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Położenie średnich drzew próbnych w strukturze drzewostanu 

Расположение средних модельных деревьев с структуре насаждения 

Situation of mean sample trees in the structure of stand 

nowoczesnym, racjonalnie prowadzonym gospodarstwie leśnym, 
w którym realizuje się postulat wzmożenia produkcyjności lasu ko- 

nieczne są ścisłe dane określające zapas i przyrost miąższości drzewosta- 
nów. Jedna z podstawowych metod oznaczania tych elementów opiera się 
na drzewach próbnych: powierzchniowych, miąższościowych lub przyro- 
stowych. Wymagania stawiane przez dendrometrię drzewom próbnym są 
wielostronne. O dokładności i przydatności dla praktyki gospodarczej me- 
tody drzew próbnych decyduje jednak przede wszystkim właściwy wybór 
tych drzew. Odbywał się on dotychczas losowo i dlatego przy określaniu 
miąższości, a tym bardziej przyrostu miąższości należało się liczyć z mo- 
zliwością wystąpienia często nawet dużych błędów. Wyłącznie losowy wy- 
bór drzew próbnych nie jest więc właściwym rozwiązaniem i powinien 
być zastąpiony świadomym wyborem. Poznanie i ustalenie łatwych do 
zastosowania w praktyce a równocześnie pewnych kryteriów wyboru od- 
powiednich drzew próbnych nie jest zagadnieniem prostym. Wykazały to 
m.in. badania Borowskiego, Chojnackiego, Loetscha, 
Lemkego i Rutkowskiego. Dlatego też, rozporządzając obszer- 
nym materiałem pomiarowym przeanalizowałem położenie średnich drzew 
próbnych w strukturze grubościowej, miąższościowej i przyrostowej drze- 
wostanu, by na tej podstawie udoskonalać zasady wyboru drzew próbnych. 
Wyniki badań stanowiły podstawę referatu wygłoszonego przez autora na 
posiedzeniu naukowym Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Leśnego, na którym przewodniczył prof. dr Edward Chodzicki. 

Materiał pomiarowy zebrano z 855 świerków i 717 jodeł pochodzących 
z pięciu powierzchni badawczych. Trzy powierzchnie zlokalizowane były 
w Karpatach Zachodnich (drzewostan świerkowy oznaczony literami BG 
l dwa drzewostany jodłowe Pr i Pn), jedna — w Karpatach Wschodnich 
(drzewostan świerkowy R) oraz również jedna w północno-wschodniej 
Polsce (drzewostan świerkowy S). Wszystkie drzewa na tych powierzch- 
niach ścięto i podzielono na jednometrowe sekcje. Następnie pomierzono 
około 75000 średnic i wywiercono świdrem Presslera około 150 000 
wałków przyrostowych. 
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W przeprowadzonych badaniach szczególną uwagę poświęcono drze- 
wom przyrostowym. Uwzględniono następujące elementy przyrostowe: 
przyrost pierśnicy (ZAD), przyrost wysokości (ZAH), przyrost miąższości 
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Przeanalizowano średnie wartości przyrostów. Rozpatrywanie średnich 
wartości staje się tym istotniejsze, że przyrosty różnych elementów 
dendrometrycznych wykazują na ogół znacznie większą zmienność, roz- 
piętość i nieregularność rozkładu niż zasadnicze elementy, na których się 
one dokonują. Badając przebieg średnich wartości przyrostów w miarę 
wzrostu grubości stwierdzono, że zwiększaniu się pierśnic towarzyszy prze- 

