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Zmienność pierśnic i zmienność powierzchni przekroju drzew 
w drzewostanach sosnowych 

Изменчивость диаметра на высоте груди и изменчивость площади сечения деревьев 

в сосновых насаждениях 

Variation in d.b.h. and in basal areas of trees in pine stands 

D ność określenia przeciętnej pierśnicy i przeciętnego przekroju 
drzewostanu zależy od zmienności tych cech. Poznanie tej zmienności 

pozwoli między innymi uzyskać odpowiedź na następujące pytanie: na ilu 

drzewach należy pomierzyć pierśnice drzew drzewostanu, aby przeciętna 

pierśnica i przeciętna powierzchnia przekroju tych drzew różniły się od 

przeciętnej pierśnicy i przeciętnej powierzchni przekroju drzewostanu, 
z określonym prawdopodobieństwem, nie więcej niż o założony błąd. Od- 

powiedź na to pytanie jest szczególnie ważna w sposobie określania pierś- 

nicowej powierzchni przekroju drzewostanu za pomocą liczenia drzew (2). 

Badania oparto na materiale empirycznym pochodzącym z 77 po- 

wierzchni badawczych założonych w drzewostanach sosnowych różnego 
wieku i na różnych siedliskach. Są to przeważnie drzewostany jednogatun- 

kowe i jednowiekowe, położone w większych kompleksach leśnych Polski, 

między innymi w Puszczy Białej (21 powierzchni), Puszczy Augustowskiej 
(21 powierzchni), Borach Tucholskich (27 powierzchni). Liczba drzew na 

powierzchniach wahała się od około 200 do 800, w większości drzewosta- 

nów wynosiła około 500. 
Na każdej powierzchni oprócz wielu innych cech zmierzono średnico- 

mierzem precyzyjnym pierśnice wszystkich drzew w dwóch prostopadłych 

kierunkach z zaokrąglaniem do 1 mm. Średnią z dwóch pomiarów, zaokrą- 
gloną również do 1 mm, przyjęto jako pierśnicę drzewa. 

Dla każdego drzewostanu obliczono przeciętną pierśnicę i przeciętny 

przekrój, jak również odchylenie standardowe i współczynnik zmienności 

tych cech. 
Najmniejsza przeciętna pierśnica drzewostanu wynosi 6,9 cm, najwięk- 

sza 41,7 cm. 

Zmienność pierśnic drzew drzewostanu jest bardzo duża. Współczynnik 

zmienności pierśnic waha się od 14,9 do 35,5%. Jeszcze większą zmiennoś- 

cią charakteryzuje się pierśnicowa powierzchnia przekroju drzew drzewo- 

stanu. Współczynnik zmienności tej cechy waha się od 30,6 do 76,1%. 
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Dla każdego drzewostanu obliczono iloraz współczynnika zmienności 
pierśnicowej powierzchni przekroju i współczynnika zmienności pierśnic. 
Stosunek ten waha się od 1,79 do 2,26 i średnio dla badanych drzewosta- 
nów wynosi 2,00. Odchylenie standardowe tego stosunku jest dość małe 
i wynosi 0,07. Również i M. Prodan na podstawie badań przeprowadzo- 
nych w drzewostanach świerkowych stwierdza, że stosunek ten wynosi 
średnio 2, a waha się od 1,8 do 2,5 (4). 

Współczynniki zmienności zarówno pierśnicy jak i pierśnicowej po- 
wierzchni przekroju zależą od przeciętnej pierśnicy drzewostanu. Wraz 
ze wzrostem pierśnicy współczynniki te maleją. Zźwiązek między współ- 
czynnikiem zmienności pola przekroju (Vy), a odwrotnością przeciętnej 
pierśnicy otrzymanej ze średniego przekroju (Ds), wyrównano metodą naj- 
mniejszych kwadratów do linii prostej i otrzymano następującą postać tego 
równania: 

V, = 33,194 - 272,897 1 
Ds 

Wielkości tych współczynników podano w tabeli 1. Można przyjąć, że 
współczynniki zmienności pierśnic drzew drzewostanu są o połowę mniej- 

sze. 

