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SNÖTRYCKsKADOR Å UNGT ALL. 

Under I9I6 års fältarbeten vid Statens Sk. agsförsöksanstalt iakttogs 
i stor utsträckning snötryckskador å ungbestånd, huvudsak
ligen yttrande sig i starka stamböjningar och toppbrott. En 

redogörelse för skadegörelsernas omfattning å befintliga försöksytor har 
publicerats av professor G. SCHOTTE i skogsförsöksanstaltens meddelan
den; h. I 3 -q. För att komplettera dessa undersökningar med iakt
tagelser från mycket unga tallbestånd och följa· de skadade stammarnas 
utveckling en tid anlade förf. å Baddeho kronopark en mindre försöks
yta i 20-årigt, relativt glest bestånd, huvudsakligen av tall. Försöks
ytan kartlades i vanlig ordning, varvid stammarna numrerades å kartan. 
Stam för stam beskrevs därefter med avseende på de skador, som till
fogats desamma. 

Sedermera har försöksytan besökts så väl åren r 9 I 7 och I 9 I 8 som 
innevarande år, I 922, och har vid dessa besök förnyad beskrivning ut
förts. I huvudsak kan sägas, att stammarna återhämtat sig förvånande 
väl. Under de första två åren föreföll det visserligen, som om krökar 
i äldre stamdelar skulle vara så gott som obotliga. Åren I 9 r 8- I 9 2 2 

ha emellertid i stor utsträckning även sådana krökar uträtats. Resul
tatet torde bäst framgå, om de olika beskrivningsprotokollen i sin helhet 
återgivas (tab. r). .. 

Tab. I. Beskrivning över skadade stammar. 
Details sur les arbres endommages. 

l Stam l Dimensioner år 

l n:r I9I6 
Beskrivning Dimensions en 1916 

och 
Brösth.·1 :Etat des tiges en 

träd-
dia m. Höjd 

slag 
cm l m 

l l l 
No. et J?iametre Hauteur I9I6 I9I7 I9I8 I922 essene e a 1,3 m m 

du sol 

I gran 2 1o I ,s krök vid 0,9 m,lkrök I9o6, åter- oförändrad 
l 

felfri 
i I906 krökning I9IO-

I9II, upprät 
l 

2 tall l 2,o I ,s l stark krök vid oförändrad 

l 

oförändrad felfri 
o,9 m, I906 l 
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l 
Stam 

Dimensioner år 

n:r 
I9I6 B eskrivnin g Dimensions en Igi6 

och 
Biösth.-j Etat des tiges en 

träd- Höjd 
slag 

di am. 
cm m 

l l l 
N o. et l J?iametre Hauteur 

l 
I916 I9I7 I918 I922 

essence a I,3 m m 
du sol 

3 tall 2,r 2,4 svag krök vid märkbar krök oförändrad rotkröken svagt 
roten vid roten synlig 

4 tall 4,o 3.5 toppskott böjt felfri -- --

5 gran 4.4 4,o rotkrök, 300- rotkrök oföränd- oförändrad 45° lutning mot 
40° lutning mot rad, återkrökning marken, över-

marken i 19I2 krökning I9II, 
återkrökning 

I9I8 
6 tall 4,o 3.5 krök 19I3 svag krök I9I3 svag krök 1913 felfri 

7 tall I ,g 2,3 krök I9I4 felfri -- --

8 tall I,o I ,6 lutande, märg- oförändrad oförändrad, döende 
borrskadad svag 

9 tall I ,r l ,s krök till rät vin- synlig krök i krök I913 svagt döende, kräft-
kel i I9I3-I9I5 I9I3 synlig artat sår i I9I3, 

rak 
I o gran l ,2 I ,3 svag långkrök felfri -- --
1 I tall 3,s 3,s långkrök från ro- rotkrök oföränd- oförändrad död, avbruten, 

ten, I 915 års topp rad, återkrökning förmodligen nytt 
1,7 m från mar- I913, 19I5 års snötryck 

k en topp 3,r m från 
marken 

12 tall 4,o 3,2 krök I, I m från krök I906 syn- krök 1906 syn- felfri 
roten I 906, topp- lig lig, ':svag baj o-
skott riktat mot nettform 1914 
marken, 19 I 4 års 
topp ersatt av 

kransgren 

13 tall - I ,3 svag långkrök felfri .. svag döende 

I4 gran l .s 2~o krök vid o,4 m krök I907 svagt felfri rak, kräftsår i 
I907 synlig gamla kröken 