ważnie wzrost średnich wartości. W zmianach tych wartości daje się jed- 
nak zauważyć dość duża nieregularność oraz brak proporcjonalności. W ta- 
kiej sytuacji powstała konieczność wyrównania średnich wartości przy- 
rostów. Wyrównania tego dokonano matematycznie za pomocą równań 
krzywych II stopnia. Przy dwucentymetrowym przedziale grubości 60%o 
pierśnic średnich drzew przyrostowych znalazło się wskutek przeprowa- 
dzonego wyrównania w innych stopniach grubości. Podczas wygłaszania 
referatu przedstawiono na pięciu barwnych wykresach przebieg krzywych 
wyrównawczych pięciu elementów przyrostowych. Na tych wykresach 
można było łatwo zauważyć, że krzywe wyrównawcze przybierają postać 
wklęsłą lub wypukłą. Niektóre elementy (przyrost wysokości, pierśnicy) 
przebiegają według krzywej wypukłej, inne (przyrost miąższości na jed- 
nostkę przyrostu wysokości, przyrost miąższości) układają się jak krzywa 
wklęsła, a dla jeszcze innych (przyrost miąższości na jednostkę przyrostu 
pierśnicy) krzywa przybiera postać — u świerka wklęsła, a u jodły wy- 
pukłą. W zasadzie są to krzywe wzrastające. U niektórych jednak elemen- 
tów (przyrost wysokości, pierśnicy) i to zwłaszcza w drzewostanach świer- 
kowych występuje zjawisko polegające na tym, że dla drzew grubszych 
krzywa wyrównawcza opada. " 

Га pomocą równań krzywych wyrównawczych II stopnia określono, 
jakiej pierśnicy odpowiada średni przyrost drzewostanu. Pierśnicę tę 
porównano następnie z przeciętną pierśnicą, tj. z pierśnicą średniego drze- 
wa powierzchniowego. Okazało się, że pierśnica drzewa o średnim przy- 
roscie pierśnicy stanowi 96% pierśnicy przeciętnej. Średni przyrost wyso- 
kości reprezentują drzewa najcieńsze, których pierśnica wynosi 91% pier- 
śnicy przeciętnej. Najbardziej zbliżona pod względem wielkości do prze- 
ciętnej pierśnicy jest pierśnica drzewa o średnim przyroście miąższości: 
u świerka stanowi ona 98% (6 mm mniej), a u jodły 101% (2 mm więcej) 
pierśnicy przeciętnej. Podobnie, jakkolwiek przeciwnie, układają się pier- 
śnice drzew o średnim przyroście miąższości na jednostkę przyrostu 
pierśnicy, a mianowicie: u świerka pierśnica ta wynosi 102%, a u jodły 
94» pierśnicy przeciętnej. Dla przyrostu miąższości na jednostkę przyro- 
stu wysokości pierśnice drzew u obu gatunków są większe niż pierśnica 
przeciętna, stanowią one bowiem u świerka 101%, a u jodły 106°/o pierśnicy 
przeciętnej. 

Powyższe zależności przedstawiono na dwu barwnych wykresach słup- 
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kowych. Z wykresów tych wynika, w sposób przejrzysty, że częściej wy- 

stępują drzewa o pierśnicach mniejszych od pierśnicy średniego drzewa 

powierzchniowego, a różnice między pierśnicami tych cieńszych drzew 

a pierśnicą przeciętną są znacznie większe niż u drzew grubszych. 2 po- 

równania obu gatunków okazuje się, że u świerka średnie drzewa przy- 

rostowe mają w zasadzie pierśnice zbliżone (nieco mniejsze lub większe) 

do pierśnic drzewa powierzchniowego, natomiast u jodły przeważnie wy- 

stępują drzewa przyrostowe znacznie cieńsze od średniego drzewa po- 

wierzchniowego. 

Następnie ustalono pozycję średnich drzew próbnych: powierzchnio- 

wego, miąższościowego i przyrostowego na tle struktury drzewostanu. 

Drzewa te usytuowaniem swym dzielą cały drzewóstan w pewien charak- 

terystyczny i w zasadzie stały sposób na dwie części. Wskutek tego poło- 

żenie średnich drzew próbnych w strukturze grubościowej drzewostanu 

można określić podając, ile drzew należy odliczyć zaczynając od najcień- 

szych, aby trafić na żądane drzewo. 

