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Długość koron drzew w drzewostanach sosnowych 

Длина крон деревьев в сосновых насаждениях 

Lenght of tree crowns in pine stands 

WSTĘP 

W metodyce badań hodowlanych duże znaczenie ma długość korony 
drzewa. Wynika to nie tylko stąd, że od długości korony zależy 

przyrost drzewa, ale również i dlatego, że od wielkości tej cechy zależy 
jakość pnia (1). Ważne jest więc podjęcie badań nad zmiennością długości 
korony drzewa i jej zależnością szczególnie od zajmowanego przez drzewo 
stanowiska socjalnego. W pracy podjęto również badania nad zależnością 
średniej wartości korony drzew od różnych cech taksacyjnych drzewo- 
stanu. Znajomość tej cechy może być przydatna w użytkowaniu lasu 
przy ocenie pracochłonności okrzesywania drzew. 

I. MATERIAŁ BADAWCZY 

Badania oparto na materiale empirycznym zebranym w drzewosta- 
nach sosnowych na 4 badawczych zrębach zupełnych i 250 powierzchniach 
badawczych. Były to drzewostany jednogatunkowe i mniej więcej rów- 
nowiekowe, różnych klas bonitacji siedliska (tab. 1) (3). Na drzewach 
stojących pomierzono pierśnicę oraz zaliczono każde z nich do odpowied- 
niej klasy Krafta. Po ścięciu wszystkich drzew ustalono ich wiek, zmie- 

  

  

  

  

Tabela 1 

Zestawienie powierzchni badawczych w klasach wieku 

i klasach bonitacji siedliska (wg Schwappacha) 

KI - Klasa bonitacji siedliska R 
asa м1 azem 

mies la i I [I II IVaiV 

1—20 1 l 
21—40 24 ao 11 3 63 
41—60 21 13 13 5 52 
61—80 12 15 8 9 44 
91—100 11 12 9 3 30 
101—120 4 17 16 6 43 
121—140 1 2 5 4 12 

Razem 73 85 62 30 250 
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rzono długość oraz wysokość osadzenia korony drzewa, to jest odległość ° 
od podstawy ścięcia do pierwszej żywej gałęzi mającej związek z koroną. 
Na powierzchniach próbnych przeciętną pierśnicę ustalono na podstawie 
pomiarów przeprowadzonych na wszystkich drzewach. Średnią wysokość 
drzewostanu określono wzorem Loreya na podstawie pomiarów wysokości 
50 drzew. Średni wiek i średnią długość korony w każdym drzewostanie 
ustalono na podstawie 20 drzew próbnych ściętych. 

II. ZMIENNOŚĆ DŁUGOŚCI KORONY DRZEWA 

I JEJ ZALEŻNOŚĆ OD STANOWISKA SOCJALNEGO 

Wraz z obniżaniem się stanowiska socjalnego maleje zarówno abso- 
lutna jak i procentowa długość korony (tab. 2). W drzewostanach z Pusz- 
czy Augustowskiej i Borów Dolnośląskich długość korony I klasy Krafta 

  

          
  

  

  

  

  

  

  

Tabela 2 
Długość korony i jej zmienność w klasach socjalnych i w drzewostanie 

Srednia Współczynnik Średnia Współczynnik 
powierzch. ere absolutna zmienności procentowa zmienności 
badawcza | Drzewo- długość absolutnej dł. korony procentowej 

| korony dł. korony dł. korony 
(wiek) stan O O O m % % Yo 

I D208 11,7 45,3 10,9 
II 4,19 14,8 38,7 15,6 

Puszcza III 3,08 13,9 30,2 12,7 
Augustow- IVa 3,08 16,3 33,0 14,2 

ska (29) IVb 2,13 22,2 30,4 18,8 
| Va 2,16 24,7 26,6 23,7 

Drzewo- 

Stan 3,07 30,0 39,2 21,9 

I 5,13 19,1 35,9 15,1 
II 4,20 18,8 31,0 16,6 

Puszcza III 3,60 18,6 28,2 17,3 
Notecka IVa 2,97 22,9 — 25,3 21,3 
(44) IVb 2,76 19,9 24,8 19,0 

