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BOLESLAW RUTKOWSKI 

O losowym wyborze drzew probnych 

О выборе пробных деревьев путем жребия 

About the random selection of sample tress 

VV znanych i stosowanych dotychczas w pracach badawczych meto- 
dach oznaczania miazszosci drzewostanu przyjmuje sie powszech- 

nie za drzewa podlegające ścięciu i możliwie dokładnemu pomiarowi 
tzw. drzewa modelowe, reprezentujące swoimi wymiarami pewne okre- 
ślone grupy drzew drzewostanu. Sposób wyboru drzew modelowych 
jest różny w różnych metodach. Z metod klasycznych jedynie w meto- 
dzie Gerhardta-Kopezkyego wybiera się drzewa modelowe 
z drzewostanu zupełnie dowolnie (2). W tym punkcie metoda Ger- 
hardta-Kopezky'ego podobna jest do nowej metody oznacza- 
nia pełności i miąższości drzewostanu omówionej w pracy Battka (1). 
Battek stawia tu jednak kwestię nieco inaczej i znacznie wyraźniej, 
żąda mianowicie by drzewa próbne wybierane były z drzewostanu lo- 
sowo, tj. by reprezentując dowolne wymiary pierśnicy i wysokości 
rozmieszczone były na całym obszarze powierzchni próbnej lub drze- 
wostanu w sposób losowy. 

Zachodzi pytanie jak rozwiązać technicznie problem takiego wyboru 
drzew próbnych. Na obszarze powierzchni próbnej lub drzewostanu 
mierzy się zawsze pierśnice wszystkich drzew w pewnej usystematy- 
zowanej kolejności, przechodząc cały mierzony obszar na ogół rzędami 

od jednego krótszego boku do boku przeciwległego. Pomiar: pierśnic 
w tym trybie powoduje, że każdemu drzewu odpowiada pewna liczba 
całkowita (większa od zera a mniejsza od całkowitej liczby drzew), 

którą można uznać za numer drzewa wskazujący kolejność jego po- 
miaru a również jego.względne położenie na mierzonym obszarze. Przy 

takiej umowie drzewa o numerach bliskich rozmieszczone są zawsze 

blisko siebie i odwrotnie, numery odległe charakteryzują drzewa wy- 

bitnie różniące się położeniem. ! 
Dysponując numerami drzew i ich liczbą można łatwo wylosować 

rój pomocy odpowiednich liczb statystycznych numery, np. 10 drzew 

próbnych. 
Sprawa wydaje się więc na pozór prosta. W trakcie pomiaru pierśnic 

numerujemy wszystkie drzewa w kolejności pomiaru. Po zakonczeniu 
pomiaru pierśnic znajdujemy w odpowiednich tablicach statystycznych, 
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poczawszy od pewnego wylosowanego miejsca, pierwszych np. 10 liczb 
(jesli zadamy dziesieciu drzew probnych) mniejszych niz catkowita licz- 
ba drzew. Beda to numery naszych drzew probnych. Odnajdujemy 
w drzewostanie drzewa o tych numerach, scinamy je i przeprowadzamy 
ich pomiar sekcyjny. Ze wzgledu jednak na koniecznosc numerowania 
wszystkich drzew w trakcie pomiaru piersnic, ten tryb postepowania nie 
jest wygodny, jest przy tym nieekonomiczny i moze sie okazac wrecz 
niemozliwy do wykonania. Trzeba by bowiem na wszystkich drzewach 
Zawieszac ich numery, wiedzac z gory, ze po zakonczeniu pomiaru piers- 
nic tylko bardzo niewielka część numerowanych drzew (np. 10) zostanie 
wykorzystana do zidentyfikowania wylosowanych drzew próbnych. 
Z drugiej strony losowanie drzew próbnych z góry, przed pomiarem 
pierśnic, również nie jest możliwe, ponieważ nie jest wtedy jeszcze zna- 
na całkowita liczba drzew mierzonego drzewostanu lub powierzchni 

próbnej. 

