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Matematyczno-statystyczna metoda inwentaryzacji lasu 
i możliwości stosowania jej w urządzaniu lasu* 

Математическо-статистический метод инвентаризации леса и возможности 

его применения в лесоустройстве 

Mathematic-statistical method of forest inventory and possibilities of its application 
in forest management 

etody statystyczne znajdują w ostatnich czasach szerokie zastoso- 
wanie zarówno w pracach naukowych, jak i w wielu innych dzie- 

dzinach. W praktyce urządzania lasu matematyczno-statystyczna metoda 
inwentaryzacji lasu stosowana jest na skalę gospodarczą już od wielu 
dziesiątków lat w krajach skandynawskich." W ostatnich latach także 
w innych krajach europejskich, jak np. NRD, NRF, Austrii, Francji, 
Szwajcarii, oraz w Ameryce — USA i Kanadzie metoda ta znajduje 
Coraz szersze zastosowanie w urządzaniu lasu. 

Należy tu zwrócić uwagę, że metoda stosowana w krajach środko- 
Wo-europejskich, charakteryzujących się mniejszymi kompleksami 
leśnymi, wykazuje wiele istotnych różnic w stosunku do metody 
opracowanej i stosowanej w krajach skandynawskich na dużych obsza- 
rach leśnych, zw. taksacją liniową. 
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I. TEORETYCZNE PODSTAWY METODY    | Teoria prob 

Matematyczno-statystyczna metoda inwentaryzacji lasu opiera sie 
na teorii prób. Istota jej polega na tym, że zamiast badania całej zbioro- 
Wości, zw. populacją generalną, np. zamiast oznaczania miąższości 
Wszystkich drzew danego obiektu leśnego, bada się tylko pewną, sto- 
sunkowo nieliczną część tej zbiorowości, tzw. populację wtórną — pró- 

. a jej wyniki uogólnia się na całą zbiorowość. 
Próby stosowane są w leśnictwie już od bardzo dawna. Jest rzeczą 

znaną, że określanie miąższości drzewostanu, jako sumy miąższości po- 
Jedynczych drzew wymaga dużo czasu, pracy i kosztów, wskutek czego 

'a celów gospodarczych często jest nieprzydatne. Nie zawsze też w ta- 
Sim przypadku otrzymuje się dokładny wynik. Dlatego też w praktyce 

* Praca wygłoszona 16. III. 1967 r. na Posiedzeniu Komitetu Nauk Leśnych PAN. 
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stosuje się wiele metod, które w mniejszym lub większym stopniu opie- 
rają się na próbach (drzewa próbne, przeciętne). Także krzywą wysokoś- 
ci drzewostanu sporządza się na podstawie pomiarów wysokości nie 
wszystkich drzew, lecz tylko pewnej ich części. Innym przykładem cha- 
rakteryzowania zbioru na podstawie próby są stosowane od dawna dla 
różnych celów powierzchnie próbne. 

" Nową cechą metody prób, zw. matematyczno-statystyczną metodą in- 
wentaryzacji lasu jest to, że opiera się ona na zasadach statystyki ma- 
tematycznej (i stąd jej nazwa). Główny nacisk położony jest tu na spra- 
wę reprezentatywności próby. Próba powinna reprezentować całą ba- 
daną populację. Aby uczynić zadość temu warunkowi, próba musi być 
odpowiednio liczna i pobrana w sposób losowy, który zapewnia obiek- 
tywność wyboru. 

Obiektywny wybór próby może być często przypadkowy — wg SY- 
stemu loteryjnego, albo systematyczny — wg stałego schematu. Subiek- 
tywny wybór próby kryje w sobie zawsze niebezpieczeństwo dużych 
błędów systematycznych, które uniemożliwiają stosowanie statystycz- 
nych metod rachunkowych. Jeżeli rozkład badanej zbiorowości jest nor- 
malny lub zbliżony do normalnego, na podstawie teorii prób mozna | 

ustalić, jak liczna powinna być próba, by przy określonym prawdopodo= / 

bieństwie osiągnąć pożądaną dokładność. | 

Należy podkreślić, że nie chodzi tu o błąd wynikający ze slosowanla 

jakiegoś sposobu do oznaczania miąższości, np, określonych tablic miąż- 

szości, lecz o błąd wskazujący w jakim stopniu charakterystyka próby 
zbliżona jest do parametru populacji generalnej. Dokładne wyznaczenie 

parametru populacji generalnej na podstawie próby jest niemożliwe, 
można jedynie, opierając się na prawach prawdopodobieństwa, oszaco” 

wać, jaka część wszystkich możliwych prób pobranych z danej zbio- 

rowości będzie miała określoną zgodność z populacją generalną. Zada- 

nie sprowadza się więc do oznaczenia prawdopodobieństwa określonej 

zgodności między parametrem populacji generalnej i próby. | | 
„ Matematyczno-statystyczna metoda inwentaryzacji lasu może być 

zastosowana dla celów urządzania lasu oraz inwentaryzacji wielkoob- 

szarowej, do ustalenia różnych charakterystyk drzewostanów i lasu, ta” 
'kich jak zapas, przyrost, skład gatunkowy, liczba drzew, jakosc drzew 

i innyche 

2.Stratyfikacja 

Ogół drzewostanów danego kompleksu laśnego traktowany jest jako 
populacja generalna. Ze względu na zróżnicowanie lasu, jego charakte” 

rystyki, jak np. zapas, przyrost, liczba drzew na określonej powierzch” 

ni, nie są rozmieszczone w sposób przypadkowy w danym obiekc i 
Trzeba więc dokonać takiego podziału, tj. wyróżnić takie części zwa! 
lub oderwane od siebie, w których rozmieszczenie tych parametrów 
można uznać w przybliżeniu za przypadkowe. | е 

Czynność ta nosi nazwę stratyfikacji, a wyróżnione jednorodn 
części określa się mianem warstwy (stratum). Pełnią one zaraze™ 

funkcję bloków w analizie wariancji. Stratyfikację należy przeproń 

dzać tak, by wyróżniane warstwy znacznie różniły się między $6 о- 
pod względem tych elementów, które określamy. Wewnątrz poszcz 
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gólnych warstw zmienność tych elementów jest znacznie mniejsza niż 
w całym obiekcie, dzięki czemu osiąga się większą dokładność. 