Średnie drzewo powierzchniowe znajdziemy po odliczeniu u świerka 

57/0, а и jodły 55% cieńszych drzew. Tę liczniejszą część cieńszych drzew 
charakteryzują jednak mniejsze udziały miąższości (u świerka 37, a u jodły 

29°/o) i przyrostu miążości (u świerka 33, u jodły 24%) w porównaniu 
z drzewami grubszymi. | 

Chcąc znaleźć średnie drzewo miąższościowe należy odliczyć tak 
u świerka, jak i u jodły 56% drzew cieńszych. 

Dla wyszukania drzewa o średnim przyroście miąższości należy odliczyć 
zaczynając od drzew najcieńszych u świerka 53% (bez drzewostanu В), 

a u jodły 56°/o drzew. 
W celu lepszego zobrazowania przedstawiono omówione zależności 

w formie tabeli. W tabeli 1 podano w procentach, ile należy odliczyć cień- 
szych drzew, aby znaleźć średnie drzewo próbne. 

Uzyskane wyniki są szczególnie interesujące w odniesieniu do drzew 
przyrostowych, których właściwy wybór stwarza największe trudności ze 
względu na dużą zmienność przyrostów. Okazuje się mianowicie, że 
u świerka i u jodły pierśnice drzew o średnim przyroście miąższości drze- 
wostanu tylko nieznacznie (1—2%) różnią się od przeciętnej pierśnicy, 
a w strukturze grubościowej drzewostanu średnie drzewa przyrostowe 

występują w bezpośrednim sąsiedztwie drzew: powierzchniowego i miąż- 
szościowego z wyjątkiem drzewostanu świerkowego R. Stwierdzenie to 
ułatwia trafny wybór właściwego drzewa przyrostowego przez ogranicze- 
nie zakreśu poszukiwań do wąskiego przedziału, w którym znajdują się 
drzewa powierzchniowe i miąższościowe zmniejszając w ten sposób nakład 
prac obliczeniowych i pomiarowych. 

+’ 
* 

* k 

| Przedstawione wyniki badań spotkały się z żywym zainteresowaniem 
licznie zgromadzonych słuchaczy. Wywiązała się długa i rzeczowa dysku- 
sja, w której głos zabierali zarówno pracownicy naukowi z Wydziału Leś- 
nego WSR i Krakowskiego Oddziału IBL, jak również przedstawiciele 
Okręgowego zarządu Lasów Państwowych w Krakowie oraz Krakowskie- 
go Oddziału Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa. 
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Dyskusja skoncentrowała się szczególnie wokół dwu zagadnień, a mia- 
nowicie: nowego pojęcia stosunkowych przyrostów oraz przyczyn przesu- 
nięcia drzewa reprezentującego średni przyrost drzewostanu na po- 
wierzchni badawczej R w kierunku drzew cieńszych. 

W czasie dyskusji wyjaśniono, że czynione są ostatnio próby mające. 
na celu możliwie szybkie i dokładne obliczenie przyrostu miąższości drze- 
wostanu za pomocą stosunkowych przyrostów. Opracowywanie metod 
opierających się na stosunkowych przyrostach muszą jednak towarzyszyć 
badania nad strukturą i zmiennością tych ilorazów. Przy ocenie przydatno- 
ści metody dla praktyki decydujące znaczenie ma bowiem wielkość współ- 
czynnika zmienności elementu, którym posługuje się dana metoda. Przez. 
zastosowanie cechy wtórnej, jaką stanowią przyrosty stosunkowe powstaje: 
w trakcie analizy znacznie mniej skomplikowany obraz badanych zależno- 
ści. Stosunkowe przyrosty nie są wielkościami o charakterze wyłącznie 
matematycznym, ale mają również sens biologiczny. 

