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WŁODZIMIERZ DUTKIEWICZ 

O pokroju i ugałezieniu świerka 

Uwagi na temat artykułu T. Puchalskiego pt. „Świerk rodzimy w górnym reglu 
Pilska. Struktura drzewostanu, przyrost grubości i udział drewna późnego u drzew". 

Sylwan nr 12/1966 r. 

Габитус и уветвление ели 

Несколько замечаний по вопросу статьи Т. Пухальского озаглавленной: ‚отече- 
ственная ель в верхнем ярусе горных лесов Пильска. Структура насаждения, 
прирост толщины и участие поздней древесины”. — Сыльван № 12/1966 

The habit and formation of branches in spruce 
Some remarks concerning the article of T. Puchalski entitled „The native spruce 
in mountain forest of Pilsko. Stand structure, diameter increment and share of late 

wood in trees”, Sylwan, No. 12, 1966 

А тук TI. Puchalskiego omawia wyniki badań, przeprowa- 
dzonych w naturalnym drzewostanie świerkowym w górnym reglu 

Pilska. Badania te przeprowadzono na 277 drzewach, z których 176 
analizowano na podstawie pobranych wywiertów. Układ cech będących 
przedmiotem badań obejmuje strukturę drzewostanu, dane przyrostowe 
i udział drewna późnego. 

Drzewostan przedstawiono na tle wielu czynników mogących mieć 
istotny wpływ na jego ukształtowanie. Autor omawia dane klimatyczne, 
charakteryzuje środowisko, na podstawie szczegółowych opisów gleby 
i runa, wysokość npm, wystawę, kierunki panujących wiatrów itp. 
W charakterystyce tej jednak zbyt mało miejsca poświęcono opisowi 
fenotypu drzew tworzących badany zespół. Ze względu na możliwość 
istnienia korelacji pomiędzy cechami pokrojowymi i morfologicznymi 
drzew a ich właściwościami przyrostowymi, pobieżne scharakteryzo- 
wanie w artykule pokroju drzew pozostawia niedosyt. 

Zróżnicowanie drzew pod względem ugałęzienia II rzędu, uważane 
za jedną z ważniejszych cech morfologicznych u świerka (5, 6, 9, 10), 
zostało w artykule zupełnie pominięte. Wg Priehaussera (5) ten- 
dencje przyrostowe są ściśle skorelowane z typem ugałęzienia II rzędu. 
Utrzymuje on, podobnie jak inni, że świerk „grzebieniasty' (ryc. 4a) 
odznacza się bardzo silnym przyrostem na wysokość i umiarkowanym 
przyrostem grubości pnia, „szczotkowy” (ryc. 4b) silnym przyrostem 
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Ryc. 1. Świerk o pokroju kolumno- 
wym 

Fot. 5. Kocięcki 
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wysokości i bardzo silnym 
grubości, „płasko ugateziony”’ 
(ryc. 4c) — stosunkowo sła- 
bym przyrostem wysokości 
i grubości. Rozpowszechniona 

ее jest opinia o istnieniu korelacji 

PORZ pomiędzy szybkością przyrostu 
о A na grubość, której wykładni- 

kiem jest szerokość słoja rocz- 
nego, a udziałem drewna póź- 
nego (2). Uwzględniając po- 
wyższe należałoby oczekiwać 

także korelacji udziału drewna późnego z formami ugałęzienia II rzędu. 
Słuszne zatem byłoby zamieszczenie przynajmniej ogólnej charakte- 
rystyki udziału poszczególnych form ugałęzienia w badanym drzewo- 
stanie. 

Innym czynnikiem, który niewątpliwie wpłynął na kształtowanie się 
przyrostu oraz (prawdopodobnie) na udział drewna późnego, a który — 
pomimo że łatwy do ujęcia liczbowego — został w artykule pominięty, 
jest udział drzew ze śladami uszkodzeń śniegołomowych na badanych 
powierzchniach. Jako przykład dużych różnic pod tym względem, nawet 
w ramach jednego wydzielenia drzewostanowego podaję wyniki badań, 
przeprowadzonych przez Zakład Nasiennictwa i Selekcji IBL na dwóch 
powierzchniach w nadl. Rycerka, leśn. Praszywka, oddz. 125c. Na jed- 
nej powierzchni udział drzew uszkodzonych przez śniegołom wynosił 
9,8%, przy czym były to z reguły uszkodzenia jednorazowe, na drugiej 
natomiast odsetek drzew noszących ślady uszkodzeń, i to przeważnie 
wielokrotnych, na różnych wysokościach pnia, wynosił aż 93,0'/%. Obie 
powierzchnie różnią się dość znacznie wysokością położenia (pierwsza 
— dolna 700 m npm, druga — górna 950 m npm) i bardzo wyraźnie 
przeciętną wysokością drzew odpowiednio 35,1 m na dolnej po- 
wierzchni i 26,3 m na górnej. 