I 5 tall - l ·3 lång krök, 45°- felfri -- --
500 lutning mot 

marken 

I 6 tall - I ,3 långkrök, 45°- felfri -- --
500 lutning mot 

marken 

17 tall r. s 2,o svag långkrök felfri -- --

I8 tall I ,r I ,s krök i I909 felfri -- --

19 tall 2,g 2,s böjd parallellt bruten döende död 
med marken 

20 gran 3,o 3,r svag krök i 1907, krök I907 synlig krök I 907 svagt felfri 
därefter långkrök synlig 

2 I tall 2,o 2,s bruten vid I,o m död -- --
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Stam 
Dimensioner år 

n:r 
19!6 

B eskrivni n g Dimensions en rgr6 
och 

Brösth.-j :Etat des tiges en 
träd- Höjd 
slag di am. 

cm m 

l 

-

l l 
No. et Di arnetre Ha~eur l 1916 1917 19!8 1922 essene e a r,3 m 

du sol 

22 tall l ,s 2,s krök vid o, r m krök vid O.r m krök vid o,r m, döende, oför-
och l,o m, 1908, kräfta i 1908 ändrad 

samt 1914 

23 tall 2,o 2,o krök vid 0.8 m, oförändrad oförändrad död 
krök eller brott 

19II 

24 tall l ,3 2,o rotkrök, svag oförändrad oförändrad död 

25 tall 3,s 3,s långkrök till 6o0 återkrökning i oförändrad svag lutning, 
lutning mot 1913 nära felfri 

marken 

26 tall 3,o 3,s brott o,g m från död -- --
roten 

2 7 tall 3,o 3,r svag krök 1914 felfri -- --

28 tall 2,o 2,o bräckt död -- --
29 tall 2,3 2,o krök i roten och något lutande, felfri --

1915 el j est felfri 

30gran 4 •. 3 4,o långkrök, toppen lutande, över- lutande, över- svagt lutande, 
3 m från marken krökning 1912 krökning 1912, eljest oför-

återkrökning ändrad l 
I9I5 

3 r tall 3,s 3,o långkrök till 30° lutande, åter- oförändrad rotdelen lutan-
lutning mot mar- krökning 1912 de, nära felfri 

k en 

32 tall I,o I ,8 krök vid o,3 m krök 1913 syn- oförändrad, . död 
och i 1913 lig, sår i kröken älgskadad 

33 tall 5,s 4,o toppbruten i 1914 oförändrad, oförändrad bajonettformad 
kransgren växer 1914 

upp 

34 tall I ,s 2,o krök vid 0,2 m, krök vid o,z m, oförändrad oförändrad, 
45° lutning mot 700 lutning mot kräftsår i kröken 

marken marken 

35 tall I ,s 2,o långkrök, 6o0 svag rotkrök, oförändrad felfri 
lutning mot återkrökning 

marken 19II 

36 tall - I >4 svag krök 19 r r, rak, toppskott felfri --
toppskott 1915 1915 läkt 

bräckt 

3 7 tall 2,4 2,2 1915 års topp rak, kransgren bajonettkrök mycket svag 
borta, svag krök 1915 växer upp 1915 bajonettkrök 

1914 1915, felfri 

38 tall l ,s l ,8 bruten vid r,3 m oförändrad -- död 
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Stam 
n:r 
och 

l 
träd 

· slag 

No. et 
essene e 

39 tall 

40 tall 

41 tall 

42 tall 

43 tall 

44 tall 

45 tall 

47 tall 

49 tall 

50 tall 

51 tall 

52 tall 

L. MA TTSSON-MÅRN 

l 
Dimensioner år 

I9I6 
Dimensions en rgr6 

Brösth.-f ... 

