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Abstract. Since 1967, when the Polish State Forests were first inventoried, a continuous increase in the volume of
growing stock has been recorded. This increase in timber resources is mainly the result of sustainable forest
management. However, during this time period inventory methods have been changed a few times and this may have
affected the estimates of of wood resources.

Since 2011 new instructions have been in place for forest management plans in the Polish State Forests. Despite
this, the method of taking forest inventories remained consistent with the previous guidelines. This should allow us to
consider changes in the volume of growing stock in relation to inventory methods and their accuracy.

In this paper, the results of growing stock estimations based on two assessments made using stratified random
sampling are compared. After five years of inventories made for forest management plans, 422 sample plots in two
forest districts were measured within 15 strata. Predicted age classes structure at the beginning of successive
management plans was used to determine new strata. Data from two inventories were compared on the basis of age
class. In addition, data from the State Forests Information System i.e. updated stand level inventory data (on felling and
tree growth) were analyzed.

Comparing data from the two inventories, in three of seven age classes there was a decrease in the volume of
growing stock after a five year period. We found no rational explanation for this. The extent of felling in the analyzed
stand was very low, as confirmed by data from State Forests database. However, the largest decrease in volume was
1.5%, whereas the accuracy of growing stock assessment of discussed age class was estimated at some 9% in 2006 and
8% in 2011. Hence, from statistical viewpoint there was no differences between the results of both inventories.

However, the differences between volume of growing stock of examined age classes, updated in the Information
System of the State Forests and results of assessments by stratified sampling are less than 95% confidence intervals for
means of samples. Because of that, updated information could be used in the long term management planning.

The results clearly suggest that changes of growing stock, estimated as a difference between two assessments,
should be interpreted in conjunction with the accuracy of these inventories. The accuracy of sampling should be also
taken into account when creating management plans.
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1. Wstêp

Pocz¹wszy od koñca lat szeœædziesi¹tych XX wieku
rejestrowany jest sta³y wzrost wielkoœci zasobów drzew-

nych w Pañstwowym Gospodarstwie Leœnym Lasy
Pañstwowe (PGLLP). Wzrost ten jest przede wszystkim
wynikiem prowadzenia gospodarki leœnej zgodnie z za-
sad¹ trwa³oœci lasów. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e jako
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jedn¹ z przyczyn wzrostu zasobów wymienia siê rów-
nie¿ fakt stosowania dok³adniejszych metod inwenta-
ryzacji (Raport 2011).

Inwentaryzacja mi¹¿szoœci drzewostanów w Lasach
Pañstwowych odbywa siê w cyklu 10-letnim, w trakcie
sporz¹dzania planów urz¹dzenia lasów dla nadleœnictw.
Wyniki inwentaryzacji urz¹dzeniowej podlegaj¹ nastêp-
nie corocznej aktualizacji.

W okresie ostatnich kilkudziesiêciu lat metody
inwentaryzacji ulega³y znacz¹cym zmianom. W ramach
tzw. definitywnego urz¹dzania lasu mi¹¿szoœæ drzewo-
stanów szacowano na podstawie reprezentatywnych dla
nich powierzchni próbnych z wyboru (Instrukcja 1957).
Kolejna Instrukcja urz¹dzania lasu (1970), jako uzu-
pe³niaj¹c¹ metodê inwentaryzacji, wprowadzi³a relasko-
powe powierzchnie próbne, zak³adane równie¿ w miej-
scach reprezentatywnych dla drzewostanów. W nastêp-
nej rewizji urz¹dzania lasu podstawowy system inwenta-
ryzacji mi¹¿szoœci drzewostanów stanowi³y zak³adane
losowo powierzchnie relaskopowe lub ewentualnie
ko³owe (Instrukcja 1980). W ramach matematyczno-
statystycznej metody inwentaryzacji (Instrukcja 1994)
losowe powierzchnie próbne zak³adano w poszczegól-
nych drzewostanach, w warstwach stratyfikacyjnych lub
klasach wieku w zale¿noœci od przyjêtego wariantu
metody. Zarówno wed³ug Instrukcji z 1994 r., jak i
dwóch wczeœniejszych, w drzewostanach w wieku do 40
lat nie zak³adano losowych powierzchni próbnych, a ich
mi¹¿szoœæ okreœlano szacunkowo, przy wykorzystaniu
odpowiednich tablic zasobnoœci lub powierzchni z wy-
boru.

W statystycznej metodzie reprezentacyjnej pomiaru
mi¹¿szoœci obrêbu leœnego, wprowadzonej Instrukcj¹
urz¹dzania lasu z 2003 r., definitywnie odchodzi siê od
drzewostanu jako podstawowej jednostki inwentaryza-
cyjnej. Na podstawie wieku i gatunku panuj¹cego w
drzewostanie tworzone s¹ warstwy, w których zak³adane
s¹ ko³owe powierzchnie próbne. Do pomiaru kwali-
fikowane s¹ drzewostany w wieku powy¿ej 20 lat i o
wysokoœci gatunku panuj¹cego ponad 7 m lub spe³niaj¹-
ce odpowiednie kryteria bonitacyjne (Instrukcja 2003).