Znaczenie stratyfikacji jest podwójne: 
a) pozwala na zastosowanie w obliczeniach analizy wariancji, przez 

co charakteryzując cały obiekt zwiększa się dokładność przy danej 
wielkości próby, albo zachowując daną dokładność zmniejsza się znacz- 
nie wielkość próby; 

b) daje możność ustalenia parametrów dla wyróżnionych warstw, 
co ma istotne znaczenie z punktu widzenia gospodarczego. 

Najważniejszym kryterium stratyfikacji lasu jest wysokość zapasu, 
który zależy od wielu różnych czynników, jak gatunek, wiek, siedlisko, 
zadrzewienie, budowa i struktura drzewostanów itp. W praktyce duże 
usługi dla tych celów oddają opisy taksacyjne drzewostanów, a także 
zdjęcia lotnicze danego obiektu. Również dane pomiarowe z poprzedniej 
inwentaryzacji, przeprowadzonej metodą matematyczno-statystyczną, 
ułatwiają stratyfikację lasu. 

Powstaje jeszcze pytanie, czy pojedynczy drzewostan może pełnić 
funkcję bloku? Jest to możliwe, o ile jego powierzchnia jest odpowied- 
nio duża. W większości krajów europejskich, ze względu na wielkości 
drzewostanów trzeba często zrezygnować z przyjęcia pojedynczego 
drzewostanu jako stratum, na rzecz grupy drzewostanów jednorodnych 
pod względem siedliska, składu gatunkowego, wieku zadrzewienia, bu- 
dowy i innych cech. Dla małych powierzchniowo i bardzo zróżnicowa- 
nych drzewostanów, których nie można połączyć w grupy, wskazane jest 
stosowanie jednej z pomiarowych metod oznaczania ich zapasu lub przy- 
rostu. 

3.Rola i sposoby określania współczynnika zmien- 
ności dla celów inwentaryzacji lasu 

Znaczenie współczynnika zmienności w tej metodzie polega przede 
wszystkim na jego właściwościach jako miernika jednorodności drzewo- 
stanów, dobrze charakteryzującego ich strukturę. Jeśli znana jest jego 
wielkość, to można już przed rozpoczęciem prac terenowych ustalić 
z określonym prawdopodobieństwem taką wielkość próby, by zagwa- 
rantować przyjętą dokładność. Do tego celu służy znany wzor: 

п — (“): С, | p. 

w którym v — współczynnik zmienności, pr — błąd procentowy Od- 
powiadający przyjętej dokładności, t — współczynnik odczytywany 
z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego na podstawie poziomu ul- 

1"P 
| 2 

Należy podkreślić, że nie chodzi tu o współczynnik zmienności miąż- 
Szości pojedynczych drzew drzewostanu, lecz o współczynnik zmien- 
ności miąższości sumy drzew występujących na określonej po- 
wierzchni, zw. powierzchnią jednostkową. W metodzie tej próba pobie- 

Iana jest w postaci pewnej liczby takich powierzchni jednostkowych. 

  

ności; пр. przy B — 0,95, Во = — 0,975, Е = 1,96. 
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Przeciętna wielkość tych powierzchni wynosi najczęściej 3—10 arówą 
(W poprzednim wzorze n — oznacza liczbę powierzchni jednostko- 
wych). | 

Do ustalenia liczby powierzchni jednostkowych dla całego obiektu 
wykorzystywany jest współczynnik zmienności obliczony z ogólnej wa- 
riancji. Jego wielkość jest jednak dla przyjętych błędów za duża, gdyż 
w zakres ogólnej zmienności wchodzi także wariancja między blokami. 
Do tego celu należy wyjść ze współczynnika zmienności obliczonego 
z wariancji wewnątrz bloków. Jak wynika z badań przeprowadzonych 
przez Richtera i Grossmanna (6, 11), można w ten sposób 
bardzo znacznie zmniejszyć liczbę powierzchni jednostkowych (24— 
48'/0). Niestety wartość ta znana jest dopiero w końcowym etapie prac 
po przeprowadzeniu analizy wariancji. Niemniej jednak istnieje możli- 
wość już w fazie prac początkowych oszacować wysokość tego reduku- 
jącego współczynnika, wychodząc z istniejącej zależności między wiel- 
kością współczynnika zmienności a stosunkiem wariancji ogólnej do 
wariancji wewnątrz bloków (Wirkungsgrad). 

- Choć dokładna wielkość współczynnika zmienności znana jest do- 
piero w końcowym etapie prac, to jednak poznanie jego wielkości jest 
konieczne już na wstępie, przy planowaniu i organizacji prac. W związ- 
ku z tym jego wielkość należy ustalić w sposób szacunkowy» Wg ba- 
dań przeprowadzonych w NRD (6), otrzymuje się stosunkowo dużą do- 
kładność opierając się na wynikach otrzymanych z pewnej liczby po- 
wierzchni jednostkowych. Liczba ta dla lasu zagospodarawanego zrę- 
bowo wynosi 40—60, a dla lasu o strukturze przerębowej jest prze- 
ciętnie o połowę mniejszą. 

Wielkość współczynnika zmienności można także ustalić na podsta- 
wie badań zmienności w przeprowadzanej już inwentaryzacji lasu me- 
todą matematyczno-statystyczną. Można również przy określaniu współ 
czynnika zmienności miąższości oprzeć się na współczynnikach innych 
parametrów łatwiejszych do ustalenia, np. powierzchni przekroju, o ile 
znana jest zależność między tymi parametrami. Jak wykazały badania 
(6, 7), współczynnik zmienności powierzchni przekroju jest mniejszy 
od współczynnika zmienności miąższości średnio o ok. 10/6. Według 
Prodana (9) wielkość odchylenia standardowego można oszacować 

z zakresu zmienności na podstawie wzoru: s = 2ą' W którym B — ГОГ 

nica między największą i najmniejszą wartością charakterystyki, a — 
wartość odczytywana ze specjalnych tablic. | 

| Interesujące badania nad wielkością i zależnością współczynnika 
zmienności od różnych czynników dla powierzchni 4-arowych przepro” 
wadził Grossmann (6). Opierają się one na bardzo licznym mate 
riale, obejmującym około 12000 powierzchni jednostkowych założonyć 
dla celów urządzania lasu i ok. 95000 powierzchni przeznaczonych dla 
inwentaryzacji wielkoobszarowej. Z badań tych wynika, że wielkość 
wady czynnika zmienności waha się w szerokich granicach od 30 do 
150'/0. 