W tych warunkach wydaje się, że trzeba znaleźć wyjście pośrednie. 
Załóżmy, że postawione zadanie badawcze brzmi: w drzewostanach 

określonego gatunku i wieku założyć serię powierzchni próbnych o ob- 

szarze 1/2 ha z losowym wyborem 10 drzew próbnych na każdej po- 
wierzchni. Z praktyczną pewnością wiemy, że musimy się tu liczyć ze 

zmiennością liczby drzew na tych 1/2-hektarowych powierzchniach 

próbnych w granicach np. 100—700 drzew (tj. w granicach 200—1400 

drzew na 1 ha. Liczby drzew w tych granicach charakteryzują na ogół 
wszystkie drzewostany sosnowe w wieku od 45 l wzwyż). 

Podzielmy z góry ten przedział zmienności liczby drzew na dwie nie- 

rozłączne klasy: 
klasę A — o zmienności liczby drzew w granicach 250—700 na 7/2 ha, 

tj. 500—1400 na 1 ha; 
klasę B — o zmienności liczby drzew w granicach 100—400 na ‘/2 ha, 

tj. 200—800 na 1 ha, 
do których to klas z łatwością można zaliczyć każdy dowolny drzewo- 
stan na podstawie szacunku wzrokowego. 

Dla obu tych klas trzeba wylosować z góry numery kandydatów na 
drzewa próbne w niewielkiej, możliwie najmniejszej liczbie, zapewnia” 

jącej jednak prawidłowy wybór 10 drzew próbnych dla każdej liczby 
drzew w granicach przyjętych przedziałów. W trakcie pomiarów рег 
śnic drzewa o wylosowanych numerach zostają oznaczone przez zawie” 
szenie, np. kartoników z odpowiednimi numerami. Po zakończeniu po” 
miaru pierśnic i po ustaleniu liczby drzew wybiera się z wylosowanych 
i oznaczonych kandydatów na drzewa próbne dziesięć drzew próbnych 
według kolejności ustalonej przez losowanie. 

Wydaje się, że wyboru drzew próbnych na próbnych powierzchniach 

badawczych lepiej jest dokonać przy pomocy tzw. liczb żelaznych nz 
przy pomocy zwykłych liczb losowych (3, 4). Z uwagi bowiem na możli- 
wość skupinowego i gniazdowego występowania w drzewostanie zmien 
ności warunków środowiska i siedliska (zagęszczenie, światło, gleba 

zawsze można się spodziewać, że drzewa o numerach bliższych mo94 
być bardziej do siebie podobne niż drzewa o numerach dalszych. W m 
kiin przypadku wybór elementów próbnych przy pomocy liczb żelaznyć 
jest na ogół lepszy niż przy użyciu liczb losowych, ponieważ liczby 2° 
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lazne najlepiej zapewniają możliwie równomierny rozdział elementów 
próbnych. Wybór taki jest zresztą lepszy niż wybór systematyczny. 

Wiadomo, że zasadnicza własność liczb żelaznych polega na tym, że 
r liczb spośród k kolejnych liczb tablicy pada w przedział obejmujący 
| kolejnych liczb naturalnych, przy czym w przybliżeniu jest: 

К 1 
Г == — 

_ 10 000 

I tak np. zgodnie z powyższą relacją: 

aj 10 liczb (r = 10) spośród 143 kolejnych liczb tablicy (k = 143) pada 
w przedział obejmujący 700 kolejnych liczb naturalnych (1 = 700), 
np. w przedział 1,700; 

b) 10 liczb (r = 10) spośród 400 kolejnych liczb tablicy (k = 400) pada 
w przedział obejmujący 250 kolejnych liczb naturalnych (1 = 250) np. 
w przedział 1,250; 

c) 10 liczb (r = 10) spośród 250 kolejnych liczb tablicy (k = 250) pada 
w przedział obejmujący 400 kolejnych liczb naturalnych (1 = 400) np. 
w przedział 1,400; - 

d) 10 liczb (r = 10) spośród 1000 kolejnych liczb tablicy (k = 1000) pada 
w przedział obejmujący 100 kolejnych liczb naturalnych (1 = 100) np. 
w przedział 1,100. 

