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Opad deszczu w lesie liściastym 

Дождевые осадки в лиственном лесу 

Rainfall in deciduous forest 

(©, pad atmosferyczny szczególnie w postaci deszczu ma istotne zna- 
czenie dla gospodarki wodnej wszystkich roślin zbiorowisk leśnych, 

a także dla wielu gatunków zwierząt (1, 10, 11, 12). Z tego powodu ce- 

lem niniejszej pracy było scharakteryzowanie przenikania opadu desz- 
czu znad lasu do dna grądu jako funkcji ilości (mm) opadu nad lasem, 
natężenia mm/godz. oraz czasu trwania (min.) tego opadu. Omówiono 
również rozkład i zmienność poziomą (plamistość) opadu deszczu na 
dnie grądu. 

Miejscem pomiarów była Stacja Fitoklimatologiczna Zakładu Ba- 
dania Ssaków PAN Białowieskiego Parku Narodowego, oddział 371. 
Panującym tu zbiorowiskiem roślinnym jest grąd, którego charaktery- 

Stykę fitosocjologiczno-środowiskową podaje dokładnie Matuszkie- 

Wlcz (6). Badania obejmują okres od 14. VI. do 25. X. 1963 r. w wa- 

each Puszczy Białowieskiej, dotyczą więc tylko opadu w postaci 
CSZCZU. 

METODA 

_ Sto deszczomierzy Hellmanna ustawiono na dnie grądu bezpo- 

stednio na gruncie, zachowujac poziome potozenie ich powierzchni 

recepcyjnych, ktore tym samym bylty na wysokosci 45 cm nad gruntem. 

Możliwia to naszym zdaniem lepszą charakterystykę opadową wnętrza 
zbiorowiska leśnego, aniżeli umieszczenie deszczomierzy dodatkowo na 

słupkach, jak to się praktykuje w zupełnie innym środowisku na sta- 

Jach meteorologicznych. Deszczomierze ustawione zostały w linii pro- 
Stej, przypadkowo w stosunku do elementów zbiorowiska leśnego, 

odstępach co 1 m. Ponad drzewostanem umieszczony został pluwio- 

Stal oraz deszczomierz Hellmanna (nr 101), mierzące opad docho- 

“acy do górnej powierzchni koron grądu. Ponieważ sumy opadu (mm) 

‘Nad lasu pochodzace z deszczomierza 1 stojacego obok pluwiografu 
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z zasady nieco od siebie się różnią, do obliczeń wzięto sumy pocho- 
dzące z deszczomierza. 

Pomiaru opadu dokonywano o różnej porze doby, po każdym skoń- 
czonym opadzie deszczu, gdy liście drzew były już suche i gdy równo- 
cześnie nie było opadu nad drzewostanem. Mierzenie opadu w stałym 
terminie może doprowadzić do otrzymania przepuszczalności drzewo- 
stanu większej od 1000%/e, gdyż opadu nad lasem może juz nie być, 
a z drzew może jeszcze do dna lasu dochodzić wymierny opad, zali- 
czany wówczas do sumy dnia następnego (często bezdeszczowego). 
Z. drugiej strony trzeba liczyć się z tym, że jeden ciągły opad na dnie 
lasu może się składać z sumy kilku opadów ponad drzewostanem. 
Wprowadzenie więc stałego terminu pomiaru opadu w środowisku leś- 
nym jest błędem metodycznym. Może to mieć istotne znaczenie przy 
różnego rodzaju badaniach biometeorologiczno-środowiskowych i pro- 
wadzić niekiedy do niesłusznych interpretacji. Natomiast nie budzi to 
zastrzeżeń, gdy deszczomierze stoją na otwartej przestrzeni. 

Wytłumaczenie przepuszczalności większej od 100% przez udział 
mgieł może być tylko częściowe. Rosa tworząca się w koronach 

drzew (7, 9) i dochodząca do dna lasu w postaci pojedynczych kropel 
nie jest wymierna w naszych warunkach przy stosowaniu deszczomie- 
rzy Hellmanna (8). 