Beskrivning 
Etat des tiges en 

diam. Ho]d 
cm 

Diametre 
a 1,3 ffi 

du sol 

2,o 

l, l 

2,o 

m 

19r6 

från 1910, o,s m, svag krök 1910, 
parallellt med återkrökning 
marken, topp- I 9 I 3 
skott mot mar-

ken 

I,s svag krök 1913, 
krök 1915 

felfri 

I,7 I9I5 års topp oförändrad 
borta, 1914 böjd 

vid basen, två 
kransgrenar I 915 

växa upp 

I ,z svagt böjd felfri 

krök vid O,r m krök svagt synlig 

krök från roten, I 9 I 6 års topp z,s 
toppen 1 ,s m m från marken, 
från marken upprät, lutande 

från roten, över
krökning 19I2 

2,2 svagt böjd 19I3 rak 

1,6 I9 I2 års topp 

l ,z 

2,r 

död, kransgren 
växer upp 

långkrök med 
krökar 1,4 och z,o 
m från marken, 

toppen r,s m 
från marken 

krök 1913 

svagt böjd 

svag krök i roten 
och o,6 m från 

marken, topp· 
skott horisontellt, 
2,3 m från rnar

ken 

svag krök vid 
I,z m, I9I5 års 

topp borta 

oförändrad 

rotryckt 

felfri 

felfri 

svagt lutande, 
nära felfri 

rak, kransgren 
ersätter r 915 

års topp 

z,r böjd från 1,3 m något lutande 
från marken 

I9I8 

upprät med 
småkrökar 

en kransgren 
dominerar 

oförändrad 

oförändrad 

skadan 1912 
svagt synlig 

oförändrad 
återkrökning 

1912 

felfri 

S-krök i I9I5 

felfri 

[4] 

I922 

rak, på grund · 
av andra skador 

döende 

mycket svag 
bajonettkrök 

1915 

rak, kräftsår i 
gamla kröken, 

döende 

oförändrad 

felfri 

borthuggen 

felfri 
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Stam l Dimensioner år 

n:r I9I6 . B eskrivn i n g 
och 

1 Dimensions en rgx6 
Etat des tiges en Brösth.-

l 
träd- di am. Höjd 
slag 

cm m 

l l l 
No. et J?iametre Hautetir l I9I6 I9I7 I9I8 1922 essene e a r,3 m j m 

du sol 

53 tall I ,3 I •7 krök 19IO o,s m svag krök synlig felfri --
från marken, i 19IO 

från 1914 hori· 
sontell 

54 tall I •7 2,o krök från 19IO krök 1910 svagt felfri --
synlig 

55 tall 2,o 2,2 krök vid ruten krök 19I4 svagt felfri --
och i I914, I915 synlig 

parallell med 
marken 

56 tall 4,2 3·7 svag krök från felfri -- ---
o,.4 m 

57 tall I ,s I ,g l svag krök I 909 krök 1909 svagt felfri --
synlig 

58 tall - I ,3 krök I9IO till45° rak, I9I4 års oförändrad rak, någon kroki 
lutning mot mar- krök ännu i i gamla kröken 
ken, krök I914, rät vinkel 1914 

l 
l 

toppskott mot 
marken 

59 tall - I ,2 svag långkrök, rak, tvärkrök krök och över- rak, någon krok 
tvärkrök 19I4 1914 något syn. krökning ännu i 1914-1915 
till horisontellt lig, överkrök- synliga, eljest 

läge, I 9 I 5 något ni ng 1915 felfri 
uppåtriktad 

6o gran 2,r I ,g krök 1909 till svag krök I909, oförändrad krök I 909 svagt 
45° lutning återkrökning synlig, eljest 

I912 felfri 

6 I tall I,.) 2,o långkrök från någotböjd i roten, oförändrad rak 
roten återkrökning 

19I2 

62 tall 3,2 3,o långkrök I904 t. svag krök I904, krök 1913 syn· rak men något 

l 
IQI2, I913 krök lu~ande, krök lig, något !u- b a jonettformad 
eller möjl. brott, 19I3 svagare, tand e i I9I4, kräft-
toppen mot mar· I914 års topp sår I914 
ken, 1914 års död, kransgren 