Proces przygotowywania planu urz¹dzenia lasu
(wczeœniejsze podpisywanie umów) powoduje, ¿e nowe
zasady wchodz¹ do praktyki najczêœciej z opóŸnieniem.
Mniej ni¿ po³owa nadleœnictw posiadaj¹cych plany urz¹-
dzenia lasu wg stanu na 1 stycznia 2005 r. inwentary-
zowana by³a z wykorzystaniem statystycznej metody
reprezentacyjnej. W wiêkszoœci nadleœnictw zgodnie z
podpisanymi wczeœniej umowami wykonywano inwen-
taryzacjê mi¹¿szoœci z zastosowaniem metody matema-
tyczno-statystycznej.

W roku 2011 wprowadzona zosta³a do stosowania w
PGLLP nowa Instrukcja urz¹dzania lasu (Instrukcja
2012). Co szczególnie istotne, okreœlanie mi¹¿szoœci

obrêbu leœnego wed³ug wymienionej Instrukcji ma siê
odbywaæ przy zastosowaniu tej samej metody inwen-
taryzacji. Zmieniony zosta³ jedynie algorytm okreœlania
liczby powierzchni próbnych dla obrêbu. Wobec powy¿-
szego, w przypadku nadleœnictw urz¹dzanych wed³ug
Instrukcji urz¹dzania lasu z 2003 i 2012 roku, na zmiany
zasobów drzewnych w kolejnych cyklach urz¹dzania
lasu nie bêd¹ mia³y wp³ywu ró¿nice w stosowanych
metodach inwentaryzacji.

Jak zauwa¿a Bruchwald (2004), miêdzy mi¹¿szoœci¹
obiektu leœnego na koñcu i pocz¹tku okresu mo¿e zajœæ
jedna z nastêpuj¹cych relacji: mi¹¿szoœæ na koñcu
okresu jest równa, wiêksza lub mniejsza od mi¹¿szoœci
na pocz¹tku okresu, co oznacza, ¿e przyrost mi¹¿szoœci
jest odpowiednio równy ubytkowi drzew (w tym u¿ytko-
waniu), jest wiêkszy od ubytku lub jest mniejszy. W
odniesieniu do wymienionych relacji nale¿y jednak
zwróciæ uwagê na zagadnienie dok³adnoœci danych in-
wentaryzacyjnych. W przypadku statystycznej metody
reprezentacyjnej mo¿na oczekiwaæ, ¿e b³¹d szacowania
mi¹¿szoœci obrêbu leœnego nie przekroczy 4–5% przy
95% przedziale ufnoœci dla próby, natomiast dla klasy
wieku zazwyczaj kszta³tuje siê na poziomie 5–10%, a w
sporadycznych przypadkach mo¿e przekroczyæ 20%
(Jab³oñski 2011). Ró¿nica mi¹¿szoœci obrêbu w kolej-
nych cyklach urz¹dzania lasu (na pocz¹tku i koñcu okre-
su) bêdzie w du¿ej mierze zale¿a³a od reprezentatyw-
noœci próby.

Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie wy-
ników badañ dotycz¹cych zmian wielkoœci zasobów
drzewnych w kolejnych cyklach urz¹dzania lasu w sytu-
acji stosowania statystycznej metody reprezentacyjnej.

2. Metodyka i obiekty badañ

Dotychczas w ¿adnym z nadleœnictw nie przepro-
wadzono jeszcze dwukrotnie inwentaryzacji mi¹¿szoœci
z wykorzystaniem statystycznej metody reprezen-
tacyjnej, tote¿ przyjêto, ¿e informacji o zmianach wiel-
koœci zasobów drzewnych dostarczy porównanie danych
z inwentaryzacji urz¹dzeniowej w wybranych obiektach
z wynikami pomiarów wykonanych w tych obiektach po
piêciu latach od prac urz¹dzeniowych.

W sierpniu i wrzeœniu 2009 r. przeprowadzono po-
miary inwentaryzacyjne w wybranych warstwach wie-
kowych obrêbu Szczytno, Nadleœnictwa Szczytno. Nad-
leœnictwo to posiada plan urz¹dzenia lasu wg stanu na 1
stycznia 2005 r. (inwentaryzacja urz¹dzeniowa wykony-
wana by³a w 2004 r.). Wykonane w 2009 r. pomiary
charakteryzuj¹ zasoby drzewne wed³ug stanu na 1 stycz-
nia 2010 r. Wybór obrêbu Szczytno jako obiektu badañ
wynika³ m.in. z faktu posiadania danych urz¹dzenio-
wych (w formie bazy programu Taksator) pozyskanych
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dla potrzeb wczeœniejszych pomiarów. Co znacz¹ce,
wielkoœæ próby dla obrêbu Szczytno ustalona zosta³a
podczas prac urz¹dzeniowych na podstawie nowych
opisów taksacyjnych. W obiekcie tym nie wystêpowa³
wiêc problem z realokacj¹ próby i jej niedopasowaniem
z tego powodu do struktury gatunkowo-wiekowej
obrêbu (Jab³oñski 2010).