W związku z drugim zagadnieniem stwierdzono, że przeprowadzone ba- 
dania określają położenie średnich drzew przyrostowych względem drzew 
powierzchniowych i miąższościowych, przy czym drzewa przyrostowe 
w strukturze grubościowej drzewostanu znajdują się w zasadzie bliżej 
drzew powierzchniowych niż drzewa miąższościowe z wyjątkiem drzewo- 
stanu świerkowego R. Wyniki badań zgodne są z twierdzeniem, że drzewo 
miąższościowe powinno być grubsze od powierzchniowego, gdyż wysokość 
kształtu wzrasta z grubością drzew. Odnośnie do drzewa przyrostowego 
uważano dotychczas, że jest ono cieńsze od drzewa miąższościowego i po- 
wierzchniowego. Zależność taka występuje jedynie w drzewostanie świer- 
kowym R. We wszystkich innych drzewostanach średnie drzewo przyro- 
stowe usytuowane jest natomiast bardzo blisko średniego drzewa po- 
wierzchniowego z tym, że wj zasadzie jest od niego niewiele grubsze. 
W drzewostanie R, wyróżniającym się szerokim przedziałem zmienności 
pierśnic o niesymetrycznej postaci nastąpiło przesunięcie głównego trzonu 
miąższościowego i powierzchniowego w kierunku drzew grubszych. Nie 
pociągnęło to za sobą równoczesnego przemieszczenia się trzonu przyro- 
stowego, wskutek czego średnie drzewo przyrostowe w takim drzewostanie 
jest znacznie cieńsze od drzewa miąższościowego i powierzchniowego. Wy- 
stępowanie takiego zajwiska może być związane z lepszymi siedliskami, co 
znajduje swój wyraz w klasie bonitacji. Klasy bonitacji według Schwap- 
pacha podano w tabeli 1. W ten sposób można próbować wyjaśnić przy- 
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Tabela 1 

Położenie średnich drzew próbnych w strukturze grubościowej drzewostanu 

c] Drzewo Drzewo Drzewo 
asa 27 <70- _ Drzewo- A, powierzch- | miąższo przyro 

stan bonitacji Gatunek niowe Ściowe stowe 
siedliska | 

procent drzew cienszych 

BG II/III świerk posp. 55,1 57,8 56,7 
R I świerk posp. 59,3 59,8 48,6 
5 II/III świerk posp. 56,1 53,6 55,0 

p! II jodła posp. 51,0 53,5 53,5 
PII III jodła posp. 58,7 58,0 58,7



czyny przesunięcia w drzewostanie świerkowym R średniego drzewa przy- 
rostowego i wytłumaczyć dotychczasowe przekonanie, że drzewo przy- 
rostowe jest cieńsze od drzew: miąższościowego i powierzchniowego. 

Przebieg dyskusji był potwierdzeniem dużego zainteresowania wśród 
leśników-praktyków poruszanym tematem ze względu na aktualność i zna- 
czenie relerowanego zagadnienia, jak również wskazywał w wymowńy 
sposób na potrzebę i konieczność możliwie szerokiej współpracy z praktyką 
szukającą rozwiązań opartych na naukowych podstawach. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 10 marca 1970 r. 

Краткое содержание 

Целью работы является определение критериев отбора модельных деревьев. Автор 

подчеркивает, что применяемый в настоящее время отбор ограничивается случайным 

выбором, который следовало бы заменить сознательным отбором. Указывая на труд- 

ности в нахождении простого и одновременно определенного критерия отбора мо- 
дельных деревьев, автор видит решение этой проблемы в лучшем изучении положения 
средних модельных деревьев в структуре толщины и прироста насаждення. 

Summary 

The goal of the paper is to determine new criteria for the selection of sample 

trees. Author makes a point of fact that the selection in recent use is restricted to 

a random choice and it should be replaced by a conscious selection. While indicating 
difficulties in finding a simple and yet sure criterion for the selection of sample trees 

author sees the solution of this problem in a better knowledge of the situation of 
mean sample trees in the diameter and increment structure of a stand. 
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