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TERESA RYMER-DUDZIŃSKA 

Równania stałych linii grubości kory dla świerka 

Уравнения постоянных линий толщины коры для ели 

Equations of constant lines of bark thickness for spruce 

WPROWADZENIE 

W/ niektorych metodach określania miąższości i przyrostu miąższości 
drzewostanu wymagana jest znajomość średniej wartości podwójnej 

grubości kory na pierśnicy dla drzew o średniej grubości albo znajomość 
Średniej grubości kory dla. poszczególnych stopni grubości. Zwykle w tym 
celu w drzewostanie przeprowadza się pomiar grubości kory u drzew 
o mniej więcej średniej wartości pierśnicy albo sporządza się wykres 
przedstawiający zależność grubości kory od pierśnicy, z którego można 
określić przeciętną wartość grubości kory dla dowolnej pierśnicy. Wyma- 
ga to dość dużej liczby pomiarów, ponieważ grubość kory jest cechą 
o dużej zmienności. 

W celu zmniejszenia pracochłonności określania przeciętnej wartości 
grubości kory dla drzewostanu oraz przeciętnej wartości grubości kory 
dla stopnia grubości opracowywane są empiryczne równania grubości 
kory. Takie równania zostały opracowane przez Meixnera (1)iRy- 
mer-Dudzińską (2) dla przeciętnej wartości grubości kory w drze- 
wostanach sosnowych oraz przez Rymer-Dudzińską (2) dla 
średniej wartości grubości kory dla stopnia pierśnic w drzewostanach 
sosnowych. 

Celem niniejszej pracy jest opracowanie analogicznych równań dla 
drzewostanów świerkowych. 

MATERIAŁ EMPIRYCZNY 

Materiał empiryczny stanowią dane zebrane w 100 drzewostanach 
mieszanych sosnowo-świerkowych i świerkowo-sosnowych Puszcz: Kny- 
szyńskiej, Augustowskiej i Rominckiej. 

Przeważającym typem siedliskowym lasu był bór mieszany świeży. 
Na powierzchniach badawczych m. in. zmierzono pierśnice i grubość ko- 
ry na pierśnicy wszystkich drzew. 
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METODA I WYNIKI BADAN 

W każdym drzewostanie wyrównano zależność grubości kory od pier- 
śnicy do linii prostej. 

k=atb:-d (1) 

Następnie z opracowanych równań wyznaczono grubość kory (K) od- 
powiadającą przeciętnej pierśnicy przekrojowej drzewostanu (D). W ba- 
danych drzewostanach średnia arytmetyczna grubości kory drzew o prze- 
30.70 pierśnicy wynosi 16 mm, a współczynnik zmienności jej wynosi 

30,7%. 

Zbadano zależność przeciętnej wartości grubości kory w drzewosta- 
nie od przeciętnej pierśnicy. Współczynnik korelacji między tymi cecha- 
mi jest bardzo duży, bowiem wynosi on 0,915. Równanie regresji przed- 
stawiające ten związek ma postać: 

K = 3,4256 + 0,6418 D | | (2) 
D — [cm] 

К — [mm] 

Aby określić przeciętną wartość podwójnej grubości kory dla drze- 
wostanu świerkowego z równania (2) należy znać tylko przeciętną war- 
tość pierśnicy drzewostanu. Błąd średni określania przeciętnej grubości 
kory z tego równania wynosi 12,40%. 

W celu opracowania stałych linii grubości kory zbadano wielkość, 
zmienność oraz zależność współczynnika kierunkowego o prostej regre- 
sji (1) od różnych cech drzewostanu. W badanych drzewostanach średnia 
ah współczynnika b wynosi 0,5896, a współczynnik zmiennoś- 

ci — 21,7 0- | 

Zbadano zależność współczynnika b od przeciętnej pierśnicy, od śred- 
niej grubości kory drzew o przeciętnej pierśnicy i od obu tych cech jed- 

nocześnie. Współczynniki korelacji między badanymi cechami wynoszą 
odpowiednio — 0,385, — 0,334 i 0,388. Wprawdzie największy jest współ- 
czynnik korelacji wielokrotnej między b a Di K, ale jego wielkość jest 
bardzo zbliżona do współczynnika korelacji między b a D. Zatem dodat- 
kowe uwzględnienie K przy określaniu przeciętnej wartości b praktycz- 
nie nie podniesie dokładności jego wyznaczania. Wobec tego przy okreś- 
laniu współczynnika b można ograniczyć się do uwzględniania tylko prze- 
ciętnej wartości pierśnicy drzewostanu — D. 

Równanie regresji b od D ma postać: 

b = 0,7652 — 0,00897 D (3) 

Błąd średni określania przeciętnej wartości współczynnika b dla 
drzewostanu na podstawie równania (3) wynosi 21,7%. 