Va 2,27 27,7 24,4 20,8 

Drzewo- 

stan 3,82 28,8 29,2 22,0 

l 6,93 18,8 43,4 11,0 
II _ 9,66 16,4 38,4 14,9 

Bory Dol- III 4,82 17,0 34,8 17,5 
nośląskie IVa 4,18 19,4 32,3 17,9 
(51) IVb 3,68 30,2 29,7 24,0 

Va 2,69 23,4 24,1 23,1 

Drzewo- 
stan 5,01 30,2 35,4 22,4 

I 9,60 20,8 35,6 18,2 
II 8,41 19,0 32,0 18,6 

Puszcza III 6,72 20,0 27,8 23,7 

Piska (94) IVa 6,19 22,6 27,6 21,0 
IVb 9,74 29,6 26,1 22,2 
Va — — — — 

Drzewo- 
stan 1,80 25,0 31,1 
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stanowi prawie połowę długości pnia i spada do około 1/4 dla drzew 
V klasy Krafta. W pozostałych drzewostanach zróżnicowanie średniej 
długości korony w klasach Krafta jest mniejsze, bo dla I klasy długość 
korony jest nieco większa od !/3 długości pnia i spada do około 1/4 w kla- 
sach niższych. Podobne wyniki otrzymał Lemke dla 88-letniego drzewo- 
stanu sosnowego, w którym średnia długość korony wynosi 29% i z 34% 
w I klasie Krafta spada do 24% w klasie III (2). | 

Zmienność długości koron drzew mierzona współczynnikiem zmien- 
ności jest bardzo duża. W drzewostanach młodszych klas wieku współ- 
czynnik zmienności absolutnej długości korony wynosi około 30%, a w 94- 
-letnim drzewostanie z Puszczy Piskiej 25%. Mniejszą zmiennością cha- 
rakteryzuje się. procentowa długość korony, bo współczynnik zmienności 
w poszczególnych drzewostanach wynosi około 22%. Zmienność długości 
korony w klasach Krafta jest na ogół mniejsza niż w całym drzewostanie. 
Uwidacznia się to szczególnie w wyższych klasach socjalnych. Zmienność 
długości korony określona współczynnikiem zmienności jest niekiedy 
mniejsza w całym drzewostanie niż w najniższych klasach socjalnych (2). . 

Występujący w obrębie drzewostanu związek między długością korony 
1 stanowiskiem socjalnym oceniono stosunkiem korelacyjnym (tab. 3). Ko- 

Tabela 3 
Siła związku między długością korony 

i stanowiskiem socjalnym 
  

  

    

Stosunek korelacyjpy dla długości 

Powierzchnia badawcza korony 

absolutnej procentowej 

Puszcza Augustowska 0,82 0,74 
Puszcza Notecka 0,72 0,65 
Bory Dolnośląskie 0,80 0,68 
Puszcza Piska 0,51 0,38 

relacja w każdym drzewostanie okazała się istotna. Najsilniejszy związek 
między długością korony i klasą Krafta stwierdzono w drzewostanie naj- 
młodszym z Puszczy Augustowskiej, natomiast najsłabszy w drzewostanie 
najstarszym z Puszczy Piskiej. W każdym drzewostanie związek między 
absolutną długością korony i klasą socjalną okazał się silniejszy od związ- 
ku między procentową długością korony i klasą Krafta. 

III. TABLICE DŁUGOŚCI KORON 

DLA DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH 

Badania zależności długości koron drzew drzewostanów sosnowych od 
wieku, przeciętnej pierśnicy i średniej wysokości z uwzględnieniem klasy 
bonitacji siedliska przeprowadzono na materiale empirycznym pochodzą- 

cym z 250 powierzchni badawczych. | 

Ze zmianą wieku rośnie średnio wartość absolutnej długosci korony 

drzewostanu (ryc. 1). Wzrost ten odbywa się według linii krzywej. Dla 

tego samego wieku wystąpiło wyraźne zróżnicowanie długości korony 

w zależności od klasy bonitacji. Drzewostany lepszych bonitacji mają 

większą średnią długość korony. 
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W uprawach i młodych drzewostanach sosnowych długość korony 
drzewa zajmuje całą długość strzały. Z wiekiem procent długości korony 
zdecydowanie maleje do wieku około 70 lat, po czym nie stwierdza się 
tendencji do dalszego spadku (ryc. 2). Odbiegają od tej prawidłowości 
drzewostany IV i V klasy bonitacji, co może wynikać z małej liczby tych 
drzewostanów, a szczególnie z braku drzewostanów młodych klas wieku. 
Dla tego samego wieku średnia wartość procentowej długości korony 
drzewostanu jest na ogół większa w drzewostanach niższych bonitacji. 
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Zróżnicowanie ze względu na bonitację jest wyraźnie mniejsze niż w przy- 
padku absolutnej długości korony. 

