynników korelacji wykluczają wpływ wysokości na kształ- 
towanie się błędu. Widać to z następującego zestawienia. 

Drzewostan I II 

T —0,063 --0,053 

6, —0,052 --0,038 

02 —0,077 +0,074 

e(r) 0,056 0,049 

€(b;) 0,046 0,035 

e(b2) 0,069 0,065 

W 0,729 0,711 

Wpływ współczynnika smukłości na wielkość błędu scharakteryzowano 
w tab. 8. Na podstawie zestawień tabelarycznych oraz obliczeń statyst: cz- 
nych nie stwierdzono żadnej współzależności pomiędzy współczynnikami 
smukłości a błędem vt. Podobnie jak w poprzednich wypadkach wartości 
błędu zmieniają się kilkakrotnie w miarę wzrostu współczynnika h/d. 

Drzewostan II 

т —- 0,068 

6, -++-0,001 

b2 +3,502 

e(r) 0,049 
e(b,) 0,001 

e(b2) 2,548 

W 0,766 

Wpływ współczynnika kształtu na wielkość błędu omówionego na pod- 
stawie tab. 9 i 10. Już z zestawień tabelarycznych można zauważyć bar- 
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Tabela 8 

Wpływ współczynnika smukłości na wielkość błędu pt w drzewostanie II 
  

  
  

      
  

        
  

Liczba Liczba błędów pt „Wielkość błędów opt Średnia 

Za drzew | arytme- 
od do n + И tyczna pt 

| (min) (maks.) 

0,625 3 2 1 — 2,3 +11,2 — 
0,675 12 5 | 7 —10,9 +11,8 +0,78 
0,725 32 14 18 — 18,4 {+ 18,4 — 0,47 
0,775 48 24 1 23 —14,7 +20,3 +0,70 
0,825 36 14 2 | 20 —18,7 +4,8 — 0,59 
0,875 60 27 2 31 — 14.4 + 14,5 — 0,42 
0,925 64 26 1 37 —16,7 -- 25,5 — 0,81 
0,975 50 22 28 —13,7 + 15,2 — 0,24 
1,025 29 13 16 — 11,5 + 21,9 +0,88 
1,075 31 14 1 16 — 14,8 12.4 + 0,69 
1,125 25 15 1 9 — 14,9 {12,3 +0,56 
1,175 8 5 1 2 —10,1 - 8,2 {2,45 
1,225 4 2 2 — 3,0 +12,6 +4,32 
1,275 6 3 3 — 12,3 + 5,9 — 0,77 
1,325 — — — — — a 
1,375 1 1 oo — — — 

| | 

| 
409 187 | 9 213 — 18,7 — 25,5 — 0,12       

Średni współczynnik h/d = 0,917 

dzo wyraźną współzależność pomiędzy q. a pt. W obu drzewostanach 
w miarę wzrostu współczynnika qe błąd pt od maksymalnych wielkości 
dodatnich przechodzi stopniowo do maksymalnych wielkości ujemnych, 
osiągając wartości zerowe przy q+ = 0,740 dla drzewostanu I i q, = 0,750 
dla drzewostanu II. Ta ścisła współzależność uwidacznia się znacznie 
wyraźniej w ujęciu graficznym (ryc. 3 i 4), gdzie na osi xx naniesiono 
stopnie q», a na osi yy odpowiadające im wartości pt. Wykresy te są na 
ogół bardzo regularne i podobne w obu drzewostanach, z nieco większymi 
odchyleniami dla skrajnych wartości q, (małe ilości spostrzeżeń). 

Stosując teorię najmniejszych kwadratów (3) wyrównano wartości pt 
według równania prostej: pt =aqs —b. Obliczone współczynniki a i b 
wynoszą: dla drzewostanu I a = —135,794, b = —100,760 i dla drze- 
wostanu II a = —146,889, b = —110,078. Otrzymane proste w obu 
drzewostanach, przebiegają prawie jednakowo i przecinają oś xx 
w drzewostanie I, gdy q, = 0,742, a w drzewostanie II, gdy q» = 
= 0,749 (ryc. 38 i 4, tab. 11). Przecinając oś xx w jednym punkcie, proste 
te wskazują taki współczynnik kształtu, dla którego teoretycznie błąd 
pt=0. Z wykresów na ryc. 3 i 4 jest widoczne, że w drzewostannie I 
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Tabela 9 

Wpływ współczynnika kształtu na wielkość błędu pt w drzewostanie I 
  

—— 

  

  

    
  

współcz. | Liczba Liczba błędów pt Wielkość błędów pt Średnia 

kształtu drzew arytme- 

da n aL 0 — od do tyczna pt 
(min) (maks.) 