Największe wartości wykazuje on w niejednorodnych najmłodszych 
i najstarszych drzewostanach, a najmniejsze — w jednogatunkowyć 
i jednowiekowych drzewostanach średnich klas wieku. Obserwuje 5/6 
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jego zwiększanie wraz ze zmniejszaniem się zwarcia czy pogarszaniem 
się jakości siedliska wyrażonego klasami bonitacji. Dla poszczególnych 
gatunków drzew nie widzi się zasadniczo istotnych różnic w jego wiel- 
kości. Wyraźny wpływ na wielkość współczynnika zmienności ma wiel- 
kość powierzchni jednostkowej — wraz z jej wzrostem współczynnik 
zmienności maleje. | 

› \/ мушки tych badań zaproponowano dla praktyki przyjmowanie 
współczynników zmienności w wysokości: 

drzewostany bardzo jednorodne  — 35% i mniej, 
drzewostany jednorodne — 35—55%o, 
drzewostany średnio zróżnicowane — 55—75'/, 
drzewostany niejednorodne — 75—95"%o, 
drzewostany bardzo niejednorodne — 95% i wyżej. « 

Należy podkreślić, że dane powyższe mogą mieć tylko orientacyjne 
znaczenie. Chodzi tu zarówno o brak kryterium do jednoznacznego za- 
liczania drzewostanów do wyróżnionych grup, jak i o duże wahania 
wielkości współczynnika zmienności w poszczególnych grupach. 

4 Wielkość próby, wielkość i kształt powierzchni 
jednostkowej oraz sposób ich rozmieszczenia 

Jak podano już w poprzednim rozdziale, o liczbie powierzchni jed- 
nostkowych określonej wielkości decyduje wielkość współczynnika 
zmienności i przyjęta dokładność. Podany wzór stosowany jest wtedy, 
gdy próba pobrana jest z powtórzeniami (ze zwracaniem) albo gdy li- 
czebność próby jest duża. Jeśli próby pobierane są bez powtórzeń albo 
liczebność populacji generalnej jest mała, liczbę powierzchni jednostko- 

МУР 

Npz + tv? 
We wzorze tym N — liczba wszystkich możliwych powierzchni jed- 

nostkowych w populacji generalnej, t — odczytuje się z tablic dystry- 
buanty rozkładu Studenta na podstawie przyjętego poziomu ufności 
i liczby stopni swobody, inne oznaczenia jak w poprzednim wzorze. 

wych oblicza się wg wzoru: n = 

Jeśli zamiast N podstawi się — (F — powierzchnia ogólna obiektu, a — 

wielkość powierzchni jednostkowej) to powyższy wzór przyjmie po- 
stać: F v2 t2 

“ов px + ta v? 

Wielkość próby (f) równa się iloczynowi liczby powierzchni jed- 
nostkowych (n) przez jej wielkość (a); f = na. Podaje się ją w ha. © 

| Interesuje nas również względna wielkość próby, tj. wskaźnik mó- 

wiący jaki procent wszystkich możliwych do pobrania powierzchni 

jednostkowych albo ogólnej powierzchni badanego obiektu stanowi po- 

  

  

bierana próba: Py, = ++ 100 = 100; np. dla n = 100, a = 0,04 Ra, 

F = 50 ha Py, = se 100 = 8%. 

Innymi słowy wskaźnik ten określa jaka część jednostki miary po- 
wierzchni, np. 1 ha, przypada na próbę. 
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W praktyce często postępuje się tak, że na podstawie przeciętnego 
współczynnika zmienności i założonego błędu oblicza się dla całego 
obiektu potrzebną liczbę powierzchni jednostkowych. Ponieważ współ- 
czynniki zmienności poszczególnych bloków różnią się między sobą 
bardzo znacznie, to przyjęcie dla nich jednakowej wielkości względnej 
próby daje w efekcie bardzo różny stopień dokładności. Ażeby temu 
zapobiec, można zastosować zaproponowany przez Neymana (8) 
sposób rozdziału powierzchni jednostkowych na bloki. Opiera się on 
na założeniu, że liczba powierzchni jednostkowych jaka powinna przy- 
padać na blok tak się ma do ich ogólnej liczby, jak jego współczynnik 
zmienności, ważony udziałem powierzchni do sumy wszystkich ważo- 
nych powierzchnią współczynników zmienności. 

Bardziej celowe jest inne podejście, szczególnie jeśli dane inwenta- 
ryzacji lasu mają być wykorzystane dla celów urządzania lasu. Należy 
wyjść od potrzebnej liczby powierzchni jednostkowych, przy zacho- 
waniu odpowiedniej dokładności dla poszczególnych bloków i przez 
zsumowanie dojść do ich ogólnej liczby. Można wtedy w zależności . 
od potrzeb gospodarczych przyjmować różny stopień dokładności dla 
poszczególnych grup drzewostanów oraz łatwiej jest zagwarantować 
założoną dokładność. Dokładność dla całego obiektu, która w tym wy- 
padku odgrywa mniejszą rolę, byłaby znana dopiero w końcowym eta- 
pie prac po przeprowadzeniu analizy wariancji. 