Tabela 1 

Współczynnik zmienności powierzchni przekroju drzew drzewostanu (У,) 

oraz liczba drzew (n), przy ktorej blad przecietnego przekroju 

z prawdopodobieństwem 0,95 nie przekroczy +10% 
  

У n 

  

  

  

Dg 

  

g Dg | Vg 

      

  

6 79 200 16 50 100 26 44 80 36 41 10 
1 12 210 17 49 100 27 43 70 31 41 10 
6 67 180 18 48 90 28 43 70 38 40 60 
9 64 160 19 48 90 29 43 70 39 40 60 

1( 61 150 20 47 90 30 42 70 40 40 60 
11 08 130 21 46 80 31 42 70 41 40 60 
12 56 130 22 46 80 32 42 70 42 40 60 
13 54 120 23 49 80 33 42 70 43 40 60 
14 53 110 24 45 80 34 41 70 44 39 60 
15 51 100 29 44 80 39 41 70 do 50 39 60 

Znając współczynnik zmienności (V), można obliczyć błąd (p), jakim 
będzie obarczony przeciętny przekrój lub przeciętna pierśnica, przy przy- 
jętym poziomie ufności (6) i przyjętej liczbie drzew (n) służącej do okreś- 
lenia średnich wartości tych cech: 

z V 
= (1) 
ГТУ 
  

gdzie z jest współczynnikiem zależnym od przyjetego poziomu ufnoscl 
(Са в = 0,95, 7 >> 2). 

Przykład. Przeciętna pierśnica drzew drzewostanu wynosi 32 cm. Jakim 
błędem będzie obarczony przeciętny przekrój, a jakim przeciętna pierśnica 
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drzew drzewostanu, jezeli okreslono Srednie wartosci tych cech na pod- 
stawie 100 drzew. 

2°42 = “= = 8.44 
У 100 j 

Z prawdopodobieństwem 0,95 można oczekiwać, że błąd przeciętnego 
przekroju drzewostanu nie powinien być większy od +8,4%, a błąd prze- 
ciętnej pierśnicy drzewostanu nie powinien z tym samym prawdopodo- 
bieństwem przekroczyć połowy błędu powierzchni przekroju, a więc 
+4,2%. 

Przekształcając wzór (1) można obliczyć liczbę drzew potrzebną do 
określenia średniego przekroju i średniej pierśnicy drzewostanu: 

( V | 2 
n= NE 

р 

W tabeli 1 podano liczbę drzew potrzebną do określenia przeciętnego 
przekroju drzewostanu, aby błąd tej cechy z prawdopodobieństwem 0,95 
nie przekroczył +10%. Przy tej samej liczbie drzew i tym samym praw- 
dopodobieństwie błąd przeciętnej pierśnicy nie powinien przekroczyć 

5%. 
Wzór (1) powinien być stosowany wówczas, gdy rozkład badanej cechy 

nie odbiega od normalnego oraz gdy próbę pobieramy ze zwracaniem. 
Według dotychczasowych badań, przeprowadzonych między innymi 

przez J. Meixnera i Z. Witkowskiego (3), stwierdzono, że za- 

równo rozkład pierśnic jak i rozkład powierzchni przekroju drzew w drze- 

wostanach sosnowych odbiegają od normalnego. W takim wypadku do obli- 

czenia liczebności próby powinno się w zasadzie stosować nierówność 

Czebyszewa. W podanym wyżej przykładzie zamiast 100 drzew po- 

winno się pobrać zgodnie z tą nierównością aż 500 drzew. Większa liczba 

drzew, to jednocześnie większa pracochłonność, co jest zjawiskiem bardzo 

niekorzystnym. Zbadano więc, czy do przybliżonych obliczeń nie można 

stosować wzoru (1), pomimo, że rozkład powierzchni przekroju i rozkład 

pierśnic odbiegają od normalnego. 
W każdym z 10 wybranych drzewostanów pobrano w sposób losowy 

ze zwracaniem 100 prób, każda o liczebności 4. Dla każdej próby obliczono 

średnią pierśnicową powierzchnię przekroju. Otrzymano w ten sposób po- 

pulację wtórną, a wiadomo, że rozkład populacji wtórnej dąży do rozkładu 

normalnego. Następnie obliczono współczynnik zmienności średnich war- 

tości powierzchni przekroju i porównano go z połową wartości współczyn- 

nika zmienności powierzchni przekroju drzew drzewostanu. Odchylenie 

standardowe populacji wtórnej jest bowiem równe odchyleniu standardo- 

wemu populacji generainej podzielonemu przez pierwiastek z liczebności 

próby (gdy rozkład populacji generalnej nie odbiega od normalnego). Róż- 

nice między otrzymanymi wielkościami były bardzo małe i nie były syste- 

matyczne. Można więc przyjąć, że stosowanie wzoru. (1) dla takiej cechy 

jak powierzchnia przekroju, a tym bardziej pierśnica jest uzasadnione. 