Dodatkowo w sierpniu i listopadzie 2010 roku prze-
prowadzono inwentaryzacjê mi¹¿szoœci trzech warstw
wiekowych obrêbu Jedlnia, Nadleœnictwa Radom. Wy-
mienione nadleœnictwo posiada plan urz¹dzenia lasu wg
stanu na 1 stycznia 2006 r. (inwentaryzacja urz¹dze-
niowa wykonywana by³a w 2005 r.). Pomiary wykonane
w 2010 r. charakteryzuj¹ zasoby drzewne analizowa-
nych klas wieku wg stanu na 1 stycznia 2011 r.

Do ustalenia wielkoœci próby dla poszczególnych
warstw inwentaryzacyjnych podlegaj¹cych pomiarom
wykorzystano procedury aplikacji Taksator w wersji
5.2.3. Warstwy wiekowe tworzono wg prognozowanego
wieku drzewostanów w kolejnym planie urz¹dzenia lasu
(na 1 stycznia 2015 r. dla Nadleœnictwa Szczytno i 1
stycznia 2016 dla Nadleœnictwa Radom). Przyjêcie
rzeczywistych wieków drzewostanów (z 1 stycznia 2010
i 2011 r.) i utworzenie na tej podstawie tabeli klas (pod-
klas) wieku spowodowa³oby, ¿e poszczególne klasy
wieku po 5 latach sk³ada³yby siê z innych zbiorów drze-
wostanów ni¿ w momencie opracowania planu urz¹dze-
nia lasu, co niew¹tpliwie wp³ynê³oby na uzyskane wy-
niki i mo¿liwoœæ ich interpretacji. Zastosowane roz-
wi¹zanie pozwala natomiast na porównywanie ze sob¹
grup tych samych drzewostanów, odzwierciedla fak-
tyczne przesuniecie drzewostanów do wy¿szych podklas
wieku w kolejnej rewizji urz¹dzenia lasu. Wobec
powy¿szego wiek gatunków wymienionych w sk³adzie
drzewostanów (w tabeli f_storey_species bazy danych
aplikacji Taksator) analizowanych obrêbów leœnych
zwiêkszono o 10 lat. W przypadku drzewostanów rêb-
nych dodatkowo konieczne by³o uwzglêdnienie zmian
struktury wynikaj¹cej z prowadzenia u¿ytkowania
rêbnego. Poniewa¿ w trakcie piêciu lat obowi¹zywania
planów urz¹dzenia lasu tylko w czêœci drzewostanów
zosta³o przeprowadzone u¿ytkowanie rêbne, dla potrzeb
ustalenia liczby powierzchni próbnych dla obrêbu i ich
alokacji do poszczególnych warstw w czasie ponownej
inwentaryzacji urz¹dzeniowej przyjêto za³o¿enie, ¿e
u¿ytkowanie rêbne zostanie wykonane we wszystkich
drzewostanach przewidzianych w planie. Modyfikacja
opisów taksacyjnych w przypadku drzewostanów rêb-
nych jest równie¿ o tyle istotna, ¿e ich powierzchnia
determinuje liczbê powierzchni próbnych planowanych
do za³o¿enia równie¿ w pozosta³ych warstwach inwen-
taryzacyjnych.

Modyfikacja opisów taksacyjnych inwentaryzo-
wanych obiektów w bazach danych aplikacji Taksator
polega³a na:

– zmianie wieku na umowne 5 lat w tabeli
f_storey_species w drzewostanach przewidzianych w
ca³oœci do u¿ytkowania rêbnego rêbniami zupe³nymi,

– zmniejszeniu powierzchni wydzieleñ w tabeli
f_subarea o powierzchniê dzia³ek w drzewostanach
przewidzianych do u¿ytkowania rêbniami zupe³nymi na
dzia³kach manipulacyjnych,

– zmianie opisu struktury drzewostanów z ”DRZEW”
(lub ”2 PIÊTR”) na ”KO” w tabeli f_subarea w
drzewostanach, w których zaplanowano rozpoczêcie
rêbni z³o¿onych,

– zmianie opisu struktury drzewostanu z ”KO” na
”DRZEW” w tabeli f_subarea i wieku w tabeli
f_storey_species na umowne 10 lat (podanie dok³adnego
wieku nie jest konieczne), w drzewostanach, w których
zaplanowano wykonanie cieæ uprz¹taj¹cych;

– utworzeniu dwóch wydzieleñ i przypisanie im od-
powiedniej powierzchni w tabeli f_subarea w przypadku
drzewostanów, w których przewidziano rozpoczêcie
rêbni z³o¿onych na dzia³kach manipulacyjnych; w jed-
nym z wydzieleñ pochodnych zmianie struktury drzewo-
stanu z ”DRZEW” (lub ”2 PIÊTR”) na ”KO”.

Strukturê wybranych warstw gatunkowo-wieko-
wych w obrêbie Szczytno, zarówno wg stanu na 1 stycz-
nia 2005 r., jak i prognozowan¹ dla kolejnej rewizji
urz¹dzania lasu, przedstawiono w tabeli 1. Pomiarami
inwentaryzacyjnymi objêto drzewostany IIb, IIIa, Va i
VI klasy wieku wg przewidywanej struktury warstw
wiekowych w 2015 r. Ograniczenie zakresu badañ do
czterech klas wieku wynika³o z wysokiej pracoch³on-
noœci prac terenowych. W wymienionych warstwach
za³o¿ono 300 ko³owych powierzchni próbnych.