WYNIKI 

Zależność opadu na dnie lasu od opadu nad drzewostanem wyliczo” 

no ze średnich sum opadu (ze 100 deszczomierzy) oraz z sumy opadu 
znad lasu w milimetrach (ryc. 1). Związek ten ma postać liniową 

y = 0,76 x — 1,35 dla0<x<+ 00 (1) 
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Ryc. 1. Zależność opadu na dnie grądu od opadu nad drzewostanem 
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Zauwazono, ze opady znad lasu mniejsze od 7 mm wykazują pewną 
odrębność od całości, mianowicie: 

y=04x Ча 0 < х < 7,0 (2) 
Mają one mniejszy kąt nachylenia prostej i zerowy współczynnik prze- 
sunięcia. Zjawisko tej odrębności spowodowane jest mniejszym procen- 
towo przenikaniem opadów małych przez drzewostan. 

Opad dochodzący do dna lasu przedstawiony jest także w procen- 
tach opadu znad drzewostanu (ryc. 2). Zależność ta ma postać 

y = 15,55V x | (3) 
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Ryc. 2. Przenikanie opadu przez drzewostan (w procentach) 

Tę samą przepuszczalność (w о 
Procentach) spróbowano uzależnić 
Od czasu trwania opadu nad lasem 
(гус. 3), otrzymując w rezultacie 

Y =2183V x (4) 
„ 1€ stwierdzono natomiast zależ- 

NOŚCI przepuszczalności opadowej 
grądu od natężenia opadu nad lasem 
/ Mmm/godz. Współczynnik kore- 
lacji okazał się tu statystycznie nie- 
Istotny, Pr
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e 

NN 
      

  

Ryc SE 
“hee Zależność przenikania opadu przez — —_——— z — 

wostan od czasu trwania opadu nad 5. , min. 

lasem Czas trwania opadu 
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Na dnie lasu opad nie jest rozłożony równomiernie, co jest deter- 
minowane przez budowę zbiorowiska. Struktura drzewostanu powo- 
duje, że sąsiadują ze sobą miejsca o różnych ilościach opadu. Sto 
deszczomierzy ustawionych w linii prostej w odstępach 1 m powinno 
wykazać w pewnym stopniu plamistość opadową dna grądu. W tym 
celu każdy opad przedstawiono graficznie (fragment przedstawia ryc. 4). 
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Ryc. 4. Fragment linii deszczomierzy. Opad w dniu 16. VII. 1963 

Profile poszczególnych opadów, powstałe z naniesienia sum opadów 
wszystkich deszczomierzy, są zróżnicowane na fragmenty wypukłe 
i wklęsłe, to znaczy na miejsca bardziej suche i względnie bardziej 
mokre. Można więc wyróżnić niekiedy kilkumetrowe odcinki (w skład 
których wchodzi kilka kolejnych deszczomierzy) o opadzie rosnący!” 
do środka tych odcinków lub o opadzie malejącym, czyli „szczyty 
i „doliny” (ryc. 5). Wielkość i liczba takich odcinków jest w pewny” 
stopniu wskaźnikiem względnego zróżnicowania (plamistości) opadu 
deszczu na dnie zbiorowiska leśnego. 
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Ryc. 5. Fragment linii deszczomierzy. Odcinki ,,doliny’’ o opadzie malejącym. (gg; 

i odcinki „szczyty” o opadzie rosnącym (b) ku ich środkowi. Opad dnia 12. 
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Dla wszystkich opadów sporządzono wykresy i dla całości materiału 
zestawiono średnie liczby odcinków opadu malejącego oraz rosnącego 
do środka, przypadające na linię 100 deszczomierzy, czyli na odcinek 
99 m. Osobno dokonano obliczeń dla opadów nad lasem większych od 
10 mm i osobno dla opadów od tej wartości mniejszych. Rycina 6 przed- 
stawia średnią liczbę tych odcinków mających różne wielkości o opa- 
dzie malejącym ku ich środkowi («doliny'"). Na linii 100 deszczomie- 
rzy (99 m) najczęściej występują odcinki o długości 1 m. Tyle wynosi 
odstęp między deszczomierzami, dokładniej nie możemy więc określić 
wymiarów tych odcinków. 
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Klasy wielkości odcinków 