topp ej utvecklad växer upp 

63 tall 4,4 3,4 krök 1906 vid krök 1906 oför· nära oförändrad, nära oförändrad 
o,6 m, från1,7m ändrad, överkrök- I914 års topp 
horisontell, 1914 ni ng 1912, krök 1,7 m från 
års topp I,s m I9I4 synlig, top- marken 
över marken, pen 2, 4 m över 

skarp krök nedåt marken 

64 tall - - bruten I909 kransgren I909 döende död 
växer upp 
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l Stam l Dimensioner år 
I9I6 

l 
n:r Dimt=nsions en I9I6 

B eskrivnin g 
och 

Brösth,-j· Etat des tiges en 
träd- Höjd 
slag 

diam. 
cm m 

l l 

l 
No. et Diametr~ Hauteur 

l 
Igr6 I9I7 I9I8 

l 
1922 

essene e a_ I 13 ffi 

du sol 
m 

6 5 tall l I ,s 
l 

2,2 svag långkrök mycket svag 
l 

oförändrad rak 
från o.s m långkrök från 

o,s m 

66 tall 2,7 3,s svag långkrök felfri -- --

67 tall 3,o 2,7 långkrök från ro- svag lutning från så gott som rak felfri 
ten, krök I9I4, roten, åter krök-
I9I5 horisontellt, ning 1913, I9I6 
l >9 m över mar- års topp 2,7 m 

k en från marken 

68 tall I ,s I ,8 svag långkrök, så gott som rak oförändrad rak 
krök I9 <4 till 
horisontellt läge 

6g tall I ,s I ,9 svagt böjd rak -- --

70 tall - - bruten vid 0,2 m död l -- --

71 tall 3,s 4,o krök I9I2, top- rak, stark för- oförändrad kräftsår i I9I2, 
pen horisontell tjockning I9I2 l 

172 
tall 4,s 3,5 l svag långkrök l felfri --

l 

--

73 tall 2,9 2,8 svag krök i I 9 l 4 felfri -- --
Les annties (Igo6-I9I5) dans les quatre dernieres colonnes du tableau indiquent les 

pausses correspondantes, c. a. d. les entrenoeuds datant des annties indiquties. - Pour expli
cation du texte de ces colonnes, voir en outre p. 528. 

Explications pour le tableau I. 
Älgskadad = endoromage par des 6lans; ännu = eneare; oooo års= dt l'annCe de oooo; återkrökning = 

courbure r6gulatrice: avbruten = rompu. Böjd, böjt= courb6 j borta = disparu; bräckt= brisC; brott= rom
pure; bruten= rompu. Döende, död= mourant, mort. Ej litvecklad =non d6velopp6; eljest= outre cela; 
ersatt, ersätta= remplac6, remplaser. Felfri =sans courbure; förmodligen nytt snötryck = probablement 
nouvelle, pression de neige; fårtjockning = Cpaississement; (oo m) från marken= (oo m) du sol. Gran= 
epicea; i gamla kröken = dans I'ancienne courbure. Kräftsår, kräftartat sår = plaie chancreuse; krök = ccur
bure. Läge= position; läkt= gu6ri; långkrök = courbure douce (a long rayon); lutande= penchC; lutning 
mot = inclinaison vers. Märgelskadad = en dommage par des insectes; märkbar = visible j marken = le sol ; 
mycket = tres. Något= un peu; nära = presque; ~edåt = vers en bas. Oförändrad = comme auparavant; 
över = au- dessus de; överkrökning = courbure r6gulatrice d6passant la verticale. På grund av andra skador 
=par suite d'autres d6gå.ts. Rak= droit; till rät vinkel= en angle droit; riktat mot= dirig6 vers; rotdelen 
= partie basale; rotkrök = courbure dans la base. Så gott som = presque tout a fait; sår = plaie; skadan.= 
le d6gå.t j skarp = brusque; med småkrökar = (avec) de petites courbares; stark = fort; svag( are) = (plus) 
faible; synlig= visible. Tall= pin sylvestre; toppen =le falte; toppbruten = a cime bris6e; två= deux; 
tvärkrök = courbare brw:que (a rayon court). Uppåtriktad = dirigC vers le haut; uppåt = vertical. Växer(-a) 
upp = se dresse(nt). 

