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WSTĘP I CEL PRACY 

WW metodach inwentaryzacji lasu, a zwłaszcza takich, w których wy- 
konywane pomiary przeprowadza się na niewielkiej liczbie prób, 

istotne jest, aby stosowane sposoby pomiaru nie dawały błędów systema- 
tycznych. Ten podstawowy warunek jest w praktyce zwykle nie prze- 
strzegany. Na pierwszym miejscu stawiany jest bowiem wymóg małej 
pracochłonności metody, a jej dokładność staje się sprawą drugorzędną. 
Problem ten dotyczy zwłaszcza metod pomiaru opartych na tablicach 
miąższości określających miąższość drzewa na podstawie pierśnicy i wy- 
sokości. 

Opracowanie prostych sposobów pomiaru, nie dających błędów syste- 
matycznych, nie jest problemem łatwym. W zasadzie jedynie metody, w 
których stosuje się sekcyjny pomiar miąższości drzew i to przy krótkich 

sekcjach, można uznać za nie dające błędów systematycznych. Sposoby 

te są jednak bardzo pracochłonne, a tym samym koszt stosowania ich jest 
wysoki. Wyłania się stąd problem poszukiwania metod, które nie dają 
błędów systematycznych, a jednocześnie są mniej pracochłonne od tych, 
w których wymagany jest sekcyjny pomiar miąższości drzew. Jednym 
z kierunków takich poszukiwań jest opracowywanie i ocena wzorów empi- 
rycznych służących do określania miąższości drzew stojących, w. których 

oprócz pierśnicy i wysokości uwzględnia się inne cechy drzewa. Zapre- 
zentowanie takich wzorów, służących do określania miąższości grubizny 

strzały świerka, jest celem niniejszej pracy. 

MATERIAŁ EMPIRYCZNY 

Badania oparto na pomiarach 2000 świerków zmierzonych sposobem 

sekcyjnym, pochodzących ze 100 powierzchni badawczych. Powierzchnie 
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te bvły założone w drzewostanach sosnowo-świerkowych i świerkowo-Sso- 
snowych Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Rominckiej i Puszczy Augu- 
stowskiej. Przeważającym typem siedliskowym lasu był bór mieszany 
świeży. Szczegółowsze opisy powierzchni badawczych oraz metodyki zbie- 
rania materiałów zawierają inne prace (1, 2). 

Zebrany materiał podzielono na 1 m klasy długości i opracowano dla 
nich przeciętne strzały. Dla każdej klasy wyznaczono przeciętną długość 
i grubości w środku sekcji. Przeciętną długość ustalono jako średnią aryt- 
metyczną długości drzew, a przeciętną grubość jako grubość odpowiada- 
jącą średniej wartości powierzchni przekroju drzew na tej wysokości. 
Na podstawie wymiarów drzewa przeciętnego wyznaczono jego miąższość 
sposobem sekcyjnym oraz pierśnicową liczbę kształtu grubizny strzały, 
a ponadto grubości w odległości 3, 5 i 7 m od podstawy drzewa oraz w 
1/3 długości. 

WYNIKI BADAŃ 

Miąższość grubizny strzały drzewa stojącego równa się iloczynowi 
powierzchni przekroju (g), wysokości (h) oraz pierśnicowej liczbie kształ- 
tu grubizny strzały (f). Dwa pierwsze elementy (g, h) mierzy się bezpo- 
średnio na drzewie. Pierśnicową liczbę kształtu dla drzewa stojącego mo- 
żna ustalić tylko w sposób pośredni na podstawie cech, z którymi jest 
ona związana. 

W pracy zbadano zależność pierśnicowej liczby kształtu grubizny 

strzały od odwrotności pierśnicy (|: ilorazu grubości drzewa na wy- 

sokości 3 m do pierśnicy (3 | ilorazu grubości na wysokości 5 m do pier- 

5   snicy ( } ilorazu grubości na wysokości 7 m do pierśnicy (=). ilorazu 

  grubości na 1/38 wysokości drzewa do pierśnicy( "uż iloraz wysokości 

drzewa do pierśnicy (| oraz różnej kombinacji tych ilorazów (tabela). 