Stwierdzenie Autora (s. 7), że charakterystyczny dla wysokich po- 
łożeń jest kolumnowy pokrój świerka, nie wydaję się słuszne, bowiem 
jego korony mają tu najczęściej kształt wąsko-stożkowy, niekiedy 
wąsko-paraboloidalny. Za cechę charakterystyczną dla drzew o pokroju 
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Ryc. 2. Świerk o pokroju kolumno- 
wym (Nadl. Zwierzyniec Lub.) 

Fot. W. Dutkiewicz 

kolumnowym przyjmuje się 
(8, 7) takie wykształcenie wy- 
smukłej i długiej korony, przy 
którym jest ona zbliżona do 
walca na stosunkowo długim 
odcinku (ryc. 1, 2). Dla przy- 
kładu podam, że przy klasyli- 
kacji drzew świerka w pracach 
Zakładu Nasiennictwa i Selek- 
cji jako drzewa o pokroju ko- 
lumnowym przyjmowano te, 
których korony (poza partią 
wierzchołkową) były zbliżone 
w swym kształcie do walca, 
stosunek długości do szero- 
kości korony nie mniejszy niż 
9, a stosunek długości korony 
do wysokości drzewa (względ- 
na długość korony) nie mniejszy niż 3/4. Podane wielkości traktowano 
jako wytyczne, starając się uwzględnić, gdy to było możliwe, wpływ 
zwarcia na wykształcenie koron. 

W omawianej pracy I. Puchalskiego zamieszczony jest_ry- 

sunek (ryc. 3), na którym sylwetki świerków mają wszystkie gałęzie 
skierowane wyraźnie do dołu i to tym silniej, im są położone bliżej 
wierzchołka. Jest to rażąco sprzeczne z rzeczywistością, a szczególnie 
z ustawieniem gałęzi I rzędu, typowym dla południowego zasięgu. 
Sylwetki drzew naszkicowane są z fantazji, co można wytknąć także 
rysunkom w innych pracach (3, 4). Powyższe stwierdzenie opieram na 

wynikach prac, prowadzonych przez Zakład Nasiennictwa i Selekcji, 

a dotyczących zmienności fenotypowej świerka. W ramach tych prac 

przy opisie drzew pod względem pokroju i ugałęzienia stosuje się sche- 

mat uwidoczniony na rysunku 4. Schemat jest oryginalnym opracowea- 
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Ryc. 3. Pionowe zróżnicowanie drzewostanu wg T. Puchalskiego 

(,Sylwan' nr 12/1966, s. 7) 

niem Zakładu, jakkolwiek przy jego opracowywaniu wykorzystano 

pewne elementy zawarte w pracy Sylvena i in. (8,5). Przydatność 

schematu w prowadzeniu prac badawczych sprawdzono podczas zbiera- 
nia danych z 43 wybranych drzewostanów w latach 1964—1965, a na- 
stępnie przy opracowywaniu 18 stałych powierzchni doświadczalnych, 

założonych w drzewostanach nasiennych w obu zasięgach świerka. 

Ustawienie i kształt gałęzi I rzędu określano na dwóch wysokościach: 

w górnej części korony — ok. 1/6 od wierzchołka — oraz w połowie 
długości korony. 

Wyniki klasyfikacji drzew pod względem ugałęzienia I rzędu, prze- 
prowadzonej na 6 powierzchniach w północnym zasięgu (klasyfikacją 
objęto 488 drzew) oraz 12 powierzchniach w południowym zasięgu 
(1035 drzew), przedstawiono na diagramach 1 i 2 (ryc. 5). Rozpatrując 

diagram 1 stwierdza się w drzewostanach południowego zasięgu zdecy- 

dowaną przewagę drzew o gałęziach I rzędu w przywierzchołkowej 

części korony skierowanych ku górze. Na północy wprawdzie przeważa 
ustawienie gałęzi zbliżone do horyzontalnego, ale udział drzew o gałę- 

ziach skierowanych ku górze (typ 1 i 2) jest też bardzo znaczny (38/0). 

Drzew z gałęziami skierowanymi zdecydowanie do dołu nie stwierdzo- 
no w ogóle, a z gałęziami częściowo skierowanymi do dołu (gałąź wy- 
gięta do dołu z wierzchołkiem skierowanym poziomo, lub lekko ku go- 

rze — typ 4) bardzo mały odsetek (2/0) i to tylko w zasięgu północnym. 

W połowie długości korony zdecydowanie przeważa poziome usta- 

wienie gałęzi I rzędu (diagram 2) z tym, że w drzewostanach południo- 

wego zasięgu dość częste jest poziome ustawienie gałęzi z wierzchol- 

kiem skierowanym ku górze (typ 2). Wyrazem tej tendencji jest także 

stosunkowo często obserwowane wśród świerków średnich klas wieku, 
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Ryc. 4. Schemat stosowany przez Zakład Nasiennictwa i Selekcji IBL przy 
opisie fenotypowych cech świerka 

w zasięgu południowym, występowanie formy o gałęziach skierowanych 
prawie na całej długości korony silnie ku górze (ryc. 6). Takie ustawie- 
nie gałęzi jest uważane (1) za cechę typową dla wyróżnionej przez 
Schrotera odmiany erecta. 