Sammanlagt ha alltså 7 3 skadade stammar beskrivits. Å försöksytan 
funnas dessutom följande felfria stammar av olika dimensioner vid brösthöjd: 
Brösthöjdsdiam. cm I z 3 4 S 6 7 8 9 I o 
Tall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . st. 3 3 4 s I I 2 I 

Gran ..... )) 

Summa st. 
eller summa 2 6 st. 

4 4 

I. 

s 6 3 



[7] SNÖTRYCKSKADOR Å UNGTALL 523 

Totala stamantalet å ytan var alltså 99 st., av vilka 73 eller omkring 

3/4 skadade. Jämföras de skadade och oskadade stammarna med avse· 
ende på dimensionen erhålles: 

Brösthöjdsdiameter ......... cm o I 2 3 4 s 6 7 8 Summa 
9 IO st. 

Skadade ························ st. 12 I I 26 9 I4 I -- 73 
Oskadade ··-·················· )) 4 4 s 6 I I 3 I 26 

Summa st. I2 IS JO 9 I9 7 I I 3 I I 99 

Som synes är det i huvudsak småstammarna, som blivit hårt åtgångna. 
Medan endast en stam över 4 cm skadats, äro hälften av de oskadade 
stammarna över denna dimension. 

Av de skadade stammarna hade 12 stycken år I922 dött. Av dessa 
r 2 stammar torde åtminstone 8 ha gått under på grund av de skador, 
snötrycket åstadkommit. De dödade stammarna återfinnas i huvudsak 
i de lägre stam klasserna. . Huvudparten av stammarna ha helt återställts. 
År I922 funnos nämligen endast IO levande stammar kvar, vilka i större 
eller mindre utsträckning företedde spår av den dem övergångna skade
görelsen. 

Utvecklingen har alltså varit följande: 
Av ursprungligen 99 stammar ha 26 stycken förblivit oskadade av 

snöbrott.· Av 73 skadade stammar ha 8 dött på grund av skadorna 
och 4 på grund av andra orsaker, IO stycken förete ännu efter sex år 
spår av skadegörelsen medan 51 stycken helt återhämtat sig. 

Hur tillfrisknandet under årens lopp i detalj fortgått, framgår, som 
redan nämnts, bäst av beskrivningen. För att emellertid kunna lämna 
några siffermässiga uppgifter har den vägen inslagits, att de vid under
sökningarna konstaterade böjningarna och krökarna sammanräknats med 
urskiljande av de årsskott, som träffats d ära v. Resultatet framgår av 
tab. 2, enligt vilken de år I9I6 iakttagna krökarna utgjorde So st. År 
I9I7 har antalet sjunkit till 43, följande år till 33 och år I922 till 21st. 

I tabellen har upptagits långkrök, rotkrök och krök i skilda årsskott. 
Med långkrök menas då en jämn böjning av hela stammen, i huvudsak 
utan några mera utpräglade tvära krökar. Som av tabellen framgår, ha 
dessa långkrökar i det övervägande antalet fall helt återgått. Endast 
r/7 av det ursprungliga antalet kvarstår vid sista granskningen. Rot
krökarna däremot, d. v. s. böjningar, som träffat stammen strax ovan 
markytan, visa sig vara betydligt allvarligare, då endast ungefär hälften 
helt återgått. I detta avseende äro emellertid de äldre stamdelarna i 
övrigt helt likställda. Ända upp till årsskott I 9 I· I, d. v. s. till de vid 
skadegörelsen. 6 år gamla stamdelarna, har tillfrisknandet gått dåligt. 
Lämnas långkrökarna ur räkningen, återstå nämligen av 36 krökar å 
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Tab. 2. Översikt över krökarnas läge å stammarna. 
Localisation des courbures. 

(De kursiva siffrorna ha erhållits genom att ta hänsyn till krökarnas styrka.) 