. Należy tu zwrócić jeszcze uwagę na fiakt, że liczba powierzchni jed- 
nostkowych przypadająca na blok powinna być na tyle duża, aby po- 
zwoliła na ich statystyczne opracowanie. Jako minimalną liczbę po- 
wierzchni, w zależności od stopnia zróżnicowania drzewostanów, przyj- 
muje się 10—20. | 

Ważną rolę odgrywa w tej metodzie wielkość powierzchni jednost- 
kowej. W ramach drzewostanu czy grupy jednorodnych drzewostanów 
pod względem takich cech jak siedlisko, skład gatunkowy, wiek, zadrze- 

wienie, budowa pionowa i pozioma — współczynnik zmienności zmniej- 
sza się wraz ze zwiększeniem powierzchni jednostkowej. Z drugiej zaś 
strony, wraz ze wzrostem powierzchni jednostkowej, rośnie także na- 
kład pracy i związane z nim koszty. Dlatego też tak należy dobrać wiel- 
kość powierzchni jednostkowej, aby przy gospodarczo dopuszczalnych 
kosztach osiągnąć stosunkowo dużą dokładność. | 

Kształtowanie się zależności między wielkością współczynnika zmien- 
ności a wielkością powierzchni jednostkowej najlepiej można wykazać 

na podstawie danych porównawczych otrzymanych przy stosowaniu roż- 

nych wielkości powierzchni jednostkowych dla tego samego obiektu. 
Najlepiej rozpatrzyć to na przykładzie. 

Pewien drzewostan podzielono na n 1-arowych powierzchni i obli- 
czono dla nich współczynnik zmienności (V). Na tej podstawie można 
obliczyć współczynnik zmienności dla innych wielkości powierzchni 
jednostkowych (v,), otrzymanych przez połączenie 1-arowych powierzch- 

ni w grupy, np. po 4, 9, 16 arów wg wzoru Vp = 7 
n 

  

Współczynniki zmienności dla przykładowo podanych wielkości Po” 
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| 2 V V wierzchni powinny się równać: v,, = УЕ ‚ У = те ‚ Ур16 = УЕ 

Oznacza to, że jeżeli wielkości miąższości na |-arowych powierzch- 
niach razem zestawionych rozmieszczone są przypadkowo, to wyrówna- 
nie wpływa na zmniejszenie współczynników zmienności. Jest to jednak 
możliwe tylko w sprzyjających przypadkach. 

W skrajnie niesprzyjającym przypadku może się okazać, że wielkość 
zapasu na każdej z razem zestawionych l-arowych powierzchni jest so- 
bie równa. Zmienność między powierzchniami równałaby się wtedy zeru, 
a współczynnik zmienności powierzchni razem połączonych byłby rów- 
ny współczynnikowi zmienności powierzchni l|-arowych. 

Między tymi skrajnymi przypadkami istnieje wiele zdarzeń pośred- 
nich. Rozpatrując sprawę generalnie, jak wykazały badania Prodana 
(9)i Kinashi (9), przy większych powierzchniach jednostkowych 
nie następuje takie zmniejszenie współczynnika zmienności, jakiego na- 
leżałoby oczekiwać z teoretycznego punktu widzenia. Innymi słowy — 
rzeczywiste współczynniki zmienności większych powierzchni jednost- 
kowych są z reguły.wyższe od teoretycznych. Oznacza to, że dla osiąg- 
nięcia tej samej dokładności należy wziąć większą próbę powierzchni 
jednostkowych większych niż w wypadku stosowania powierzchni 
mniejszych. Widać to dobrze na przykładzie podanym przez Prodana 
(9): drzewostan 15 ha, v — dla 1-arowych powierzchni 52,9%, v — dla 
16-arowych — 25,2%, dokładność +10%/o przy poziomie ufności 0,95. 

  

N + v2: t? 4: 1500 : 52,92 = OE — = 104; próba 104 X 0,01 "1 N-pz?+ tżvż _ 1500102 £ 4 52,92 P 
= 1,04 ha ! 9345 | 

a * 2 

yg = 4" PSN 25,27 _ og, próba — 20 X 0,16 = 3,20 ha. 
« 10% + 4. 25,22 338900 NE edług Prodana (9), już powierzchnie jednostkowe o wielkości 

9 lub 10 arów dają znaczne straty na efektywności. 
Badania nad określaniem optymalnej wielkości powierzchni jedno- 

Sikowej naleza do spraw bardzo waznych. Trzeba uwzglednic W nich 
zmienność różnych parametrów, jak miąższość, przyrost, powierzchnia 
przekroju, liczba drzew i inne, w zależności od siedliska, struktury, wie- 
ku, zadrzewienia, składu gatunkowego i innych cech drzewostanu. 

Jeśli chodzi o sposób rozmieszczenia powierzchni jednostkowych 
w terenie, to ze względów technicznych rezygnuje się z wyboru lote- 
Tyjnego na rzecz systematycznego — wg określonego schematu. 

Schematem takim może być siatka kwadratów, prostokątów czy trój- 
ątów. Jeśli np. jedna powierzchnia jednostkowa przypada na 0,5 ha, 

to przy kwadratowej siatce długość boku wynosi 70,71 m, przy prosto- 
atnej czy trójkątnej siatce mogą być różne długości boków, przy czym 

że względów technicznych przyjmuje się długości w pełnych metrach, 
a nawet w dziesiątkach metrów, np. 100 X 50 m. m 

Schemat rozmieszczenia powierzchni jednostkowych może być jed- 
hakowy dla catego obiektu bez wzgledu na charakter drzewostanow. 
Jeśli natomiast przyjmuje się nie taką samą, lecz różną względną wiel- 
ość próby, wtedy dla wyróżnionych bloków trzeba stosować siatkę 
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zmienną. W takim przypadku może się np. okazać, że w drzewostanach 
jednowiekowych i jednogatunkowych jedna powierzchnia przypada na 
1 Ба, а м drzewostanach bardziej zróżnicowanych — na 0,5 lub 0,25 ha. 

Problem wielkości powierzchni jednostkowych i sposobu ich roz- 
miczzrczenia był i jest aktualnie nadal przedmiotem wielu badań nauko- 
wych. Interesujące dla nas mogą być badania przeprowadzone w krajach 
środkowo-europejskich, których lasy swym charakterem nie odbiegają 
zasadniczo od naszych.| W NRD (11) zbadano cztery wielkości powierz- 
chni jednostkowych: 3, 4, 8 i 10-arowe, przy różnych wariantach ich 
rozmieszczenia. Przedmiotem badań była powierzchnia przekroju. Naj: 
lepsze rezultaty otrzymano dla 3-arowych powierzchni rozmieszczonych 
w siatce zmiennej. 