0,640 5 5 — - 12,0 — 22,9 - 17,72 

0,660 13 13 — + 2,6 + 20,3 +12,20 

0,680 17 17 — + 1,0 -- 20,6 -- 8,88 

0,700 42 41 1 — 1,0 +12,0 + 6,02 

0,720 48 33 15 — 8,4 + 10,4 -- 1,06 

0,740 65 31 34 —7,4 + 7,9 —- 0,16 

0,760 54 7 47 —10,1 + 4,6 — 3,03 

0,780 41 4 1 36 — 11,4 +4,8 — 4,59 

0,800 23 — 23 — 14,2 —1,1 — 8,17 
0,820 9 — 9 — 14,3 —29 | —8,04 
0,840 2 — 2 — 14,7 — 8,6 | — 

319 151 1 167 — 14,7 -- 22,9 -- 0,25 

Średni współczynnik q2 = 0,740 

Tabela 10 

          
Wpływ współczynnika kształtu na wielkość błędu pt w drzewostanie II 
  

  
  

  

  
  

  
  

  

Współcz. | Liczba Liczba błędów pt Wielkość błędów pt | Średnia 
kształtu drzew | arytme- 

92 n + 0 — od do | tyczna pt 
(min) (maks.) | 

0,620 1 1 — — — — 
0,640 2 2 —10,8 -- 14,5 + 12,64 
0,660 6 6 — + 6,5 +16,5 - 12,01 
0,680 20 20 — +- 3,2 + 25,5 +11,83 
0,700 43 38 5 —1,8 + 15,6 — 5,70 
0,720 62 51 1 10 —5,1 +-13,7 - 4,63 
0,700 69 41 4 24 —1,7 ++ 10,6 -1,12 
0,760 76 | 21 3 52 — 9,5 -- 9,4 -1,28 
0,780 64. 7 57 16,7 + 4,1 — 4,66 
0,800 386, — 1 35 — 14,9 +-0,00 —7,21 
0,820 20 — 20 —18,4 —1,9 —9,64 
0,840 8 — 8 — 18,7 — 10,1 | — 14,52 
0,860 — 20 = 2 17,3 — 12,3 — 

NONE | 
409 | 187 | 9 213 — 18,7 25,5 | - 0,12 

Średni współczynnik Ч? == 0,750 
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błąd pt = 0%, dla stopnia qe = 0,742, natomiast w drzewostanie II — dla 
stopnia qe = 0,749. Przeciętnie można przyjąć, że dla q+== 0,745 błąd 
pt = 0%. Dla współczynnika qą < 0,745 otrzymamy błąd dodatni, a dla 
4? > 0,145 — błąd ujemny. 

>pł 

+20 - 

    0760 _0800 0840 _ 4,     0640 0680 0720 
A 
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m 
20 

-pł   
Ryc. 3. Wpływ współczynnika go na wielkość błędu ot. 

Drzewostan I | 

+pł 

+20. 
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Ryc. 4, Wpływ współczynnika qe na wielkość błędu pt. 

Drzewostan II 
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| Tabela 11 

Wyrównane błędy pt dla drzewostanów I i II 
  

  

    
  

        

Współczynnik Wyrównane wartości nt Średnio 1 rzewostanu 

kształtu (I + 11) 
q2 drzewostan drzewostan 

I II 2 

0,640 + 13,85 +16,07 + 14,96 

0,660 +11,14 +13,13 +12,13 

0,680 + 8,42 +10,19 + 9,30 

0,700 +5,70 -- 7,26 -- 0,48 

0,720 ’- 2,99 -+ 4,32 -- 3,00 

0,740 -- 0,27 -- 1,38 -- 0,82 

0,760 — 2,44 — 1,06 — 2,00 

0,780 — 5,16 — 4,49 — 4,82 

0,800 — 7,87 — 7,43 — 7,05 

0,820 — 10,59 — 10,37 — 10,48 

0,840 —13,30 | —13,31 | — 13,30 

Następnie obliczono dane dotyczące korelacji pt: qe. 