Charakterystykê warstw podlegaj¹cych inwentary-
zacji w obrêbie Jedlnia zawiera tabela 2. Pomiarami
objêto drzewostany IIb, IIIa i Vb klasy wieku, w których
za³o¿ono ³¹cznie 122 powierzchnie próbne.

Lokalizacjê powierzchni próbnych wykonano rów-
nie¿ za pomoc¹ procedury programu Taksator, przy wy-
korzystaniu danych geometrycznych nadleœnictw (war-
stwy obiektów podstawowych). Nastêpnie okreœlono
domiar do powierzchni (azymut i odleg³oœæ) od punktów
charakterystycznych – odwzorowanych na mapie. Za
punkty takie uznano skrzy¿owania linii oddzia³owych,
dróg, linii energetycznych, itp. Domiar do œrodka po-
wierzchni w terenie odbywa³ siê z wykorzystaniem
taœmy i busoli. Œwiadomie zrezygnowano z lokalizacji
powierzchni próbnych za pomoc¹ odbiorników GPS, ze
wzglêdu na ich dok³adnoœæ i wynikaj¹cy z tego faktu
subiektywizm wyboru œrodka powierzchni.

Pomiary na powierzchniach wykonywano zgodnie z
metodyk¹ przyjêt¹ w Instrukcji urz¹dzenia lasu z 2003.
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Tabela 2. Charakterystyka wybranych warstw wiekowo-gatunkowych obrêbu Jedlnia

Table 2. Characteristics of analysed age-species strata in the Jedlnia forest division

Plan urz¹dzenia lasu z 2006 r.

After forest management plan in 2005
Prognoza dla planu urz¹dzenia lasu w 2016 r.

Forecast of forest management plan in 2016

klasa wieku

age class*

gatunek

panuj¹cy

dominant
species**

powierz-

chnia

area
[ha]

liczba

próbek

number of
sample plots

klasa wieku

age class

gatunek

panuj¹cy

dominant
species

powierz-

chnia

area
[ha]

liczba

próbek

number of
sample plots

… … … …

IIa Ol 60,23 6 IIb Ol 60,23 7

IIa So 184,41 15 IIb So 191,06 19

IIb Jd 34,86 7 IIIa Jd 46,78 7

IIb Ol 51,69 6 IIIa Ol 51,69 8

IIb So 218,07 18 IIIa So 218,07 27

… … … … … … … …

Va So 223,61 49 Vb So 218,77 54

… … … … … … … …

Obrêb

Forest division
4271,07 778

Obrêb

Forest division
4260,63 858

* As in table 1
** Ol – black alder, So – Scots pine, Jd – silver fir

Tabela 1. Charakterystyka wybranych warstw wiekowo-gatunkowych obrêbu Szczytno

Table 1. Characteristics of analysed age-species strata in the Szczytno forest division

Plan urz¹dzenia lasu z 2005 r.

After forest management plan in 2005
Prognoza dla planu urz¹dzenia lasu w 2015 r.

Forecast of forest management plan in 2015

klasa

wieku

age class*

gatunek

panuj¹cy

dominant
species**

powierz-

chnia

area
[ha]

liczba

próbek

number of
sample plots

klasa

wieku

age class

gatunek

panuj¹cy

dominant
species

powierz-

chnia

area
[ha]

liczba

próbek

number of
sample plots

… … … …

IIa Œw 39,57 4 IIb Œw 39,57 4

IIa So 283,93 14 IIb So 283,93 18

IIa Brz 67,89 5 IIb Brz 67,89 6

IIb So 614,66 38 IIIa So 614,66 46

IIb Ol 34,32 4 IIIa Ol 34,32 4

IIb Brz 54,04 5 IIIa Brz 54,04 6

… … … … … … … …

IVb So 441,39 56 Va So 429,16 60

… … … … … … … …

VI So 609,79 115 VI So 789,30 140

Vb Db 42,46 6

VI Db 55,34 12 VI Db 82,24 16

Obrêb

Forest division
6829,44 778

Obrêb

Forest division
6613,32 789

* Age classes of stands are : IIa – 21–30 years, IIb – 31–40, IIIa – 41–50, IIIb – 51–60, IVb – 71–80, Va – 81–90, Vb – 91–100, VI – 101–120.
** Œw – Norway spruce, So – Scots pine, Brz – birch, Ol – black alder, Db – oak



Przy wykorzystaniu aplikacji Taksator dane z powierz-
chni próbnych wprowadzono do baz danych, a nastêpnie
obliczono mi¹¿szoœæ drzew na powierzchniach prób-
nych i mi¹¿szoœæ warstw inwentaryzacyjnych.