W Szwajcarii (13) poddano badaniom następujące wielkości po- 
wierzchni jednostkowych: 1,35 ar/1l ha, 1,35 ar/0,4 ha i 3,14 ar/1 ha. 
W wyniku tych badań przyjęto dla praktyki 3-arowe powierzchnie roz- 
mieszczone w stałej prostokątnej siatce (bez względu na charakter 
drzewostanów) przy względnej wielkości próby 3%, tj. 1 powierzchnia 
na 1 ha (14). 

; Warto jeszcze nadmienić, że dla celów inwentaryzacji wielkoobsza- 
rowej przyjęto w NRD 4-arowe powierzchnie, przy czym w zależności 
od wielkości mierzonego obszaru leśnego (rejonów) 1 powierzchnia 
przypada na 3—36 Ба (12)./ 

Jeżeli chodzi o kształt, to dla małych powierzchni jednostkowych — 
mniej więcej do 10 arów, przyjmuje się powierzchnie kołowe. Nakład 
pracy jest wtedy mniejszy, gdyż nie wyznacza się granic powierzchni, 
a ich przebieg kontroluje się przy pomiarze drzew. Dla większych po- 
wierzchni przyjmuje się kształt kwadratu lub prostokąta, ponieważ po- 
sługiwanie się promieniem koła przy pomiarze drzew jest bardziej pra- 
cochłonne niż przy rozdzieleniu tych czynności na wyznaczenie 
powierzchni i jej pomiar. Szczególną uwagę trzeba zwracać na drzewa 
znajdujące się na granicy powierzchni, które mogą być źródłem dużych 
błędów. Z tego względu wszystkie prace związane z wyznaczaniem 1 po” 
miarem jednostkowych powierzchni winny być przeprowadzone SZCZE: 
gólnie starannie i dokładnie. 

»s8 Obliczanie błędów 

Ustalenie błędów potrzebne jest do oceny średniej generalnej na 
podstawie próby. Gdy próby pobierane są z powtórzeniami przy dużej 
liczebności próby (większej od 20—30), to błąd standardowy średniej 

tv 
arytmetycznej oblicza się wg wzoru: px = VD , zaś dla prób pobiera” 

1 1 
nych bez zwracania lub przy ich małej liczebności: pr = tv View 

Srednia generalna badanej charakterystyki przy przyjetym poziomie 
utności równa się średniej arytmetycznej próby + błąd standardowy 
średniej arytmetycznej u = x + p,. Znana jest więc dokładność meto 
dy, co jest jej dużą zaletą. | 

Należy dodać, że dokładna wielkość błędu znana jest dopiero w KO 
cowym etapie prac po wykonaniu odpowiednich obliczeń. Jeżeli wsp” 

    

—_ 
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czynnik zmienności, wg którego ustalono potrzebną liczbę powierzchni 
jednostkowych został określony właściwie, to rzeczywisty błąd nie od- 
biega od przyjętego we wstępnej fazie prac. 

Należy tu jeszcze raz podkreślić, że wielkości badanych charaktery- 
styk powinny być określone dokładnie na powierzchniach jednostko- 
wych. Szczególnie niebezpieczne są błędy systematyczne. 

Sprawa dokładności oznaczania badanego parametru wiąże się z in- 
nym zagadnieniem. Często w praktyce ze względu na zmniejszenie 
nakładu pracy mierzone są nie wszystkie drzewa na całej powierzchni 
jednostkowej, lecz tylko najgrubsze — począwszy od pewnej umownie 
przyjętej pierśnicy. Natomiast pomiar drzew cieńszych ogranicza się 
tylko do mniejszych, centrycznie położonych powierzchni. Wyniki 
otrzymane z mniejszych powierzchni mają odpowiednio większą wagę. 
Na przykład w NRD (11) na 4-arowych powierzchniach drzewa o pier- 
śnicy 7—10 cm mierzy się tylko na 0,25 ar, od 10—25 cm — na 1 ar, 
a tylko ponad 25 cm — na całej 4-arowej powierzchni. W tym samym 
kraju dla 3-arowych powierzchni stosowano inny podział: od 7—15 cm 
— na 0,5 ar, a powyżej 15 cm — na całej powierzchni. 

W Szwajcarii na 3-arowych powierzchniach mierzy się pierśnice 
drzew od 8 cm, ale wysokości i grubości drzew na wysokości 7 m — 
tylko na 0,5 ar. Dodatkowo na powierzchni 0,89 ar liczy się drzewa od 
1—8 cm pierśnicy i na powierzchni 0,41 ar określa się liczbę drzew od 
20—130 cm wysokości. 

Powstaje pytanie czy fakt, że dla cieńszych drzew przyjmuje się 
mniejszą wielkość próby może mieć wpływ na dokładność wyniku? Do 
sprawy tej nie należy przywiązywać większej wagi, gdyż w tym wy- 
padku o wiele większe znaczenie ma zmienność miąższości poszczegól- 
nych powierzchni jednostkowych, wyrażająca się w wysokich współ- 
Czynnikach zmienności, niż zmniejszenie próby dla cienkich drzew. Po- 
twierdziły to badania przeprowadzone przez Hasenkampa (7). 

I. DOKŁADNOŚĆ MATEMATYCZNO-STATYSTYCZNEJ METODY INWENTARY- 
ZACJI LASU W ŚWIETLE NIEKTÓRYCH DOTYCHCZASOWYCH BADAN 

Pierwsze badania przeprowadzone między innymi przez Chapma- 
na, Mayera (1) iFinneya (2) dotyczyły zasadniczego problemu, 
a mianowicie czy można statystycznie opracowywać dane z powierzchni 
jednostkowych rozmieszczonych systematycznie wg wzorów przezna- 
czonych dla prób pobieranych losowo — systemem loteryjnym. Badania 
potwierdziły całkowicie tę hipotezę, a ponadto wykazały, że przy pobie- 
Taniu prób wg stałego schematu otrzymuje się często większą dokład- 
hose niz przy wyborze losowym. | | 

Przytoczone niżej wyniki badań dotyczą obiektów leśnych położo- 
tych w środkowej Europie, które swym charakterem nie odbiegają 
zbytnio od naszych lasów. W niektórych badaniach ograniczono się 
Jedynie do obliczenia: błędu standardowego, w innych — otrzymane 
Wyniki na podstawie próby porównano z wynikami uzyskanymi Z po- 
Maru całej populacji jakąś metodą, przyjmując je za wartości rzeczy- 
Wiste, Jeśli chodzi o te ostatnie badania, to można wśród nich wyróżnić 
wa warianty. | 
Pierwszy z nich, stosowany między innymi w NRD przez Gross- 
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manna i w Szwajcarii przez Schmida polega na tym, że wyniki 
uzyskane z próby porównuje się z danymi otrzymanymi z pomiaru 
wszystkich drzew określoną metodą (najczęściej przy użyciu tablic 
miąższości typu bawarskiego lub taryf). Dane te przyjmuje się za war- 
tości rzeczywiste. 