Związek między średnią wartością absolutnej długości korony drze- 
wostanu i przeciętnej pierśnicy wyrównano dla każdej klasy bonitacji 
do linii prostej (ryc. 3). Drzewostany o większej przeciętnej pierśnicy 
mają wyraźnie dłuższą koronę. Przy tej samej pierśnicy długość korony 
jest na ogół większa w drzewostanach wyższych bonitacji. Związek ten 
jest wyraźniejszy w drzewostanach młodszych klas wieku. Korelacja mię- 
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dzy absolutną długością korony i przeciętną pierśnicą drzewostanu z po- 
minięciem klasy bonitacji siedliska jest bardzo silna. Współczynnik kore- 
lacji oceniający moc tego związku wynosi 0,908. Współczynnik zmien- 
ności długości koron wynoszący dla całego materiału 29%, spada po wy- 
łączeniu przeciętnej pierśnicy drzewostanu do 12%. 

_  Drzewostany o większej przeciętnej wysokości mają średnio dłuższą 
koronę (ryc. 4). Przy. tej samej przeciętnej wysokości drzewostanu nie 
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stwierdza się zróżnicowania długości korony ze względu na klasę bo- 
nitacji siedliska. Związek między średnią długością korony drzewostanu 

i przeciętną wysokością jest bardzo silny, a współczynnik korelacji oce- 
niający moc tego związku wynosi 0,932. Współczynnik zmienności średniej 
długości korony po wyłączeniu przeciętnej wysokości wynosi 10'%. 

Łączny wpływ przeciętnej pierśnicy i wysokości drzewostanu na śred- 

nią długość korony jest bardzo duży, a współczynnik korelacji wielo- 
krotnej uwzględniający te powiązania wynosi 0,939. Dla badanych cech 
drzewostanu opracowano równanie regresji cząstkowej: 

Г. = 0,980 - 0,209 Н + 0,066 р 
gdzie: 

L — absolutna średnia długość korony drzewostanu, 
H — przeciętna wysokość drzewostanu, 
D — przeciętna pierśnica drzewostanu. 
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Zarówno ze wzrostem przeciętnej wysokości jak i przeciętnej pier- 

śnicy rośnie długość korony (ryc. 5). Przy tej samej wysokości średnio 

dłuższą koronę mają te drzewostany, które charakteryzują się większą 

przeciętną pierśnicą. 
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MD rzeciętnej wysokości drze- 

4 6 6 10 2 M 16 3 20 22 24 26 2H [m] WOStARÓW. satnowych 

Tabela 4 

Tablice długości koron dla drzewostanów sosnowych 

x TEC Przeciętna pierśnica d tanu (em) ciętna ę pierśnica drzewostanu (cm 

wyso- 

kość | > | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 
drze- | 
wo- 

stanu 
(m) | Absolutna długość drzewostanu (m) | Procentowa długość drzewostanu (% 