(Les chiffres en italiques son t obtenus en prenant le degre des courbures en consideration.) 

l Lång- Rot- Krök å årsskott Summa Summa 
År krök krök Courbure localisee a la pousse de Total krökar 

Cour-
Cour-

Anm!e bur e 

an;ivetl I9D41 r9o61 I9D71 r9o81 I909119IOI I9II l I9I21 '9'31 '9'41 '9' 5 l III 
Cour b. 

bur e pres du II en total 
douce sol 

I l II III 
l ~_,.___ 

1916 20 lO 7 I 4 2 I 3 4 2 I 6 I3 4 36 24 8o 

31 I6 12 2 IO 3 2 6 Il 5 3 I2 3I IO 67 56 I 54 

I9I7 9 8 4 I 4 2 - 2 3 I - 4 6 - 25 ro 43 

I5 I2 7 I 9 2 - 2 3 4 - 5 IO - 40 15 70 

1918 7 7 4 - 4 I - I - I - 4 3 - I8 7 33 

I3 9 7 - 9 I - l - 4 4 7 - 3I II 55 

19221 3 5 3 - 2 - - I - I~- I 3 

=11 

13 

;11 

21 

5 8 6 - 5 - - I - 4 - I 3 24 33 

stamdelar äldre än 5 år I 3 st. år Igz z, medan av 24 krökar å yngre 
stamdelar endast 4 st. återstå. Dessa senare, kvarstående krökar ha då 
ursprungligen utgjort rena rätvinkliga krökar. Trots denna ursprungligen 
svårartade beskaffenhet beskrivas de år I 9 2 z som svaga krökar. 

Gränsen 5-6 år kan ju förefalla godtyckligt vald. Att emellertid 
faktiskt en rätt utpräglad gräns här föreligger, framgår av en iakttagelse, 
som kunde göras på 14 stycken av de skadade stammarna. Redan år 
I 917 kunde nämligen å stammar med rotkrök eller allvarligare lång
krökar iakttagas, att övre delen av stammen börjat resa sig. Så små
ningom utvecklade sig detta därhän, att övre stamdelen kom att intaga 
lodrätt läge. Den stannade emellertid ej här utan böjde sig över lod
linjen, varefter en högre liggande del av stammen böjde sig tillbaka för 
att intaga lodrätt läge. Detta betecknas i beskrivningarna som ÖYer
krökningar och återkrökningar. Därigenom åstadkommes den S-form på 
stammen, som ofta kan iakttagas ute i markerna. 

Studera vi något närmare, var denna återkrökning börjar, visar det 
sig, att relativt små skiljaktigheter kunna observeras. Å de I4 obser
verade stammarna återfanns kröken ifråga i följande årsskott. 

Årsskott . . . . .. .. . . .. .. . . . .. .. .. . I 9 I O I 9 I I 

Antal observerade .. .. .. .. . r 

I vardera av I9IO' och I9l I års skottaxlar ha alltså endast en åter
krökning anträffats, medan huvudparten anträffats i I9IZ. Beträffande 
återkrökningen i I 9 I 5 års skottaxel var snötryckskröken placerad så 
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högt som i I 9 I4 års skottaxel, varför detta fall egentligen helt bort 
uteslutas. Det synes således vara först I 9 I 2 års skottaxel eller den 
.s-åriga stamdelen, som har större återhämtningsförmåga. stamdelarna 
under återkrökningen voro vanligen helt raka. Någon svårighet att 
fastställa, var återkrökningen började, förelåg alltså ej. 

I tabellen ha av denna anledning de bokförda krökarna grupperats i 
tre grupper, I, långkrökar II, krökar i stamdelar äldre än 19 I 2 och III, 
krökar i yngre stamdelar. Utbrytas värdena för dessa grupper ur tabel
len, erhålles följande sammanställning (tab. 3). 

Tab. J. Sammanställning över antalet krökar av olika slag. 
Nombre de courbures differentes. 

l Observations· 

Grupp 
Courbures 

l 
II. Krök i stamdel l III. Krök i stamdel 

år l. Långkrök 
äldre än 5 år yngre än 6 år 

An m! e de l' o b- a Iong rayon 

l 
de parties de > 5 ans de parties de < 6 ans 

servatio n 

l l l 
Antal % Antal % Antal % 

nombre nombre nombre 

1916 20 
l 

100 l 36 l 100 24 l 100 

1917 9 45 l 
25 

l 
69 lO 42 

l 
l 1918 7 

l 
35 

l 
18 

i 
so 

l 
7 29 

l 1922 3 15 13 l 36 4 l 17 

För grupp I och II har tillfrisknandet gått ungefär lika fort, medan 
grupp II blivit betydligt efter. Emellertid äro de uppkomna krökarna 
av tämligen olika styrka. För att även få med detta förhållande i siff-

Tab. 4. Sammanställning över krökar av olika slag med hänsyn tagen till deras styrka. 
Degres de courbure. 

l Observations. 