Zależność pierśnicowej liczby kształtu grubizny strzały 

  

  

      
  

dy ds Gr 
Współczynniki i wskaźniki | а а а 
korelacji między fqgr a 

ilorazami grubości _ 
0,911 0,890 0,908 

Współczynniki zmienności fgr przy wyłączonym ! | 

wpływie 4,33 4,79 4,40) 
› 
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Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że pierśnicowa liczba kształtu 

ze wszystkimi badanymi cechami oprócz ilorazu (. jiest związana istot- 

nie. Najsilniej jest ona związana z 41 i = (R = 0,960) oraz — i — 
9 а d d 

(R = 0,921), nieco słabiej z da 1 + (R = 0,913), z d, i ds (R = 
d d d d 

0,912), z dy (r = 0,911) oraz r (r = 0,908), słabiej chociaż też silnie 

z 4 (r = —0,778) i ah (r = —0,665). 

Biorąc pod uwagę siłę przedstawionych związków oraz pracochłon- 
ność określania cech, z którymi związana jest f można zaproponować do 
określania pierśnicowej liczby kształtu grubizny strzały drzewa stojącego 

następujące wzory empiryczne f=0,036089-- 0,449500 da + 1,701332 
d 

(1) 

f= —0,205620+0,716328 95 + 1,231682 № (2) 
d d 

f= —1,012010+1,588896 a + 0,200413 —L (3) 

i= 0530050 — 1.229283 №. _ (4) 
d 

Na bazie tych wzorów zaproponowano następujące wzory empiryczne 
służące do określania miąższości grubizny strzały świerka stojącego. 

v=___hd (1701332 + 0,036089 d + 0,449500 d.) | (5) 
40 000 ae . 

v=—_ na (1,231682 — 0,205620 d + 0,716328 d,) (6) 
40 000 

świerka od różnych cech drzewa 

  

  

            
  

aA в вы | 4,1 | ds,ds | dr, 1 | Gs, 
d _а а. аа а а аа а а 

—0,778 | —0,021 —0,665 0,913 0,912 0,960 | 0,921 

6,60 10,50 7,84 4,28 4,31 2,94 4,09 
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HH. y= ———h d (0,200413 — 1,012010 d + 1588896 d,) | (7) 
40 000 ia ee 

y=s_H_pa (0,530050 d — 1,229283) (8) 
40 000 | | 

We wzorach tych wysokość jest wyrażona w m, grubość w cm, a miąż- 
SszoŚć w m3. 3 | 

Określając miąższość grubizny strzały wyżej podanymi wzorami na- 
leży zmierzyć wysokość i pierśnicę drzewa, a ponadto stosując wzór (5) 
— grubość na wysokości 7 m od ziemi, stosując wzór (6) — grubość na 
wysokości 5 m od ziemi, a stosując wzór (7) — grubość na wysokości 
3 m od ziemi. a | 

Dokładność określenia miąższości podanymi wzorami jest różna, w za- 
leżności od stosowanego wzoru. I tak błąd średni określania miąższości 
wzorem (5) wynosi + 2,9%, wzorem (6) + 4,1%, wzorem (7) + 4,3%, a wzo- 
rem (8) + 6,6%. | e 

Do określania miąższości konkretnego drzewa albo drzew w zależności 
od wymaganej dokładności i sprzętu jakim się dysponuje. powinien być 
zastosowany odpowiedni wzór. 