Na zakończenie chciałbym jeszcze poruszyć sprawę sposobu pobie- 
rania wywiertów do analizy przyrostu pierśnicy i udziału drewna 
późnego. Wydaje mi się to tym bardziej słuszne, że wyniki mają cha- 
rakteryzować średnie wartości badanych cech dla przekrojów pierśni- 
cowych. W takim przypadku istotne znaczenie ma takie pobieranie wy- 
wiertów, mających być reprezentatywną próbą całego przekroju pierś- 
nicowego, które zmniejsza do minimum prawdopodobieństwo powsta- 
wania błędów. Gdyby otrzymane wyniki miały posłużyć jedynie jako 
wartości porównawcze — obarczenie ich jednokierunkowymi błędami 
miałoby wprawdzie mniejsze znaczenie, ale nawet i wtedy byłoby nie- 
pożądane. 

Zastosowany sposób pobierania wywiertów od strony stoku stwarza 
poważne niebezpieczeństwo powstawania błędów jednokierunkowych. 
W drzewostanach górskich, zwłaszcza przy tak dużym nachyleniu te- 
renu, jak w badanym obiekcie, należy się spodziewać największego 
zróżnicowania w budowie drewna oraz w mimośrodowym umieszczeniu 
rdzenia, przede wszystkim w kierunku równoległym do spadku terenu. 
Zróżnicowanie to jest wynikiem głównie pochylenia drzew, spowodo- 
wanego przez oddziaływanie na nie w młodości osuwania się pokrywy 
śniegowej (4), a także nacisku koron drzew wyżej rosnących na niższe. 
Zmniejszenie błędów uzyska się przez pobieranie wywiertów w kie- 
runku prostopadłym do kierunku spadku terenu, a w przypadku sil- 
nego wpływu wiatrów — w kierunku prostopadłym do wypadkowej 
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Ryc. 5. Procentowy udział różnych typów ugałęzienia I rzędu: z lewej — w górnej partii 
Korony drzew świerka, z prawej — w połowie długości korony drzew świerka 

Ryc. 6. Świerk o ugałęzieniu I rzędu 
typowym dla v. erecta 

Fot. W. Dutkiewicz   
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oddziaływania spadku terenu i panujących wiatrów. Innym sposobem 
eliminowania błędów jest pobieranie z każdego drzewa dwóch wy- 
wiertów z przeciwnych stron i posługiwanie się średnimi z obu wy- 
ników. Przy pobieraniu wywiertów w kierunku oczekiwanej najwięk- 
szej zmienności można dodatkowo przeprowadzić analizę zróżnicowa- 
nia badanych cech. 

Podobne zastrzeżenia budzi także sposób pobierania wywiertów do 
analizy udziału drewna późnego. Autor wybierał wywierty o wyraźnie 
zróżnicowanym zabarwieniu drewna późnego i wczesnego. Pozwala to 
wprawdzie łatwiej ustalić granicę między obydwoma rodzajami drew- 
na, ale brak losowości w pobieraniu próby może w dużym stopniu za- 
ważyć na wynikach badań. 

Z Zakładu Nasiennictwa i Selekcji 
instytutu Badawczego Leśnictwa 
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Краткое содержание 

Автор критически относится к работе Т. Пухальского и указывает на необ- 

ходимость учёта нескольких проблем в работах такого рода. 

Автор обращает внимание на необходимость представления характери- 

стики фенотипа насаждения, определения степени повреждения деревьев сне- 

голомом, а также подчеркивается значение применения репрезентативного спо- 

соба получения образцов, высверленных приростным буравом, для исследований 

прироста и участия поздней древесины. 

Помещается им сема, применяемя Отделом Семеноводства и Селекции Иссле- 

довательского Лесного института, для классификации ели с точки зрения габи- 

туса и уветвления. Применяя эту схему установлено, что для ели в Польше, 

особенно в южной области естественного развития этой породы, типичны отчет- 

ливо направленные вверх ветви первого порядка. Из этого вытекает, что ри- 

сунки деревьев ели, представленные в рассматриваемой работе, а также 

и в других работах, не отражают уветвления, наблюдаемого в естественных 

условиях. 
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Summary 

The author assumes a critical attitude towards the paper of T. Puchalski and 

indicates the necessity of taking into consideration some questions, in such works. 

He takes note of the necessity of giving the character of the phenotype of stand, of 

determination of the degree of damage of trees by tuft of snow, and emphasizes the 

importance of applying a represantative method of taking cylinder of wood extracted 

from boved trees for studies on the increment and the share of late wood. 

The author shows the scheme applied by the Section of Seed Science and Selec- 

tion of the Forest Research Institute, for classification of spruce trees in respect of habit 

and formation of branches. Applying this scheme, we stated that typical first range bran- 

ches of spruce in Poland, especially in the south \part, are pointed wpwards. It results 

from above that the spruce figures shown in discussed paper and in some others do not 

exemplify branches existing in the nature. 
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