W drugim wariancie badań, reprezentowanym między innymi przez 
Hasenkampa w NRF i Frauendorfera w Austrii, bada się 
dokładność na podstawie pewnego modelu, utworzonego z sumy po- 
wierzchni jednostkowych i traktowanej jako populacja generalna, z któ- 
rej pobiera się próby rozmieszczone w różny sposób. 

Modelem takim może być także drzewostan o znanych parametrach 
wszystkich powierzchni jednostkowych, na które został podzielony. 
W wariancie tym chodzi o wyeliminowanie błędów mogących powstać 
przy pomiarze dużych obiektów leśnych. Należy podkreślić, że i w dru- 
gim wariancie nie dysponuje się danymi, które można byłoby uznać za 
rzeczywiste. Miąższość drzew oznacza się wg jednej z metod dla drzew 
stojących (brak badań opartych na danych z całkowitych zrębów ba- 
dawczych, uzyskanych przy stosowaniu sekcyjnego pomiaru miąższości 
lub przyrostu drzew). Model taki ułatwia jednak znacznie badanie róż- 
nego rozmieszczenia próby oraz daje możliwość łatwego stosowania 
powtórzeń. 

Interesujące badania przeprowadzili Richter i Grossmann 
(11). Dla obiektu o wielkości 251 ha zagospodarowanego zrębowo, przy” 
jęto różne wielkości powierzchni jednostkowych — 3, 4, 8.i 10 arów, 
rozmieszczone w następujący sposób: w kwadratowej siatce — 1 po- 
wierzchnia na 1, 0,5 1 0,25 ha, w prostokątnej — 100 X 50 m — 1 po- 
wierzchnia na 0,5 ha oraz w siatce zmiennej — 1 powierzchnia na 1, 05 
i 0,25 ha, w zależności od charakteru drzewostanów. Otrzymano w ten 
sposób 20 różnych wyników, które porównano z miąższością wszystkich 
drzew określoną za pomocą taryf Krautera. Wtórne błędy procento- 
we zawiera tabela 1. 

Tabela 1 

Wtórne błędy procentowe 

ER ———— 
ee EK 

Dla powierzchni jednostkowych _ 
  

      

    

  

  

    
    

Rozmieszczenie prób 0,5—, 0,25—, 0,5—, 10 ar 

3 ar 1—, 4 ar 2—,8 ar 

| pow./1 ha +0,10 —4,13 —5,12 —5,90 
siatka kwadratowa 1ром./0,5 ha | —0,87 —3,87 —3,79 —4,46 

1 pow./0,25 ha —0,19 — 3,44 —2,02 — 2,61 
siatka prostokątna 1 pow./0,5 ha —0,61 —4,39 —0,76 —1,43 
Slatka zmienna +017 —0,92 —1,59 —2,57 . 

Najbardziej zbliżone wyniki do przyjętych za rzeczywiste otrzymano 

przy stosowaniu zmiennej siatki. Jeśli zaś chodzi o wielkość powierzch” 

ni jednostkowych, to najlepsze rezultaty dały powierzchnie 3-arow*: 

Р odobne porównanie przeprowadzono również w ramach oddziałów 

1 pododdziałów, lecz tylko dla zmiennej siatki przy różnych wielkoscia¢ 
powierzchni jednostkowych. Wtórny błąd procentowy jest obliczony 
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tu jako wartość przeciętna z błędów dla oddziałów czy poddziałów, bez 
uwzględnienia jego znaku (tab. 2). 

O ile przeciętne błędy dla oddziałów nie są duże, szczególnie przy 
mniejszych wielkościach powierzchni jednostkowych, to dla pojedyn- 
cz hę poddziałów wzrastają one bardzo znacznie i osiągają wartość ok. 
10770. 

W Szwajcarii badania nad dokładnością tej metody przeprowadzono 
na przykładzie trzech obiektów rożnej wielkości, o różnym charakterze 
i przy różnych względnych wielkościach próby (13). Ważniejsze dane 
zawarte są w tabeli 3. 

  

  

        
    

    
        

    

Tabela 2 

Wtórny błąd procentowy dla oddziałów i poddziałów 

we jednostkowej Dla oddziałów Dla poddziałów 

0,5—,3 ar 2,17 10,0 
0,25—,1—,4 ar 1,85 11,1 
0,5—,2—,8 ar 2,19 9,6 
10 ar 9,23 9,5 

Tabela 3 

Dane z badań szwajcarskich 

Liczba 
| = .. pow. jed- 

Wielkość RARE tenes WADZE Błąd stan- |  nostko»= 
obiektu pów. Jed” | pow. jEed- WIELKOŚĆ dardowy | wych dla 

ha nostko- _ nostkowe} proby | 0/9 ' bloku przy 
wych | ar "fo błędzie 

| | | + 10°/o 

za po 
2691 2335 1,35 1,3 1,4 50 
231 197 3,14 2,7 2,3 20 
73 197 1,35 3,6 3,2 11 

Dla najmniejszego kompleksu przeprowadzono również porównanie 
2 danymi otrzymanymi przez pomiar miąższości wszystkich drzew przy 
uzyciu taryf, zarówno dla całości, jak i dla poszczególnych stadiów 
Iozwojowych drzewostanów (bloków). Niestety, nie podano war- 
tości liczbowych, a wyniki przedstawiono jedynie na wykresach i histo- 
gramach. Na tej podstawie można tylko ogólnie stwierdzić, że porówny- 
wane wielkości w zasadzie nie odbiegają od siebie. 