Jeśli przez nk oznaczymy liczbę żelazną z tablicy liczb żelaznych znaj- 
dującą się na k-tym miejscu licząc od pewnego wylosowanego miejsca 
w tablicy, to wyboru liczb oznaczających numery kandydatów na drze- 
wa próbne dla naszych warunków dokonamy według następujących 
relacji (r = 10, pozostałe oznaczenia jak wyżej): 
dla klasy A (zmienność liczby drzew w granicach 250—700 drzew na 

  

  

1/2 ha): 
| = 700, gdy k = 1, 2,3 .. 143 

NS] (1) 

| = we 10 „gdy 143<k<400 

dla klasy B (zmienność liczby drzew w granicach 100—400 drzew na 

1/9 ha): 
1 = 400, gdy k = 1, 2,3 ... 250 

Пк (2) 

| == oe. 10 Gay 250<k<1000 
W 1962 r. w Samodzielnej Pracowni Zagospodarowania Lasów 1 Ге- 

ienów Poprzemysłowych IBL w Katowicach, w ramach prac przygoto- 

wawczych do założenia pewnej liczby badawczych powierzchni prób- 

nych, dokonano wielu losowań według opisanego wyżej sposobu. Wy- 
nikiem każdej serii losowania dokonanego według recepty (1) dla 

klasy A, lub według recepty (2) dla klasy B, jest zestaw liczb żelaznych 
uszeregowanych w określonej i ważnej kolejności. Każdy zestaw wylo- 

Sowanych liczb żelaznych określa numery drzew — kandydatów na 
drzewa próbne dla jednej '/»-hektarowej powierzchni próbnej w odpo- 

wiedniej klasie. Takich zestawów można oczywiscie przygotować tyle, 

Ne na to pozwala ilość liczb zestawiona w tablicy liczb żelaznych. Oto 
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dla przykładu wyniki trzech pierwszych losowan dla klasy A i trzech 
pierwszych losowań dla klasy B (tab. 1). 

  

  

    

  

  
  

Tabela 1 

Wyniki trzech pierwszych losowań dla klasy A i klasy B 

Klasa A Klasa B 

Zestaw Zestaw 

I II II I II III 

544 70 117 172 75 233 
167 680 350 28 308 89 
400 303 583 261 164 322 
23 536 206 117 397 178 

633 159 439 350 20 34 
256 392 62 206 253 267 
489 15 672 62 109 123 
112 625 295 295 342 356 
345 248 528 151 198 212 
578 481 151 284 54 68 
201 104 384 7 287 301 
434 337 7 240 143 157 
57 193 473 96 232 13 

290 426 240 185 88 246 
146 49 96 41 177 102 
379 282 329 130 33 191 

2 138 185 122 25 47 
235 227 41 67 114 136 
91 83 274 156 59 81 

180 — 130 12 4 26 
36 — 219 101 93 60 
— a — 46 38 9 
— zm A 80 72 94 

Przed przystąpieniem do pomiaru pierśnic wybrano również drogą 
losowania jeden z zestawów i przygotowano komplet kartoników z nu” 
merami należącymi do tego zestawu. W trakcie pomiaru pierśnic kar 
toniki z numerami zawieszano na widocznym miejscu na tych drzewach, 
które przypadły do pomiaru w tej kolejności, jak wylosowane numery. 
Nie było ich wiele, sprawa nie przedstawiała więc żadnych trudności. 

Po zakończeniu pomiaru pierśnic ustalono liczbę drzew (jest ona rowne 
numerowi ostatniego pomierzonego drzewa) i wybrano z zestawu dzie” 
sięć pierwszych liczb żelaznych mniejszych niż ustalona liczba drzew. 
Były to numery wybranych drzew próbnych. Zidentyfikowano je Z ła- 
twością na gruncie (dzięki oznaczeniu niewielu drzew — kandydatów Z 
pomocą kartoników z numerami) a pozostałych kilka lub kilkanascle 
kandydatów odrzucono. Tak wybrane drzewa próbne zostały лазер, 
ścięte i pomierzone zwykłą w tych przypadkach metodą sekcyjną. Y" 
niki sekcyjnego pomiaru miąższości tych drzew mogą służyć do o 

czania miąższości drzewostanu metodą Gerhardta-Kopezkyć R 
lub oznaczania pełności i miąższości drzewostanu według metody zap! 
ponowanej przez Battka (1). 20- 

Na powierzchniach próbnych zaliczonych do klasy B, do których 
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staly uzyte zestawy liczb zelaznych I, II, III (tab. 1) stwierdzone zostaly 
odpowiednio następujące liczby drzew: 362, 202, 201. W związku z tym 
na drzewa próbne wyznaczone zostały odpowiednio drzewa o numerach 
podanych w tabeli 2. 