Opracowanie stałych linii grubości kory wymaga również określenia 
współczynnika wolnego (a) dla związku między grubością kory i pierśni- 

cą. Współczynnik ten można wyznaczyć z przekształconego równania li- 
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nii prostej (1). Jeżeli znana jest dla drzewostanu przeciętna wielkość pier- 
śnicy i grubości kory oraz współczynnik b, to współczynnik a jest równy 

a=K—b-D (4) 

Po podstawieniu do równania (1) wartości współczynnika a wyzna” 

czonego z równania (4) oraz współczynnika b z równania (3) otrzymano 

równanie linii grubości kory dła dowolnego drzewostanu. Równanie to 

ma następującą postać: 

k=K — (0,7652 — 0,00897 D) (D—d) 

Z równania tego można wyznaczyć grubość kory (k — mm) dla drze- 

wa o dowolnej pierśnicy d (—cm) na podstawie przeciętnej pierśnicy 
drzewostanu (D — cm) i średniej grubości kory (K — mm). 

mA 

W celu dalszego uproszczenia określania grubości kory dla stopni 

grubości można przeciętną grubość kory dla drzewostanu uwzględnioną 

w równaniu (5) wyznaczyć z równania (2). Wzór wtedy przybierze postać: 

k — 3,4256 + 0,6418 D — (0,7652 — 0,00897 D) (D—d) (6) 

Grubość kory z tego równania dla drzewa o dowolnej pierśnicy (d). 

wyznacza się na podstawie przeciętnej pierśnicy drzewostanu (D). 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1. Opracowano wzór empiryczny (2) pozwalający na wyznaczenie 

przeciętnej wartości podwójnej grubości kory na pierśnicy, w drzewosta- 

nie świerkowym na podstawie wartości przeciętnej pierśnicy drzewosta- 

nu. Błąd średni określania przeciętnej grubości kory na podstawie tego 

wzoru wynosi + 12,40%. 

2. Opracowano dwa sposoby określania średniej podwójnej grubości 

kory na pierśnicy dla stopni grubości. W pierwszym sposobie (wzór 5) 

przeciętną grubość kory dla drzewa o dowolnej wartości pierśnicy w 

drzewostanie wyznacza się na podstawie przeciętnej pierśnicy drzewo- 

stanu i średniej grubości kory. W drugim sposobie (wzór 6) przeciętną 

grubość kory dla dowolnego drzewa wyznacza się na podstawie tylko sa- 

mej przeciętnej pierśnicy drzewostanu. Sposób ten jako mniej dokładny 

może być stosowany wtedy, kiedy nie ma możliwości określenia średniej 

grubości kory. 

3. Przedstawione sposoby określenia średniej wartości grubości kory 

na pierśnicy dla stopnia grubości bądź też przecietnej grubości kory dla 

drzewostanu mogą być stosowane przy określaniu miąższości i przyrostu 

miąższości drzewostanu. 

4. Zaproponowane równania (5) i (6) stanowią podstawę do opraco- 
A a. 

wania tabel stałych linii grubości kory. 

5. Wskazane jest prowadzenie dalszych badań nad wielkością gruboś- 

ci kory oraz nad dokładnością zaproponowanych równan. 
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Краткое содержание 

Работа основана на материалах собраных на 100 исследовательских площа- 

дях заложенных в сосново-еловых и елово-сосновых насаждениях Кнышин- 

ской, Августовской и Роминской пущ. 

На исследовательских площадях измерялся также диаметр на высоте груди 

и толщина коры на диаметре на высоте груди всех деревьев. Целью работы 

была разработка постоянных линий толщины коры. В результате проведённых 

исследований разработана эмпирическая формула (2) позволяющая определить 

среднюю величину двойной толщины коры на диаметре на высоте груди в ело- 

вом насаждении на основании средней величины диаметра на высоте груди на- 

саждения. Средняя ошибка определения средней толщины коры на основании 

этой формулы равняется - 12,4%. Разработаны два способа определения сред- 

ней толщины коры на диаметре на высоте груди для степеней толщины. В пер- 

вом способе (формула 5) средняя толщина коры для дерева с произвольной ве- 

личиной диаметра на высоте груди в насаждении назначается на основании 

среднего диаметра на высоте груди насаждения и средней толщины коры. Во 

втором способе (формула 6) средняя толщина коры для свободно выбранного 

дерева указывается на основании только среднего диаметра на высоте груди 

насаждения. Этот способ как менее точный может применяться тогда, когда 

нет возможности определения средней толщины коры. Представленные способы 

определения средней величины толщины коры в диаметре на высоте груди для 

степеней толщины или же средней толщины для насаждения могут применять- 

ся при определении объема и прироста объема насаждения. Прелдоженные фор- 

мулы (5) и (6) являются основой для разработки таблиц постоянных толщины 

коры. Указывается на необходимость ведения дальнейших исследований вели- 

чин толщины коры, а также точности продложенных формул. 

Summary 

This work is based on material gathered in 100 experimental areas established 

in pine-spruce and spruce-pine stands in Knyszyn Forest, Augustów Forest and 

Romincka Forest. , 

In the experimental arcas, one measured, among other things, the bhd and the 

thickness of bark at the breast height of all trees. The work was aimed at elabo- 

ration of constant lines of bark thickness. In result of conducted studies, the aut- 
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hor elaborated an empirical formula (2) rendering possible to determine the mean 

value of double thickness of bark at the breast height in spruce stand of the ba- 

sis of the average bhd of stand. The mean error of determining the average bark 

thickness cn the basis of this formula amounts to + 12.4%. The author elaborated 

two ways of determining the mean double thickness of bark at the breast height 

for diameter classes. In the first way (formula 5), one determines the average bark 

thickness for a tree with whichever bhd value in a stand on the basis of the ave- 

rage bhd of the stand and the mean bark thickness. In the second way (formula 

6), one determines the average thickness for whichever tree only on the base of 

the average bhd of the stand. This way as less exact can be applied only then, 

when there are no possibilities of determining the mean bark thickness. Presen- 
ted methods of determining the mean values cf bark thickness at the breast hei- 

ght for diameter classes or the mean bark thickness for stand can be applied at : 

determining the volume and the increment of volume of stand. Proposed equations 

(5) and (6) are the basis for elaboration of tables of constant lines of bark thick- 

ness. It is advisable to continue studies on the value of bark thickness and on the 

exactness of proposed equations. | |