Drzewostan I II 

T —0,833 —0,833 

Di —0,005 —0.005 

be —141,610 —150,150 
e(r) 0,017 0,015 

=(6,) 0,0002 0,0002 

e(D2) 5,355 4,913 

0 0,925 0,923 

Duży współczynnik korelacji r = —0,833, jednakowy dla obu drze- 
wostanów, oznacza ścisłą współzależność pomiędzy q, i pt. 

Na podstawie obliczonych współczynników korelacji oraz zestawień ta- 
belarycznych i graficznych można stwierdzić, że wielkość błędu pt zależy 
wyłącznie od współczynnika kształtu, natomiast pierśnica, wysokość 
i współczynnik smukłości nie mają prawie żadnego wpływu na kształ- 
towanie się błędu . 

WNIOSKI 

l. Miąższość drzewostanu obliczona za pomocą tabel Grundnera- 
-Schwappacha obarczona jest prawie zawsze mniejszym lub więk- 
szym błędem, dodatnim lub ujemnym. 

2. Wielkość błędu w wysokim stopniu zależy od współczynnika kształ- 
_ tu qe natomiast inne elementy dendrometryczne, jak pierśnica, wysokość 

i współczynnik smukłości, nie mają prawie żadnego wpływu na kształ- 
towanie się błędu. 
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3. Dla drzewostanów jodłowych V—VI kl wieku tabele Gru ndne- 
ra-Schwappacha dają na ogół dobre wyniki, gdy przeciętny współ- 
czynnik kształtu drzewostanu waha się w granicach od 0,740 do 0,750, 
średnio gdy qe = 0,745. 

4. Dla drzewostanów o współczynniku kształtu mniejsz”m od 0,745 
tabele dają wyniki za duże; natomiast gdy współczynnik qe jest większy 
od 0,745 dają wyniki za małe. | | 

5. Dla posiadanego materiału badawczego, pochodzącego z dwu ро- 
powierzchni próbnych założonych w dojrzałych drzewostanach jodłowych 
na terenie Beskidu Sądeckiego, tabele Grundnera-Schwappa- 
cha dla klasy wieku 81—120 lat dają dokładne wyniki, gdyż błąd pt 
wynosi dla drzewostanu I 0,25%. a dla drzewostanu II — 0.12%. Dla 
wymienionych drzewostanów tabele dają dlatego prawie bezbłędne wy- 
niki, ponieważ przeciętne współczynniki kształtu drzewostanu nieznacznie 
odbiegają od wartości q. = 0,745. 
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Краткое содержание 
я 

Автор занимается проблемой точности таблиц объёмов Грунднера — Шваппаха для 
пихты в возрасте 81—120 лет. Основным материалом для работы явилось 728 дере- 
вьев с двух исследовательских площадей (по 0,5 га) заложенных в пихтовых насаж- 
дениях в горах Бескида Сондецкого (хребет Радзеевой) на высоте 530 м. н.у.м. в лес- 
хозе Пивнична. Средний возраст насаждений — 99 (529—147) и 107 (64—164) лет. 
Свыше 80°/, деревьев находится в пределах 81—120 лет. Общее количество пней на 
обсих площалях составляло 740 штук, в том числе 20 елей, которые в работе не уч- 
тены. Все деревья были пронумерованы и отмечена высота на высоте груди. Диаметр 
на высоте груди был измерен в двух перпендикулярных направлениях (CIO—B3). 