Kolejnym etapem by³o okreœlenie dok³adnoœci sza-
cowania, przy 95% przedziale ufnoœci, mi¹¿szoœci posz-
czególnych warstw gatunkowo-wiekowych [ph– wzór 1]
i ca³ych klas wieku [pkl.w. – wzór 2]:

p k
v

n
h h

h

h

= ⋅ [1]

gdzie:
kh – wartoœæ krytyczna za/2 – rozk³adu normalnego

dla warstw o co najmniej 30 próbkach, lub ta/2 (rozk³adu
Studenta) w przypadku warstw o mniej ni¿ 30 próbkach,

vh – wspó³czynnik zmiennoœci mi¹¿szoœci na
powierzchniach próbnych warstwy h,

nh – liczba powierzchni próbnych w warstwie h.

p W
k v

n
W pkl w h

h h

hh

h h

h

. . = ⋅
⋅

= ⋅∑ ∑2
2 2

2 2 [2]

gdzie:
Wh – udzia³ powierzchni danej warstwy gatunkowo-

wiekowej w powierzchni klasy wieku.
Ponadto okreœlono dok³adnoœæ szacowania mi¹¿-

szoœci wszystkich analizowanych warstw danego obrêbu
³¹cznie. Parametr Wh w tym przypadku okreœlono jako
udzia³ powierzchni danej warstwy gatunkowo-wieko-
wej w ³¹cznej powierzchni wszystkich warstw.

Poniewa¿ w trakcie inwentaryzacji urz¹dzeniowej
szacowany jest tylko b³¹d standardowy, za pomoc¹ wzo-
rów [1] i [2] okreœlano równie¿ dok³adnoœæ szacowania
mi¹¿szoœci analizowanych warstw wiekowych w ra-
mach prac urz¹dzania lasu.

Zmiany mi¹¿szoœci analizowanych warstw inwenta-
ryzacyjnych, okreœlone jako ró¿nica pomiêdzy pomia-
rami wykonanymi w latach 2009–2010 a danymi z in-
wentaryzacji urz¹dzeniowej, porównano dodatkowo ze

zmianami wynikaj¹cymi z aktualizacji mi¹¿szoœci drze-
wostanów w Systemie Informatycznym Lasów Pañst-
wowych (SILP). Dane SILP wg stanu na 1 stycznia
2010 r. dla Nadleœnictwa Szczytno i 1 stycznia 2011 r.
dla Nadleœnictwa Radom pozyskano w postaci wybra-
nych tabel (f_arodes, f_arod_storey, f_storey_species,
f_subarea). Poniewa¿ w ramach niniejszych badañ
inwentaryzacjê przeprowadzono w klasach wieku wg
stanu na koniec okresu obowi¹zywania planów urz¹-
dzenia lasu (1 stycznia 2015 r. lub 1 stycznia 2016 r.),
wiek drzew w tabeli f_storey_species zwiêkszono o 5
lat. Maj¹c na uwadze, ¿e powierzchnia analizowanych
klas wieku, wed³ug za³o¿eñ przyjêtych w badaniach,
mo¿e siê ró¿niæ od danych SILP, przy porównaniu wy-
ników pos³u¿ono siê przeciêtn¹ zasobnoœci¹ (mi¹¿szoœ-
ci¹ na 1 ha) analizowanych klas wieku.

3. Wyniki

Przeciêtn¹ zasobnoœæ drzewostanów analizowanych
klas wieku obrêbu Szczytno, wynikaj¹c¹ z inwentary-
zacji mi¹¿szoœci statystyczn¹ metod¹ reprezentacyjn¹ w
dwóch momentach czasowych, oraz zasobnoœæ z aktu-
alizacji mi¹¿szoœci drzewostanów w SILP przedstawio-
no na rycinie 1.

Zasobnoœæ z powtórnej inwentaryzacji by³a wy¿sza
od wyników pomiarów z 2005 r. jedynie w przypadku
klasy IIb, natomiast w przypadku IIIa, Va i VI klasy
wieku stwierdzono, ¿e po 5 latach od inwentaryzacji
urz¹dzeniowej zasobnoœæ tych klas by³a ni¿sza o 2–3
m3/ha. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e ró¿nice te zawieraj¹
siê w zakresie przedzia³ów ufnoœci okreœlonych dla œred-
nich z prób. Przyk³adowo, b³¹d szacowania mi¹¿szoœci
Va klasy wieku w 2005 r. wynosi³ ±30 m3/ha i w 2010 r.
±27 m3/ha, czyli dziesiêciokrotnie wiêcej ni¿ ró¿nica
zasobnoœci pomiêdzy pomiarami (tab. 3). Najwiêkszy
b³¹d szacowania mi¹¿szoœci, na co mia³o wp³yw za³o-
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¿enie zaledwie 23 powierzchni w 2005 r. i 28 powierz-
chni w 2010 r., stwierdzono dla IIb klasy wieku.

W przypadku IIIa, Va i VI klasy wieku zasobnoœæ
drzewostanów w 2010 r. okreœlona na podstawie po-
miarów inwentaryzacyjnych by³a ni¿sza od wyników
aktualizacji mi¹¿szoœci drzewostanów w SILP wyko-
nanej na 1 stycznia 2010 r. Wed³ug danych SILP (zaktu-
alizowanych danych IV rewizji) zasobnoœæ IIIa klasy
wieku na 1 stycznia 2010 r. wynosi³a 226 m3/ha,
natomiast œrednia zasobnoœæ tej klasy wieku oszacowana
na podstawie przeprowadzonych pomiarów wynosi³a
211 m3/ha. Podobnie by³o w przypadku Va klasy wieku.
Jej zasobnoœæ wg aktualizacji SILP wynosi³a 384 m3/ha,
gdy œrednia z 60 powierzchni próbnych za³o¿onych w
ramach prac kontrolnych to 369 m3/ha (o 15 m3/ha
mniej; ryc. 1). Wymienione ró¿nice zawieraj¹ siê jednak
w wyznaczonych dla prób przedzia³ach ufnoœci.