Grupp 
Courhatttres 

l II. Krök i stamdel l III. Krök i stamdel 
år I. Långkrök 

äldre än 5 år yngre än 6 år 
Annee de I'ob- a lang rayon 

de parties de > 5 ans de parties de < 6 ans 
servatio n 

l l l 
Antal % Antal % Antal % 
nombre nombre nombre 

1916 l 31 100 

l 
67 100 

l 
56 100 

Medelstyrka 1,55 - 1,85 - 2 ,33 -
Degre moyen de 

courbure 

1917 I5 48 40 6o 15 27 

1918 13 42 31 46 Il 20 

1922 5 

l 

16 24 

l 

36 4 7 

Medelstyrka 1,67 - 1,85 - I,ao -

l Degre moyen de 
courbure 
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rorna ha krökarna klassificerats med ledning av beskrivningarna så, att 
svag krök fått värdet I och vinkelkrök värdet 4· Sammanräknas krö
karna enligt denna metod, erhållas de siffror, som i tabell 2 tryckts med 
kursiv stil. Utbrytas de för ovan bildade grupper erhållna siffrorna, er
hålles tab. 4, i vilken även ett värde å krökarnas medelstyrka beräknats 
för åren I9I6 och 1922. 

Av sammanställningen framgår än tydligare skillnaden mellan de olika 
slagen av krökar. Grupp III, krökar å stamdelar av 5 års ålder och 
yngre ha, trots att krökarnas styrka från början varit betydligt större 
än för de två andra grupperna, reparerats betydligt snabbare. Lång
krökarna, grupp I, stå här i en tydlig mellanställning. 

Emellertid äro ej heller de stammar, som helt återvunnit sin ursprung-. 
liga växtform, utom all fara. Det visar sig nämligen, att i 8 fall väv
naderna på krökens yttersida skadats i sådan utsträckning, att kräftlik
nande sår uppkommit. År I 9 I 7 observerades ett sådant fall, år I 9 I 8 
ytterligare I. År I922 hade ytterligare 6 tillkommit. Uteslutet är alltså 
ej, att under kommande år flera sådana skador framträda. 

Av rätt stort intresse är för övrigt att se, med vilken snabbhet upp
komna topp brott repareras och helt dölj as. År I 9 I 6 var å en stam 
I 912 års toppskott borta, å tre stammar var detsamma fallet med I 9 I 4 
års toppskott, och å ytterligare tre saknades I 9 I 5 års skott. A v dessa 
beskrevs den först nämnda stammen år I922 som felfri. Samma var 
fallet med en stam, skadad i 19 I4 och en skadad i I 9 I 5· Två av ska
dorna i 1915 och en i 1914 betecknades år I922 som mycket svagt 
synliga, medan för en skada i 1914 endast synlig bajonettform konsta
terades. I samtliga i fall ha toppskotten ersatts av kransgrenar av 
samma ålder som det skadade toppskottet. 

Till slut kanske bör påpekas att den relativt goda läkning av upp
komna skador, som å försöksytan iakttagits, åtminstone i viss utsträck· 
ning får tillskrivas det förhållandet, att snötryck i någon större skala ej 
förekommit sedan 1916. Då en stor del av skadorna endast långsamt 
repareras, föreligger ju nämligen en betydande risk, att upprepat snö
tryck, för Yilket redan förut böjda stammar helt naturligt äro betydligt 
känsliga, skall helt spoliera beståndet. 
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RESUME. 
Degåts de neige chez des jeunes pins sylvestres. 