После валки деревьев была измерена их длина, a также отмечены метровые сек- 
ции. В середине каждой секции измерен диаметр с корой в двух перпендикулярных 
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‘направлениях, подсчитан возраст, отмечена длина части ствола содержавшей деловую 

древесину, а также диаметр в половине длины ствола. Объём деловой древесины под- 

считан по секционной формуле Губера, а также при помощи таблицы. Для отдельных 

деревьев расчитана процентная ошибка р-+ (вторичная процентная ошибка), которой 

отягощён объём из таблицы в отношении к действительно. Для насаждений расчитана 

средняя проценлная ошибка. Точность таблицы объёмов Грунднера — Швалпаха мож- 

но охарактеризовать следующими данными: I 1peBocTroń p + = 0,25% - 6,80, П дре- 

востой р + = — 0,12% - 7,21. Средние ошибки указывают на то, что таблицы дают 

для [ древостоя результаты на 0,25°/% больше, а для П древостоя на 0,12% меньше. 

Было исследовано влияние диаметра на высоте груди 49, высоты И, коеффициента 

формы 92 и коэффициента стройности В/4 на величину ошибки р+. Сопоставление таб- 

лиц и статистические вычисления показывают,` что ошибка р-+ в очень большой степе- 

ни зависит от коэффициента 092, в то время как остальные факторы почти совсем не 

влияют на величину ошибки. На основании исследования влияния коэффициента фор- 

мы 92 на ошибку р- установлено, что таблицы в основном дают хорошие результаты 

для насаждений, в которых средний коэффициент формы 92 = 0,745. Для насаждений 

с коэффициентом 92 0,745 таблицы дают слишком большие результаты, а для насажде- 

ний с коэффициентом 92 0,745 — слишком маленькие. Для имеющегося материала 

происходящего с территории Бескида Сондецкого таблицы объёмов Грунднера — Швап- 

паха для пихты в возрасте 81—120 лет дают хорошие результаты, а именно ошибка 

р+ для насаждения Т равняется - 0,25, а для насаждения [| — 0,12%, поскольку- 

средние коэффициенты Формы насаждения незначительно отклоняют от показателя 

52 = 0,745. 

summary 

The author deals with the problem of accuracy of Grundner-Schwappach's volume 

tables for fir 81 to 120 years old. The basie investigation material included 728 trees 

derived from two sample areas (0,5 ha each) established in fir stands situated in the 

Sacz-Beskid Mountains (Radziejowa Range) at the altitude of 530 m over sea level, 

on the territory of the Superintendent Forestry Radziejowa. The average age of 

stands being: — 99 (52—147) and 107 (64—162) years. Over 80, of trees entered 

within the age limit of 81—120 years. The total number of stems over both sample 

areas amounted to 740 including 20 spruce trees disregarded in this study. All trees 

were numbered and had their D.B.H. marked. Breast diameters were measured 

at two perpendicular directions (N.S. and W.E.). After felling tree lengths were 

taken and one-metre-sections marked. At midsections diamaters were measured 

over-bark at two perpendicular directions, age was computed, the lenght of the stem 

portion covering thick timber was marked and also stem diamater at its mid-lengih. 

The volume of thick timber was computed with the use of Hiibner‘s sectional for- 

mula and tables. The percentage error (secondary percentage error) pt — inherent 

in table volume in comparison with true volume, was found for individual trees. 

The accuracy of Grundner-Schwappach‘s tables may be expressed in terms ol the 

following figures, viz., 

for stand I: — pt equals + 0,25%, + 6,80; 

for stand II: — pt equals —0,129/, + 7,21. 

Mean errors indicate that results obtained with the tables are for stand I 0,25% 

in excess and for stand II 0,2%, too little. 

The extent of the influence of D.B.H. — d, height — h, form factor q» and taper 

qutient h/d upon the magnitude of error pt was checked. Tabulated data and 
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statistical computations show that the error pt is closely related to the factor qpa, 

whereas other factors have hardly any influence upon the magnitude of the error, 

pt implies satisfactory results in general for stands having the mean form factor 

G2 equal to 0,745. For those stands which have qz factor lesser than 0,745 the 

results obtained with the use of tables is in excess, whereas for stands with qe 

factor larger than 0,745 it is too small. 

Ihe material under investigation, derived from the territory of Sacz Beskid 

Mountains shows that results obtained for fir of 81 to 120 years of age with the 

use of Grundner-Schwappach‘s volume tables are quite satisfactory the error pt being 

--0,250/, for stand I, and —0,12%, for stand II due to form factors slightly differing 

irora the value qe — 0,745.