Obiekt o strukturze przerębowej wielkości 745 ha, obejmujący drze- 
Wostany bukowe z udziałem jesiona i jawora, był przedmiotem badań 
przeprowadzonych przez Grossmanna (5). Do badań wzięto 3-aro- 
we powierzchnie i rozmieszczono je w siatce prostokątnej 10 X 50 oraz 
kwadratowej 100 X 100 (dwa warianty). Miąższość określono wg taryt 

Tdutera, przyrost — na podstawie procentu przyrostu wzorem 
| pa neidera. Błąd standardowy miąższości wyrażony w %o zawiera 
dbela 4, 
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Tabela 4 
Standardowy błąd miąższości 

  

Wyniki odnoszą się do: | rzy месте wielkości próby 
  

    

  

  

| 60/0 30/0 30/0 

Dla całego obiektu = 1,10 21,57 + 1,51 Dla oddziałów od—do | T3,66— +£9,88 +5,48— + 19,01 —5,02—+1279 Przeciętnie dla oddziałów = 5,17 + 7,60 + 7,34 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że błędy dla poszczególnych oddzia- łów zawarte są w szerokich granicach od +3,7% do +£19,0%/0. Jeśli 
chodzi o błąd standardowy przyrostu miąższości, to określono go tylko 
przy względnej wielkości próby 6% (2 powierzchnie 3-arowe na 1 ha). 
Dla całego obiektu wyniósł on +1,67%, dla oddziałów — od + 3,92— 
10,39%/о, średnio — ok. 7%. 

Warto również przytoczyć niektóre dane dotyczące dokładności tej 
metody zastosowanej na skalę gospodarczą. W NRD opracowano wy- 
niki dla 19 nadleśnictw, obejmujących łącznie ponad 90000 ha (4). Dla 
połowy tego areału przyjęto 1 powierzchnię 4-arową na 1 ha, dla dru- 
gliej — jedną 4-arową powierzchnię na 0,5 ha. Przedmiotem badań była 
powierzchnia przekroju. Wyniki opracowano oddzielnie dla nadleśnictw, 
leśnictw i bloków. Dla leśnictw, przy próbie 1 powierzchnia, I ha, błąd 
standardowy wahał się od 2,53% do 6,57%, średnio wynosił — 4,08%/0; 
dla nadleśnictw — od 1,20 do 2,35%/o, średnio — 1,69%. Dla próby 1 po- 
wierzchnia, 0,5 ha, błąd dla leśnictw zawierał się w granicach od 1,06 
do 5,170/о, średnio — 2,61%/0, dla nadleśnictw — od 0,67 do 44/0, średnio 
— 0,98°/o. Niestety, brak jest danych dla 12 wyróżnionych bloków. 

Na zakończenie tego przeglądu podaję kilka danych dotyczących 
dokładności tej metody, zastosowanej w NRD w latach 1956 i 1957 do 
inwentaryzacji wielkoobszarowej, obejmującej łącznie 27 miliona ha 
(12). Przyjęto współczynnik zmienności w wysokości 65%, błąd standar- 
dowy +50/,, poziom ufności 0,95, wielkość powierzchni jednostkowej — 
4 ary, z dwoma wewnętrznymi kołami 0,25i 1 ar. W zależności od po- 
wierzchni kompleksu leśnego 1 powierzchnia jednostkowa przypadała 
na 9—36 ha. Dla wszystkich lasów błąd wyniósł +0,47%/, dla dawnych 
prowincji +1,02%/0, dla dyrekcji lasów +1,78%/e, dla rejonów +4,40°/o 
I dla nadleśnictw + 8,06%/о. 

III. NAKŁAD PRACY 

Pracochłonność matematyczno-statystycznej metody inwentaryzacji 
lasu porównywana jest najczęściej z określoną metodą pomiarową, 
obejmującą pomiar wszystkich drzew danego obiektu leśnego. m 

Już sama istota tej metody — pomiar na podstawie próby — mówi 
0 tym, że nakład pracy zmniejsza się tu bardzo znacznie i zależy przede 
Wszystkim od wielkości i liczby powierzchni jednostkowych. Zamiast 
pomiaru wszystkich drzew, mierzy się tylko pewien ich procent, naj- 
częściej 3—8%0, z tym, że dochodzi do tego jeszcze wyznaczenie i wy- 
tyczenie powierzchni. e 

W fachowej literaturze mało jest konkretnych danych odnośnie po- 
równania pracochłonności tej metody z innymi. Jeśli chodzi o nakład 
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pracy związany z pracami terenowymi, to warto przytoczyć wyniki 
badań przeprowadzonych w Szwajcarii na podstawie dwóch małych 
obiektów: 73 i 231 ha, położonych w terenie podgórskim (13). 

Na pomiar 1 ha lasu przy stosowaniu taryf zużyto przeciętnie 236 mi- 
nut, zaś na pomiar tej samej powierzchni metodą prób (przy względnej 
wielkości próby 2,7 i 3,6°/o) tylko 83 minuty, tj. ok. 350/e czasu. Ogólnie 
przyjmuje się, że w zależności od różnych czynników, nakład pracy 
zmniejsza się przeciętnie o 60—70%. 

Nakład pracy przy kameralnym opracowaniu wyników zależy od 
przyjętego sposobu. Do wszystkich prac obliczeniowych można wyko- 
rzystać maszyny matematyczne, dzięki czemu potrzebny czas skraca się 
bardzo znacznie. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w terenie powin- 
ny być dla takiego opracowania zapisane na kartkach perforowanych. 
W wyniku maszynowego obliczenia, w zależności od rodzaju zebranego 
materiału i ustalonego programu dla maszyny, otrzymuje się szereg cha- 
rakterystyk w odniesieniu do 1 ha oraz przeliczonych na całą po- 
wierzchnię. 

Danymi takimi z reguły są: wielkość zapasu i przyrostu, liczba drzew, 
skład gatunkowy, jakość drzew i inne. Dane te mogą być podane w roz- 
biciu na poszczególne stopnie grubości zarówno w liczbach absolutnych, 
jak i w procentach. Poza tym można otrzymać różne wskaźniki staty- 
styczne, jak np. wielkość współczynników zmienności i błędów stan- 
dardowych badanych parametrów. 