W odniesieniu do drzewostanów VI klasy wieku
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na uzyskane wyniki mia³o wp³yw
przyjête w badaniach za³o¿enie dotycz¹ce u¿ytkowania
rêbnego. W 2010 r. drzewostany VI klasy wieku
zajmowa³y w rzeczywistoœci du¿o wiêksz¹ powierz-
chniê ni¿ wynosi³a wielkoœæ prognozowana na koniec
okresu obowi¹zywania planu urz¹dzenia lasu. Zaktuali-
zowana w SILP mi¹¿szoœæ tylko tej czêœci drzewo-

stanów VI klasy wieku, która zosta³a uwzglêdniona w
pomiarach inwentaryzacyjnych, w przeliczeniu na 1 ha,
wynosi³a 415 m3/ha, by³a wiêc o 2 m3/ha ni¿sza od
danych dla 2010 r.

Wzrost zasobnoœci okreœlony w ramach procesu
aktualizacji mi¹¿szoœci w SILP jednoznacznie wska-
zuje, ¿e w analizowanych klasach wieku u¿ytkowanie
by³o prowadzone na ni¿szym poziomie ni¿ przyrost
(tablicowy). Nie mo¿na wiêc w ewentualnym wysokim
poziomie u¿ytkowania upatrywaæ przyczyn obni¿enia
zasobnoœci IIIa i Va klasy wieku pomiêdzy 2005 i 2010
rokiem.

Wyniki pomiarów prowadzonych w obrêbie Jedlnia
przedstawiono w tabeli 4 i na rycinie 2. Zasobnoœæ
drzewostanów IIb klasy wieku, okreœlona na podstawie
pomiarów na 26 powierzchniach próbnych wed³ug stanu
na 1.01.2011 r. wynosi³a 182 m3/ha i by³a a¿ o 17%
(27 m3/ha) wy¿sza od wyników aktualizacji mi¹¿szoœci
w SILP. W przypadku IIIa klasy wieku ró¿nica po-
miêdzy wynikami pomiarów a danymi aktualizacyjnymi
wynosi³a oko³o 7% (14 m3/ha).

W przypadku drzewostanów Vb klasy wieku stwier-
dzono, ¿e ich zasobnoœæ wed³ug stanu na 1.01.2011
okreœlona na podstawie danych z 54 powierzchni
próbnych by³a o 15 m3/ha ni¿sza od zasobnoœci wyni-
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Tabela 3. Dok³adnoœæ szacowania mi¹¿szoœci wybranych klas wieku obrêbu Szczytno (przy 95% przedziale ufnoœci)

Table 3. The accuracy of growing stock estimation of analysed age classes in the Szczytno forest division (at the 95% confidence
interval)

Klasa wieku

Age class

1.01.2005 r. 1.01.2010 r.

liczba próbek

number
of sample plots

b³¹d / error liczba próbek

number
of sample plots

b³¹d / error

% m3/ha % m3/ha

IIb 23 ±28,4 ± 42 28 ± 19,0 ± 38

IIIa 47 ± 9,3 ± 20 56 ± 9,2 ± 20

Va 56 ± 8,2 ± 30 60 ± 7,4 ± 27

VI 133 ± 5,1 ± 21 156 ± 5,2 ± 22

Razem / Total ± 6,3 ± 19 ± 4,7 ± 15

Tabela 4. Dok³adnoœæ szacowania mi¹¿szoœci wybranych klas wieku obrêbu Jedlnia (przy 95% przedziale ufnoœci)

Table 4. The accuracy of growing stock estimation of analysed age classes in the Jedlnia forest division (at the 95% confidence
interval)

Klasa wieku

Age class

1.01.2006 1.01.2011

liczba próbek

number
of sample plots

b³¹d / error liczba próbek

number
of sample plots

b³¹d / error

% m3/ha % m3/ha

IIb 21 ± 25,8 ± 32 26 ± 21,2 ± 39

IIIa 31 ± 15,0 ± 26 42 ± 14,2 ± 29

Vb 49 ± 9,1 ± 30 54 ± 8,1 ± 26

Razem / Total ±10,2 ± 20 ± 8,9 ± 21



kaj¹cej z aktualizacji mi¹¿szoœci w SILP. Zasobnoœæ
okreœlona dla 2011 roku jest jednoczeœnie ni¿sza o
5 m3/ha od wyników inwentaryzacji urz¹dzeniowej z
2006 r. Zasobnoœæ (mi¹¿szoœæ) drzewostanów tej klasy
wieku, spoœród analizowanych klas wieku obrêbu
Jedlnia, oszacowana zosta³a z najwiêksz¹ dok³adnoœci¹.
Okreœlony za pomoc¹ wzorów [1] i [2] b³¹d procentowy
wynosi w przypadku inwentaryzacji dla 2011 roku 4,2%,
co odpowiada 26 m3/ha.