о 2,30 47,1 

6 A Jo 42,7 

7 275 3,10 39,6 44,3 

3 3,00 3,30 37,3 41,4 

9 3,20 3,50 350,0 39,1 

10 3,40 3,75 4,05 340 37,3 40,6 

11 3,95 4,25 35,8 38,8 

12 415 4,50 34,6 37,3 

13 4,35 4,70 33,5 36,1 
14 455 4,90 5,25 32,6 34,8 37,3 

15 4,75 5,10 5,45 31,8 340 36,2 

16 5,00 5,30 5,65 5,95 31,1 33,2 35,3 37,4 

17 5,20 5,50 5,85 6,20 30,5 32,5 34,4 36,4 

18 5,75 6,05 6,40 6,70 31,8 33,7 35,5 37,5 

19 5,95 6,25 6,60 6,95 313 33,0 34,7 36,6 

20 6,15 6,50 6,80 7,15 30,8 32,4 34,0. 35,8 

21 6,70 7,00 7,35 7,70 31,9 33,4 35,0 36,6 

22 6,90 7,20 7,55 7,90 314 32,9 343 35,9 

23 7,10 7,45 7,75 8,10 30,9 32,4 33,7 35,2 

214 7,30 7,65 8,00 8,30 30,5 319 33,2 34,6 

20 7,85 8,20 8,50 314 327 341 

26 8,05 8,40 8,70 31,0 323 33,6 

27 8,60 8,95 31,9 33,1 

28 8.80 9,15 31,5 32,7 

29 9,35 35 3 
30 9,55 31,9 

  

 



Z równania (1) można określić średnią długość korony drzewostanu 
z błędem średnim równym 5,6%. Z równania tego opracowano tabele 
zarówno absolutnej jak i procentowej długości korony drzewostanu 
(tab. 4). Przy tej samej przeciętnej pierśnicy drzewostanu procent dłu- 
gosci korony jest mniejszy w drzewostanach o większej przeciętnej wy- 
sokości. Przy tej samej przeciętnej wysokości procent długości korony 
jest większy w drzewostanach o większej przeciętnej pierśnicy. 

IV. WNIOSKI 

1. Długość korony uzależniona jest od stanowiska socjalnego drzew. 
Drzewa zajmujące wyższe stanowisko socjalne mają dłuższą koronę i te 
zarówno absolutną jak i procentową. 

2. Siła związku między absolutną długością korony a stanowiskiem: 
socjalnym jest większa niż siła związku między procentową długością 
korony i stanowiskiem socjalnym. Ze wzrostem wieku oba te związki 
słabną. 

3. Średnia wartość absolutnej długości korony drzewostanu rośnie 
z wiekiem, procentowa długość korony w drzewostanach młodszych osiąga 
duże wartości, następnie wraz z wiekiem maleje i w drzewostanach po- 
wyżej 70 lat stanowi średnio około 1/3 długości strzały. 

4. Absolutna długość koron wykazuje silny związek zarówno z prze- 
ciętną pierśnicą jak i przeciętną wysokością drzewostanu. Pozwoliło na 
podstawie tych cech zbudować tablice długości koron drzewostanu. Błąd 
średni tych tablic przy ustalaniu absolutnej długości korony wynosi 5,6%. 
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Краткое содержание 

Исследования проведенные в четырех сосновых насаждениях показали, что длина 

крон деревьев уменьшается вместе с ухудшением социального положения. Эта связь 

оказалась довольно сильной в младших насаждениях и слабой в насаждениях стар- 

шего класса возраста. 

Основываясь на эмпирическом материале, собранном в 250 сосновых насаждениях, 
исследовалась связь кроны средней длины с возрастом, средним диаметром на вы- 
соте груди, средней высотой и классом бонитета насаждения, определенных на осно- 

вании таблиц Шваппаха. В результате этих исследований было разработано эмпири- 
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ческое уравнение, представляющее связь средней длины кроны насаждения (Г) co 

средней высотой (Н) и средним диаметром на высоте груди (О): 

L = 0,980 — 0,209H -++ 0,0660 

На основании уравнения длину кроны насаждения можно определить со. средней 

ошибкой равной 5,6%. Знание средней длины кроны насаждения может быть при- 

годно в лесопользовании при оценке трудоемкости очистки стволов с ветвей. 

_ 

Summary 

Investigations, carried out in four pine stands, indicated that the length of tree 

erowns decreases along with the drop in social position. The relationship appeared 

to be rather strong in younger stands and poor in stands from older age-classes. 

On the background of empirical data collected in 250 pine stands the relation- 
ship between the mean length of stand’s crown on the one hand age, average d.b.h., 
average height, and site index determined with the aid of Schwappach's tables on. 

the other, was examined. As a result of these studies an empirical equation was 

derived, which presents the relationship between the mean length of stand crown 

(L) and the average height (H) and average d.b.h. of a stand (D): 

Г, = 0.980 -- 0.209Н -- 0.0660 

Оп the basis of this equation the length of stand crown may be determined 

with the mean error equal to 5.6%. The knowledge of the mean length of crown in 

stand may be useful in forest utilization for the appraisal of labour consumption 

involved in tree pruning. 
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