Należy podkreślić, że te olbrzymie obliczenia wykonane są przez 
maszynę w ciągu bardzo krótkiego czasu. Przy stosowaniu tradycyjnych 
sposobów obliczeniowych nakład pracy jest znaczny. Wprawdzie liczba 
drzew jest mała, lecz dochodzą nowe, stosunkowo pracochłonne czyn- 
ności dotyczące statystycznego opracowania wyników. 

IV. SPRZĘT 

Ogólnie rzecz ujmując, wyposażenie w potrzebny sprzęt do tej me- 

lody nie odbiega w zasadzie od stosowanego w praktyce urządzania 
lasu. Do wyznaczania w terenie powierzchni rozmieszczonych wg sta- 

łego schematu wystarcza w zupełności prosty instrument busolowy do 

określenia kierunku (azymutu) linii, na której wyznacza się powierzch- 

nie, oraz zwykła taśma. | 
Rodzaj sprzętu potrzebnego do pomiaru miąższości lub przyrostu na 

powierzchniach zależy od przyjętej metody oraz sposobu zapisu pomia- 

[u. W przypadku stosowania tablic miąższości czy taryf, niczym nie różni 

Się on od powszechnie stosowanego. Jeśli natomiast, tak jak w krajach 

skandynawskich lub w Szwajcarii, miąższość drzew określa się na pod- 

stawie funkcji V = di» h do; (dor — grubość drzew па WYSOKOŚCI 

m), to potrzebny jest dodatkowo specjalny średnicomierz, tzw. fiński, 

WTaz z 7-metrową składaną, metalową łatą. | 
Niekiedy przyjmuje się, że powierzchnie jednostkowe mają charak- 

©! powierzchni stałych, np. do określania przyrostu miąższości przez 
okresowy pomiar miąższości. W takim wypadku muszą one być utrwa- 

One w terenie. W Szwajcarii do tego celu stosuje $16 2 powodzeniem 

krótkie, kilkunastocentymetrowe rurki metalowe, umieszczone w z1eml 

Gd ściółką, które z łatwością można odnaleźć przy użyciu aparatu do 
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wykrywania min. Oczywiście, przy zapisie pomiarów na kartach perfo- 
rowanych, trzeba dysponować odpowiednim wyposażeniem. 

V. OGÓLNA OCENA METODY 

Istotną wadą matematyczno-statystycznej metody inwentaryzacji lasu 
jest to, że obiektem jej pomiaru w naszych warunkach nie może być 

w zasadzie pojedynczy drzewostan. Ze względu na wielkości wyłączen 
drzewostanowych, trzeba je do tego celu łączyć w pewne jednorodne 
grupy pod względem siedliska, składu gatunkowego, wieku, zadrzewie- 

nia, budowy, jakości i innych cech. Do pomiaru parametrów na jedno- 

stkowych powierzchniach muszą być stosowane metody charakteryzu- 

jące się dużą dokładnością. Szczególnie niebezpieczne są tu błędy syste- 

matyczne. 
Mimo tych cech metoda ta wykazuje wiele zalet, a mianowicie: 

a) znacznie zmniejsza nakład pracy i kosztów w porównaniu z inny- 

mi metodami, 
b) umożliwia szybkie otrzymanie wyników, bez względu na wielkość 

obiektu, 
c) umożliwia poznanie dokładności, z jaką została oznaczona mie- 

rzona charakterystyka, 
d) przyjmuje dla wszystkich drzewostanów obiektu ten sam ekono- 

micznie uzasadniony sposób oznaczania ich parametrów, 

e) zwiększa dokładność, szczególnie dla całego obiektu, w stosunku 

do niektórych metod stosowanych dotychczas w praktyce urządzania 

lasu, 
f) umożliwia przyjmowanie różnego stopnia dokładności dla po- 

szczególnych grup drzewostanów, 
g) ułatwia uzyskanie, przy określaniu miąższości drzewostanów, in- 

nych wskaźników, takich jak jakość drzew, uszkodzenia itd., 

h) umożliwia zastosowanie do zapisu pomiarów kart perforowanych. 

Matematyczno-statystyczna metoda inwentaryzacji lasu wykazuje 

wiele istotnych zalet. W wielu krajach została ona wprowadzona już do 

praktyki urządzania lasu. Zasługuje na to, aby przeprowadzić badania 

nad jej przydatnością w naszych warunkach. 

Z Katedry Urządzania Lasu SGGW 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego w dniu © marca 1967 r. 
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Краткое содержание 

Статья касается математическо-статистического метода инвентаризации леса, 
а также возможности его применения в лесоустройственной практике — глав- 
ным образом для целей определения запаса древостоев и леса. Рассматриваются 
теоретические основы этого метода, сосредоточиваясь на таких вопросах, как 
теория проб, стратификация, роль и способы определения коэффициента из- 
менчивости, величины пробы, величины и формы отдельных площадей и спо- 
CoO UX размещения, а также вычисление ошибок. Приведены также результаты 
некоторых исследований относительно точности этого метода, проведенных 
в странах Центральной Европы и применяемого для определения запаса во 
время проводимых лесоустройственных работ, как и целей крупноплощадной 
инвентаризации. Обсуждаются тоже вопросы связанные с трудобмскостью этого 
метода, необходимым оборудованием, а также доказана необходимость исследо- 
ваний относительно его пригодности в условиях Польши. 

Summary 

The paper concerns mathematic-statistical method of forest inventory and possibili- 
lies of its application in the practice of forest management — mainly for purposes of 
the determination of the volume of stands and forest complexes. Theoretical back- 
ground of the method has been discussed with a special stress put on such problems 
as the sample theory, stratification, importance and ways of the determination of va- 
tiation coefficient, sample size, size and shape of unit areas, and the way of their distri- 
bution, and the calculation of errors. There have been cited also results of certain 
Studies on the discussed method carried out in countries of central Europe and used 
for the determination of stock in the course of forest management works, as also for 
€xtensive inventory purposes. Problems connected with labour consumption with 
this method and equipment required, were also discussed. The need of studies on its 
application in Polish conditions has been substantiated. 

‹ Sylwan 
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