4. Dyskusja wyników

Stosowanie losowego rozmieszczenia powierzchni
próbnych nie tylko wyklucza element subiektywizmu,
ale tak¿e umo¿liwia okreœlenie teoretycznej dok³adnoœci
oszacowania parametru (Rosa 1972). Zmiany stosowa-
nych w praktyce leœnej metod inwentaryzacji mi¹¿szoœci
powodowa³y, ¿e zagadnienie dok³adnoœci wyników in-
wentaryzacji nie by³o przedmiotem szczególnej uwagi.
Zastosowanie tej samej metody inwentaryzacji w dwóch
kolejnych rewizjach urz¹dzania lasu pozwala, czy nawet
zmusza do uwzglêdnienia elementu dok³adnoœci przy
analizie zmian wielkoœci zasobów drzewnych nadleœ-
nictw. Zaprezentowane wyniki badañ w wymowny
sposób wskazuj¹ na potrzebê interpretacji danych z in-
wentaryzacji lasu w œwietle za³o¿eñ statystycznych
stosowanej metody, tj. traktowania ich jako zmiennej
losowej (Zasêpa 1972).

Przeniesienie wyników z powierzchni próbnych na
populacjê generaln¹ (np. obrêb leœny) wymaga podania
b³êdu takiego uogólnienia. Powtarzanie losowania i
pomiar tej samej liczby powierzchni próbnych (w tym
samym czasie) za ka¿dym razem dostarczy nieco inny
wynik, ale mieszcz¹cy siê z okreœlonym prawdopodo-
bieñstwem w przedziale ufnoœci wyznaczonym dla
œredniej z próby (Banaœ 2005).

W przypadku zaprezentowanych wyników uto¿sa-
mianie pomiarów na powierzchniach próbnych z rze-
czywist¹ mi¹¿szoœci¹ obiektu oznacza³oby, ¿e po piêciu
latach zmniejszy³a siê np. zasobnoœæ drzewostanów Vb
klasy wieku obrêbu Jedlnia z 325 m3/ha w 2006 r. do 320
m3/ha w roku 2011. Jedyn¹ przyczyn¹ takiej zmiany
mog³oby byæ wykonanie u¿ytkowania na poziomie prze-
kraczaj¹cym przyrost drzewostanów, czego nie potwier-
dzaj¹ wyniki aktualizacji mi¹¿szoœci drzewostanów w
SILP. Ró¿nica w wysokoœci 1,5% pomiêdzy
zasobnoœci¹ omawianej klasy wieku w 2011 i 2006 roku
nie ma jednak ¿adnego znaczenia w sytuacji, gdy wyniki
z obu pomiarów charakteryzowa³y siê 8–9% b³êdem
szacowania mi¹¿szoœci. Do momentu, gdy przedzia³y
ufnoœci dla œrednich z prób maj¹ czêœæ wspóln¹, nie
mo¿na mówiæ o ró¿nicach ze statystycznego punktu
widzenia. Za³o¿enie 49 powierzchni próbnych w Vb
klasie wieku obrêbu Jedlnia pozwala na stwierdzenie, ¿e
rzeczywista mi¹¿szoœæ warstwy wiekowej w 2006 r. z
95% prawdopodobieñstwem zawiera siê w przedziale od
295 do 355 m3/ha. O statystycznie ni¿szej mi¹¿szoœci
mo¿na by mówiæ w sytuacji uzyskania w drugim
pomiarze (2011 r.) zasobnoœci na poziomie 270 m3/ha
(zak³adaj¹c 8% b³¹d szacunku).

W pracy przyjêto za³o¿enia dotycz¹ce liczby po-
wierzchni próbnych z Instrukcji urz¹dzania lasu z
2003 r. Zaproponowany w obecnie obowi¹zuj¹cej Ins-
trukcji (2012) algorytm okreœlania liczby powierzchni
próbnych dla obrêbu, w wiêkszym stopniu uzale¿nia ich
liczbê od powierzchni obrêbu. Wed³ug obecnie obo-
wi¹zuj¹cych zasad w obrêbie Jedlnia nale¿a³oby za³o¿yæ
o 20% mniej powierzchni próbnych, co oznacza, ¿e
dok³adnoœæ szacowania mi¹¿szoœci obrêbu i poszcze-
gólnych warstw inwentaryzacyjnych dodatkowo by siê
zmniejszy³a.

W zwi¹zku z wysok¹ pracoch³onnoœci¹ prac inwen-
taryzacyjnych przedstawione badania dotycz¹ zaledwie
kilku wybranych klas wieku. Na poziomie obrêbu
leœnego i wy¿szych jednostek mo¿na spodziewaæ siê
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uœrednienia wyników. Równie prawdopodobne jest bo-
wiem, ¿e w innych klasach wieku po dziesiêciu latach
uzyska siê przeciêtn¹ zasobnoœæ zdecydowanie za wy-
sok¹ z punktu widzenia wiedzy o przyroœcie drzewo-
stanów. Istotne jest jednak, ¿eby sytuacje, jakie wy-
st¹pi³y w IIIa i Va klasie wieku obrêbu Szczytno oraz Vb
klasie wieku obrêbu Jedlnia, przyjmowaæ ze zrozumie-
niem ograniczeñ stosowanej metody.