Ryc. 6. Średnie liczebności klas wielkości odcinków z opadem malejącym „doliny 
w linii 100 deszczomierzy. Dane dla całego okresu obserwacji 

W przypadku miejsc bardziej mokrych („szczyty') najwięcej jest 
odcinków o wymiarze 1,5 m (ryc. 1). Dotyczy to opadów mniejszych 
a 10 mm z całego okresu obserwacji. Przy opadach większych od 
0 mm najczęstszą wartością jest odcinek 1 m. m; 
„=€stawienie tych danych sugeruje, że duże opady powodują większe 

<TÓŻnicowanie względne (plamistość) opadu deszczu na dnie grądu, 
-O potwierdza statystyczna zależność pomiędzy klasą wielkości odcin- 
ow A ich średnią liczebnością, zarówno dla opadów malejących 
dolin") jak i rosnących do środka odcinka („szczytów ”'). Funkcje tych 
1 €żności są tego samego typu, a różnią się jedynie współczynnikami. 
росе dla opadu malejącego do środka odcinka (ryc. 8) jest to 
FOstąć 

— 1,25 gdy x-£0 
Ча opadu Iosnącego do środka odcinków (ryc. 9) 

  

_ 8,79 
X 
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Ryc. 7. Średnie liczebności klas wiel- 

ih Al kości odcinków z opadem rosnącym 

j 79° 2 5 3 5 4 5 5 5 i 5 7 „szczyty' w linii 100 deszczomierzy. 
m | Dane dla całego okresu obserwacji 

Klasy wielkosci odcinków 

   о o Wartości empiryczne y;   

——— Hartości teoretyczne y” 
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0 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65m 
Wielkość „dolin 

Ryc. 8. Rozkład średniej liczby odcinków w zależności od rozmiarów „dolin 

y= a — 0,95 gdy x0 

Sa one hiperbolami i maja poczatkowo szybki spadek przy mały, 
wartościach odcinków (do 2,0 m), później asymptotycznie dążąc do 4c" 
Mówi to o większym zróżnicowaniu dla małych odcinków 1 21077 
waniu mniejszym odcinków o większych wymiarach. 
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o Wartości empiryczne y; 

о 

5- \ ° 
——  Martości teoretyczne y * 
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10 15 2,0 25 30 3,5 40 45 50 5.5 m 
Wielkość „szczytów " 

Ryc. 9. Rozkład średniej liczby odcinków w zależności od rozmiarów „szczytów ' 

DYSKUSJA 

Leo nard (5) oraz Helvey i Patric (3) otrzymali zależności 
Prostoliniowe przy pomiarach przepuszczalności opadu w północno- 
amerykańskich lasach liściastych, można więc zależność tego typu uwa- 
zac zą charakterystyczną dla zbiorowisk leśnych. Leonard (5) po- 
daje funkcję 

у = 0,9547 х — 0,0324 
a Helvey i Patric (3) podają 

y = 0,901 x — 0,031 
Opad sciekajacy po powierzchni pni (S), a wiec niewymierny za 

Pomocą deszczomierzy, określają oni przez równanie 
| S = 0,041 x — 0,005 

ok Część przejęta przez liście i nie dająca się zmierzyć bezpośrednio 
Ieslona została przez cytowanych wyżej autorów 

gdzie. С = Р— (Т- 5) 

. ~~ Opad nad lasem, 
__ Opad dochodzący do dna lasu. 

wod, lttredge (4) zestawił dane wielu autorów, dotyczące ściekania 
1007 opadowej po korze pni drzew. Ilość jej nie przewyższa na ogół 
jak opadu znad lasu i podlega takiej samej zależności od tego opadu, 
" Przepuszczalność mierzona deszczomierzami. Moment wyraźnego 
we; nowania przyrostu procentowego występuje po części początko- 

J układu współrzędnych. 
drzew naszych warunkach mierzylismy tylko opad na dnie lasu i ponad 