  

  

  

Tabela 2 

Drzewa próbne wyznaczane w klasie B 

Zestaw I Zestaw II Zestaw III 
Liczba drzew 362 Liczba drzew 202 Liczba drzew 201 

Nume- 

ry piers- wyso- "drzew piers- wyso- drzewa pierś- wyso- 
drzew nica kość b nica kość , nn. nica kośc 
próbn. próbn. próbn. 

| 

172 22,1 19,8 75 22,7 19,8 89 21,8 22,7 
28 14,3 16,8 164 32,5 21,3 178 23,7 22,5 

261 19,7 19,2 20 28,4 20,5 34 31,2 23,7 
117 13,9 15,0 109 19,6 18,8 123 28,5 22,9 
350 26,1 20,8 198 22,4 21,0 68 31,9 22,5 
206 25,4 20,0 54 26,5 21,2 157 22,6 21,4 
62 32,6 22,7 143 28,2 21,6 13 25,9 22,6 

295 18,9 18,5 88 22,0 19,4 102 29,6 22,7 
151 25,5 20,0 177 21,4 18,8 191 29,6 22,0 

7 24,2 20,5 33 24,7 21,3 47 24,8 21,5                 
Wiarogodność wyników otrzymanych za pomocą wylosowanych 

według naszej metody drzew próbnych jest oczywiście do sprawdzenia 
metodami przyjętymi w statystyce i może być tematem osobnego opra- 
cowania. Tu zauważmy jedynie, że jak widać z tabeli 2, we wszystkich 
trzech przypadkach drzewa próbne były dobrze rozmieszczone na całym 
obszarze powierzchni próbnych. Według naszej poprzedniej umowy 
miarą takiego rozmieszczenia jest rozrzut numerów możliwie równo- 
mierny, chociaż nie systematyczny. 

Na zakończenie warto podkreślić, że wybór drzew próbnych według 
opisanego sposobu jest łatwy i obiektywny, unika się bowiem żmudnego 
wyszukiwania drzew modelowych o zadanych wymiarach i trudnych 
decyzji co do ich kwalifikacji. 
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Кгаткое содержание 

Работа содержит информацию о способе выбора пробных деревьев. 

Пробные деревья подвергаюциеся валке и секционному измерению объема, 

должны представлять произвольные размеры диаметра на высоте груди и вы- 

соты и должны быть размещены на площади всего древостоя путем жребия, но 
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по возможности равномерно. Такой выбор можно провести с помощью т. наз. 
железных чисел (3), (4) в двух очередных этапах. В первую очередь выбирают 

небольшое число деревьев, кандидатов на пробные деревья, во втором этапе 

среди небольшого числа кандидатов выбирают пробные деревья. В работе 

описан принцип и техника, применяемая при выборе пробных деревьев с по- 

мощью железных чисел, а также приведены примеры соответствующих таблиц 

(ср. табл. 1). Подчеркивается, что предложенный способ легок для проведения 

и дает хорошие результаты. 

Summary 

The paper contains information about the manner of sample tree selection. Sample 

trees subjected to felling and to the sectional measurement of volume should repre- 

sent all classes of d.b.h. and height values and ought to be distributed within the 

area of whole stand in a random, but possibly uniform way. Such a selection can be 

done with the aid of socalled ,,iron numbers" (3), (4) at two subsequent phases. At 

first a small number of trees — candidates for sample trees — is selected. In the 

second phase from among the small number of candidates sample trees are selected. 

The paper describes the principle and procedure of the selection of sample trees 

with the aid of iron numbers and gives examples of respective tables (see table 1). 

It has been stressed that the sugested method is easy to carry out and provides 

good results. 
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