Wzór (1) stosujemy wówczas, gdy próbę pobiera się losowo ze zwraca- 

niem. Praktycznie można nie znaczyć drzew, na których zmierzono pierś- 

nicę, tak, że na tych samych drzewach mogą wypaść dwa lub więcej 

pomiarów. 
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Dla prob pobranych bez zwracania stosuje sie wzor: 

pazvy/ t+ 2) 
gdzie N jest liczbą drzew drzewostanu. 

laki wzór powinno się stosować wówczas, gdy na drzewie już raz po- 
mierzonym nie powtórzy się pomiaru, a więc gdy będzie się znaczyło 
drzewa, u których zmierzono pierśnicę. 

Jeżeli będzie się znaczyło pomierzone drzewa, aby uniknąć powtórnego 
ich mierzenia, wówczas stosując wzór (1) otrzyma się większy błąd od 
faktycznie popełnionego. Wzór (1) daje bowiem błędy większe od wzoru 
(2). Stosowanie wzoru (2) jest jednak bardzo niewygodne, ponieważ musi- 
my znać ogólną liczbę drzew drzewostanu. Jeżeli liczebność próby w sto- 
sunku do liczebności populacji generalnej jest bardzo mała, to nawet wów- 
czas, gdy pobieramy próbę bez zwracania, można stosować wzór (1). Prak- 
tycznie, jeżeli liczba drzew w drzewostanie jest bardzo duża, to wyrażenie 

1 on, , A - we wzorze (2) można pominąć i otrzymamy wzór (1). 

  

Były prowadzone badania nad wykorzystaniem współczynnika zmien- 
ności powierzchni przekroju oraz współczynnika zmienności miąższości 
drzew drzewostanu do ustalania wielkości powierzchni próbnej (3, 4, 5, 6). 
Badania takie nie mogą dać pozytywnego wyniku. Wielkość powierzchni 
próbnej zależy bowiem nie tylko od zmienności powierzchni przekroju 
drzew drzewostanu, ale również od zmienności wynikającej z rozmieszcze- 
nia drzew w drzewostanie (1, 2). 

WNIOSKI 

1. Współczynnik zmienności powierzchni przekroju jest w przybliże- 
niu dwukrotnie większy od współczynnika zmienności pierśnic drzew drze- 
wostanu. 

2. Współczynniki zmienności pierśnie i powierzchni przekroju drzew 
zależą od przeciętnej pierśnicy drzewostanu. Wraz ze wzrostem pierśnicy 
wartości tych współczynników maleją, początkowo szybko, później wolno. 

3. Jeżeli żądamy, aby błąd przeciętnej powierzchni przekroju drzew 
drzewostanu z prawdopodobieństwem 0,95 nie przekroczył +10%, to mu- 
simy zmierzyć pierśnice różnej liczby drzew w zależności od przeciętnej 
pierśnicy drzewostanu. I tak np. dla drzewostanu o przeciętnej pierśnicy 
6 cm należy pomierzyć pierśnicę 250 drzew, natomiast dla drzewostanów 
o przeciętnej pierśnicy 38—50 cm — około 60 drzew. Przy takiej samej 
liczbie drzew błąd przeciętnej pierśnicy jest o połowę mniejszy, a więc 
wynosi £5%. 
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Краткое содержание 

Основываясь на эмпирическом материале, происходящим из 17 сосновых насаж- 

дений, исследовано изменчивость диаметра на высоте груди и изменчивость площади 

сечения деревьев этих насаждений. Констатировано, что коэффициент изменчивости 

площади сечения (У„) зависит от среднего диаметра на высоте груди насаждения (D,), 

а математическим представлением этой зависимости является уравнение: 

У, = 33,194 + 272,897 i 

Dg 
Коэффициент изменчивости диаметра на высоте груди на половину меньше коэффи- 

циента изменчивости площади сечения. Знание этих коэффициентов необходимо для 

установления количества деревьев нужных для определения среднего диаметра на вы- 

соте груди и средней площади сечения насаждения при предусмотренной ошибке. 

Summary 

The variation in d.b.h. and in basal areas of trees was examined on the empirical 

material coming from 77 pine stands. It was found that variation coefficient for basal 

area (Vg) depends on the average d.b.h. of stand (Dg), the relationship being mathe- 

matically reflected by the equation: 

1 
— 33.194 + 272.897 — Vg ++ De 

Variation coefficient for d.b.h. is by half smaller than that for basal area. Knowl- 

edge of these coefficients is indispensable for the determination of the number of trees 

required for the calculation of mean d.b.h. and mean basal area of stand with the 

error assumed. 
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