Stosowanie czasowych powierzchni próbnych jest
efektywnym sposobem oceny stanu lasu. Porównanie
wyników inwentaryzacji z dwóch momentów czaso-
wych pozwala równie¿ na okreœlenie zmian wielkoœci
zasobów drzewnych (Scott 1998). Sposób ten, nie jest
jednak efektywny. Nie jest mo¿liwe okreœlenie ele-
mentów sk³adowych przyrostu, a jego wariancja jest
równa sumie wariancji mi¹¿szoœci z dwóch pomiarów
(Schreuder et al. 1993).

Uzyskanie wiarygodnych informacji dotycz¹cych
zmian zasobów drzewnych, w tym relacji procesów
przyrostu drzew, ich ubywania i dorostu, jest mo¿liwe
dziêki zastosowaniu sta³ych, kontrolnych powierzchni
próbnych (ang. continuous forest inventory). Rozwi¹za-
nie to jest propagowane w Polsce od koñca lat 70. ubieg-
³ego stulecia (Rutkowski et al. 1972; Banaœ 2005). W
efekcie wystêpowania pozytywnej kowariancji pomiê-
dzy wynikami z dwóch pomiarów na sta³ych powierz-
chniach, z mniejszym b³êdem okreœla siê przyrost ni¿ w
przypadku niezale¿nych powierzchni tymczasowych
(Scott 1998).

W sytuacji, gdy przedmiotem badañ jest zarówno
wielkoœæ zasobów w danym momencie, jak i ich okre-
sowe zmiany, zasadne jest równie¿ stosowanie metody
wykorzystuj¹cej zarówno powierzchnie sta³e jak i cza-
sowe (ang. sampling with partial replacement), (Scott
1984). Sposób ten jest szczególnie uzasadniony w
sytuacji stosowania losowania warstwowego i zmian w
strukturze warstw pomiêdzy pomiarami (Saborowski et
al. 2010; Scott, Köhl 1994). Jak zauwa¿aj¹ Köhl et al.
(1995) je¿eli pomiary maj¹ odbywaæ siê w wiêcej ni¿
dwóch momentach czasowych, ze wzglêdu na prostotê,
metoda sta³ych powierzchni próbnych jest jednak od-
powiedniejsza do oceny zmian zasobów drzewnych.

5. Wnioski

Przeprowadzone badania sk³aniaj¹ do sformu³owa-
nia nastêpuj¹cych wniosków:

(1) Ocena zmian mi¹¿szoœci warstw wiekowych w
kolejnych rewizjach urz¹dzania lasu z pominiêciem
informacji o dok³adnoœci szacowania mi¹¿szoœci, a jedy-
nie z punktu widzenia œredniej z próby mo¿e prowadziæ
do niew³aœciwych uogólnieñ.

(2) Ewentualnie ni¿sza przeciêtna zasobnoœæ danej
warstwy inwentaryzacyjnej czy te¿ klasy wieku w ko-
lejnej rewizji urz¹dzania lasu nie jest jednoznaczna z
obni¿eniem zasobnoœci, a mo¿e byæ efektem stosowania
próby losowej.

(3) Œrednioroczne zmiany zasobnoœci danej warstwy
wiekowej pomiêdzy kolejnymi cyklami urz¹dzenia lasu
na poziomie 2–3 m3/ha mog¹ wynikaæ tylko i wy³¹cznie
ze stosowanej metody inwentaryzacji.

(4) W przypadku obrêbu leœnego mo¿na spodziewaæ
siê, ¿e nast¹pi uœrednienie b³êdów szacowania mi¹¿-
szoœci poszczególnych warstw inwentaryzacyjnych i
klas wieku, na co wskazuj¹ zarówno uzyskane wyniki,
jak i dane literaturowe. W celu unikniêcia b³êdu syste-
matycznego, nie nale¿y kwestionowaæ wyników wska-
zuj¹cych na nieuzasadnione w œwietle wiedzy o przy-
roœcie drzewostanów zmniejszenie zasobnoœci.

(5) W œwietle uzyskanych wyników konieczne jest
uwzglêdnienie elementu dok³adnoœci statystycznej me-
tody reprezentacyjnej (szczególnie na poziomie klas
wieku) w ramach wykonywanych zgodnie z § 76–77
Instrukcji urz¹dzania lasu (Instrukcja 2012) prac ana-
litycznych, tj.:

– w analizie gospodarki leœnej za okres obowi¹zy-
wania dotychczasowego planu urz¹dzenia lasu oraz przy
formu³owaniu wniosków na okres przysz³y,

– w analizie stanu zasobów drzewnych oraz okreœla-
niu po¿¹danego stanu tych zasobów na koniec plano-
wanego okresu gospodarczego.

6. Podziêkowanie

W publikacji przedstawiono wyniki badañ zrealizo-
wanych w ramach projektu „Zintegrowana metodyka
inwentaryzacji mi¹¿szoœci drzewostanów dla potrzeb
gospodarki leœnej i zarz¹dzania zasobami leœnymi” sfi-
nansowanego przez Dyrekcjê Generaln¹ Lasów Pañst-
wowych.
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