PODSUMOWANIE 

l. W drzewostanach sosnowo-świerkowych i świerkowo-sosnowych 
północno-wschodniej części Polski pierśnicowa liczba kształtu grubizny 

strzały świerka jest bardzo silnie związana z ilorazami grubości —* 
d 

i = łącznie oraz ds 1 —_ a ponadto da 1 da dz słabiej, ale też 
1 

d d d d d d 
mocno z odwrotnością pierśnicy. | 

_ 2. Do określania pierśnicowej liczby kształtu grubizny strzały świer- 
ka stojącego zaproponowano cztery wzory empiryczne (1—4), na bazie 
których opracowano wzory (5), (6), (7), (8) służące do wyznaczania miąż- 
szości drzewa stojącego. 

3. Zaproponowane wzory służące do określania pierśnicowej liczby 
kształtu i miąższości grubizny strzały drzewa stojącego mogą być stoso- 
wane w wielkopowierzchniowej metodzie inwentaryzacji lasu. 

, 
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Краткое. содержание 

Целью. работы является предложение эмпирических уравнений служащих 

для определения объема крупной древесины стволов отделных растущих. елей. 

Работа основывается | на эмпирическом материале собранном. на 100 исследова- 

тельских плещадях заложенных в сосново-еловых и елово-сосновых насажде- 

ниах Кнышинской, Роминской и Августовской пущах. На каждой площади 

срезано 20 елей и измерено секционным способом. Весь материал — 2000 елей 

— поделен на 1 м классы глины и разработаны для них средние стволы. Для 

каждого из них определена высота, толщина в середние секции, объем секцион- 

ным способом, ненастоящее видовое число крупной древесины ствола (1), а также 

диаметра на высоте 3 м (а.), 5 м (4;), Тм (941) и 13 высоты (ар/з) от земли. 

В разультате проведенных исследований констатировано следующее: 

1. В сосново-еловых и елово-сосновых насаждениях северовосточной части 

Польши ненастоящее видовое число крупной древесины ствола очень сильно 

  

а 1 
связано с множителями толщины — M — в месте =0360), 

а 

а; 1 
‚ а также — и 

а а 

d; 1 Я; а; 

(В = 0,921), ‚ а кроме того —— и ——— (R=0,913), ——— (r=0,911), —_— (r=0,908), 

d d d d 

слабее но также сильно с обратным диаметром на высоте груди (т —= — 0,773). 

2. Для определения ненастоящего видового числа крупной древесины ствола 

ели можно применять эмпирические формулы (1), (2), (3), (4) на базе которых 

разработаны формулы (5), (6), (7), (8) служащие для определения объема расту- 

щего дерева. 

3. Предложенные формулы служащие для определения {+ и объема крупной 

древесины ствола могут применяться в методе крупнопространственной инвен- 

таризации леса. | 

Summary 

The aim of the work was, to propose empirical formulae for determination of 

the large timber volume of growing spruce trees. The work is based on empirical 

material gathered in 100 sample plots established in pine-spruce and spruce-pine 

stands in the Knyszyn Forest, Romincka Forest and Augustów Forest. 20 spruce 

trees were cut in each area and measured after the section method. The whole 

material — 2.000 spruce trees — were divided into 1 m length classes and the 

average stems were elaborated for them. For each of them, one determined the 

height, the breast hish form factor of large timber (f) and the diameter of following 

heights: 3 m (d3), 5 m (ds), 7 m (d;) and on the 1/3 of the height (dns) above the 

ground. 

Calculated results admit following statements. 

1. In pine-spruce and spruce-pine stands in the north-eastern part of Poland, 

the breast high form factor of large timber is very closely connected with the 

, d 1 
quotient of diameters — and a together (R = 0.960) as well as a 

Я а а а | 
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dy 
— 

d 
meter (r = 0.778). 

r = 0.908), less but also strong with the reciprocal of the breast height dia- 

2. For determining the breast heigh form factor of large timber, one can use 

the empirical formulae (1), (2), (3), (4), on the base of which formulae (5), (6), 

(7), (8) for determining the volume of growing trees have been elaborated. 

3. The proposed formulae for determining the f and the volume of large timber 

of stem can be used at the method of large-scale forest inventory.