Je | SNEM, zaniedbując wartość S. 
*1 chodzi o przepuszczalność w procentach, to wiele krzywych O 

Podobnym charakterze, lecz bez wyrażenia ich funkcji, podają Kitt- 
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redge (4) i Geiger (2). Różnią się one szczegółami zależnie od 
typu zbiorowiska, mając ogólny kształt jak na rycinie 2, asymptotycz- 
nie zbliżając się do wartości przepuszczalności równej 100%. W pracy 
Olszewskiego (8) podana jest również funkcja dla opadów pocho- 
dzących z takiego samego zbiorowiska leśnego z Białowieskiego Parku 
Narodowego, lecz różni się ona nieco (mając taki sam charakter) z po- 
wodu samego zróżnicowania drzewostanu w miejscach pomiarowych, 
jak również z powodu stosowania trochę odmiennych metod pomiaro- 
wych i innego okresu obserwacji. Te same przyczyny spowodowały, 
że otrzymana tam przepuszczalność (58,2%0) różni się nieznacznie od 
otrzymanej obecnie (62,6'/0). W obu przypadkach są to wartości średnie 
dla całego okresu obserwacji. Statystycznie różnicy tej nie badano, 
jako że wartości średnie otrzymano przy stosowaniu odmiennych 
metod. 

Zmienność pozioma opadu na dnie grądu na pewno w dużym Stop- 
niu jest funkcją zwarcia drzewostanu. Próby skorelowania jej ze zmien- 
nością oświetlenia przechodzącego przez korony drzew nie dały jednak 
zadowalających wyników. Prawdopodobnie dużą rolę odgrywa tu usy” 
tuowanie deszczomierzy w stosunku do drzew (wpływ odległości 0d 
pnia czy efekt opadowy krawędzi korony). Powszechnie znane są tego 
rodzaju badania Hoppego przeprowadzane jeszcze w ubiegłym stu- 
leciu. Dodatkowym elementem modyfikującym zmienność opadu n4 
dnie lasu jest prawdopodobnie także prędkość wiatru podczas opadu. 

Dotychczas nie ma prawidłowo ustalonej liczby deszczomierzy 4° 
pomiarów opadu na dnie zbiorowisk leśnych. Dotyczy to także sposobu 
ustawiania deszczomierzy w tym środowisku. Do ustalenia i wprowe” 
dzenia pewnej metody pomiaru opadu w lesie należałoby dojść droga 

studiów metodyczno-statystycznych i raczej nie przyjmować Za WCZeS" 

nie dowolnych standardów branych „a priori', a w następstwie tego 

nie szukać różnic między tymi standardami. Należy zawsze mieć ne 
uwadze zmienność zjawiska w czasie i przestrzeni i ściśle związaną 
z tym konieczność wyboru reprezentatywnej wielkości prób. _ 

Najczęściej jest stosowane ustawienie ombrometrów w formie rzy 
ża. Zachodzi tu jednak efekt większego statystycznie podobienstW" 

deszczomierzy stojących blisko samego środka krzyża niż na jego р 
mionach. Lepszym rozwiązaniem byłoby ustawienie deszczomler?7y 

okręgu koła, wzdłuż linii prostych lub w sieci kwadratów. Ро МУ nej 
zadowalającej metody należy dojść drogą analizy statystyc? 
iw tym kierunku powinny pójść dalsze badania. 

PODSUMOWANIE 

1. Zależność opadu na dnie lasu od opadu nad drzewostanem w a 

metrach ma postać liniową. Opady mniejsze od 7 mm mają przy 

mniejszy kąt nachylenia prostej. 