En h iver I 9 r s- I g r 6 les f orets de la Suede centrale souffrirent beaucoup 
d'une tres forte pression de neige. Un examen des effets de cette pression 
fut fait l'eu~ suivant et les resultats en furent publies dans ces Meddelanden 
(bulletins de la station de recherches farestieres de la Suede) tome I3/I4: I. 
Cette recherche n'embrassait que des peuplements vieux ou d'age moyen. 
Durant le travail pourtant des degats se montrerent en grand nombre a de 
jeunes peuplements; pour pouvoir poursuivre le developpement de pareils 
peuplements endammages j'ai examine une petite place d'essai. Le peuple
ment y consistait en une f oret de pins sylvestres de 2 o ans, assez clair
semes. Il y avait 99 tiges, chacune decrite en detail. La place fut visitee 
plu~ tard pendant les etes I9J7, I9I8 et I922 et chaque fois un nouvel inven
taire en fut fait. Durant les six ans les tiges se developperent comme Cl

dessous decrit: 
Des 99 tiges 7 3 montrerent en I 9 I 6 des degats de neige. De ces 7 3 

ar bres s I s'etaient remis en 19 2 z, I z etaient m orts et I o montraient encore 
des traces de degats. 

Pour exprimer d'une maniere plus precise, en chiffres, la vitesse du reta
blissement, j'ai dresse le tableau z. Les chiffres en types ordinaires in
diquent le nombre des courbures observees !ors des revisions aux differentes 
parties indiquees des tiges. 

L'examen montra qu'une tige, ayant subi une courbure a sa partie m
ferieure, commen<;;ait a se redresser deja le deuxieme ete. Ce redressement 
etait effectue par une flexion verticale des pausses terminales plus jeunes. 
Les parties de la tige da tant des annees a vant I 9 r z et don c ilgees de plus 
de s ans !ors du degat se redressaient rarement. Les courbures ont pour 
cette cause d' ap res leur localisation e te reunies dans 3 classes: 

I. Des courbures a longs rayons s'etendant sur toute la tige. 
II. Des courbures localisees dans des parties agees de plus de S ans. 

III. Des courbures localisees .a des parties plus jeunes que 6 ans. 
Les chiffres sont reunis dans le tableau 3· Outre les nombres absolus de 

courbures observees aux differentes revisions on y trouvera aussi ces nombres 
exprimes comme Ya des nombres observes en I9I6. La diminution de ce 
:?b represente la vitesse avec laquelle le retablissement des differentes parties 
des arbres s'est fait. Il en ressort que les courbures qui affectaient la tige 
entiere sont redressees aussi vite que celles localisees dans des parties jeunes 
de la tige. Les tiges courbees dans les parties plus agees demandent bien 
plus de temps pour se redresser. 

Cette relation devient plus evidente eneare en prenant en consideration le 
degre des differentes courbures. En designant une courbure faible par le 
chiffre r, de plus fortes par z, 3 jusqu'a 4, le dernier chiffre indiquant une 
courbure en angle droit, on obtient les chiffres imprimes en italiques du ta
bleau 2. Cec chiffres s ont reunis dans le tableau 4 qui est dress e sans cela 
comme le tableau 3· 
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La plus grande vitesse avec laquelle les parties plus jeunes de la tige se 
remettent, ressort, comme remarque ci-dessus, ayec une plu:s grande evidence 
de ces chiffres. Quand les courbures affectent les tiges entieres, celles-ci 
se redressent un peu moins vite, et plus lentement encore quand la courbure 
est dans la base des tiges. 

Quoique, d'apres cette recherche, les jeunes pins sylvestres possedent une 
grande capacite de se remettre des degats de neige, il s'est montre que bien 
longtemps apres le degat le tissu du cote convexe de l 'ancienne courbure 
peut seeher et mourir. Un pareil cas a ete observe en I9f7, un seeond en 
I 9 I 8, et en r 9 z z six analogues, tous a des tiges q ui a vaient dej a repris le ur 
forme normale. 

Il est assez interessant d'observer, avec quelle vitesse les pousses termi
nales brisees sont remplacees par des pousses laterales. Sept tiges dont le 
faite fut bris e en r 9 I 6 n e montraient plus aucune trace du degat en ·I 9 2 2. 

De ces tiges, l' une etait bris e e dans l' entrenoeud de I 9 I 2, tro is dans celui 
de I 9 I 4, et les au tres trois dans celui de I 9 I 5. 