2. Zależność opadu przechodzącego (w procentach) od op 
lasem ma postać krzywoliniową. Przy odpowiednio dużym Opa 
lasem przez drzewostan przechodzi niewiele już wzrastający 

opadu. .„ opadu 
3. Przepuszczalność (w procentach) wzrasta z czasem trwania р 

wykazując zależność krzywoliniową, jak w p. 2. 

adu nad 
dzie 04 
proce” 

62



4. Nie stwierdzono zależności przepuszczalności opadowej od natę- 
żenia opadu nad lasem. 

5. Opad na dnie lasu wykazuje plamistość i mozaikowość: obok sie- 
bie występują miejsca bardziej mokre (odcinki o wymiarach od 1 do 6) 
i miejsca bardziej suche (odcinki o wymiarach od 1 do 10 m). Większy 
opad nad lasem powoduje większą plamistość opadu na dnie zbioro- 
wiska leśnego. 
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Краткое содержание 

В период с 14. 06 по 23. 10. 1963 г. было установлено сто дождемеров Геллман- 

oa пологом груда Оицегсо-Сагртешт те4юеигораеит Тихеп 1936) по прямой 

CTOAHMEM между ними в 1 м. Измерение осадков над древостоем прово- 
Neon при помощи дождеграфа и дождемера № 101. Измерение воды в дожде- 

проводилось в разное время суток, всегда после полного окончания осад- 
co пологом превостоя и над ним. Зависимость осадков под пологом древо- 

и мест. осадков над древостоем (вмм.) представлена на рисунке 1. Это уравнение 

no вид (17/0). При этом осадки над древостоем меньше, чем 7 мм. проходят 
. mon CHSIO (2). Осадки, проникающие сквозь насаждения представлены 
tonye X осадков над древостоем (рис. 2) исполняют зависимость (3). Эта 
recon каемая способность зависит от времени продолжительности осадков над 

nyeRae O 3) ведёт себя по уравнению (4). Не установлено зависимость про- 

часть сти от величины осадков над древостоем. На рис. 4 представлена 

садков под пологом древостоя. Можно выделить (рис. 5) долины (а) 
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и вершины (6). Их величина и количественное участие характеризуется пят- 
нистостью осадков под пологом груда. Рис. 6 представляет среднее количество 
долин, а рис. 1 среднее количество вершин (на расстоянии 99 м.). Болышие 

осадки вызывают большую дифференцию (пятнистость) осадков под пологом 

древостоя. Методы измерений осадков, проводимые до сих пор под пологом 

лесных сообществ, не опирались на статистических исследованиях. В свете 

Бзаимозависимости осадков и изменчивости осадков под пологом леса необхо- 

димо идти путем метода репрезентации для определения соответствующего ко- 

личества дождемеров и оптимального расстояния между ними. 

Summary 

During the period from June 14 until October 23, 1963 in the association Querco- 

-Carpinetum medioeuropaeum Tiixen 1936, there were installed on the ground level 

one hundred of Hellmnn's rain-gauges along a straight line at 1 m intervals. The 

measurement of rainfall above forest was taken with the aid of pluviograph and the 

rain-gauge No 101. The recording of water in rain-gauges was done at various time 

of day and night, always when the rainfall was completely over both in forest gro 

und layer and above the forest. The relation between the rainfall on the forest flo- 

or with that above the stand (in mm) is illustrated by fig. 1. This equation has 
form (1). Rainfalls above stand lower than 7 mm have the course according to 

equation (2). Rainfall which transfers a stand presented as a per cent of the precipita: 

tion above forest (fig. 2) meets the relationship (3). The permeability depending upon 

the duration of rainfall above forest (fig. 3) reveals the behaviour according to the 

equation (4). There was found no relationship between the permeability and the 12° 

tensity of rainfall above forest. Fig. 4 presents a fragment of rainfall on forest floor. 

One can distinguish (fig. 5) declines (a) and peaks (b). Their size and number char 

racterize the spotty ocurrence of rainfall. Fig. 6. presents mean numbers of decline 
while fig. 7 the mean number of peaks (per the section of 99 m). Heavy precip! 

tions cause the higher defferentiation (spotty occurrence) of rainfall on the floor of m 

community. Recent techniques of precipitation measurements on the floor of the ae 

communities were not based on statistical studies. In the light of precipitation "he 

tionships and the variation of rainfall on the forest floor one should come OT a 

way of representation method to the determination of the proper number of rain-9 

ges and optimal distance between them. 
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