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Методе мерења, које дендрометрија употребљује за премер шум-
еких састојина, оснивају се, као што је познато, на принципу везаног 
«избора стабала што значи да се на оснозу резултата клупираша израчу-
мавају један или више средњих пречника и да се у састојини изнађу неко-
лика стабла, ко ја имају те пречнике; потом да се тим стаблима пре-
мери запремина, па помоћу њихове запрзмине израчуна запремина са-
«стојине. У новије време, захтева се у дендрометрији, да се мери и 
«висина састојине, и да се тим стаблима унапред одреди не само пречник 
већ и висина, у виду средњег пречника и средн>е висине састојине 
односно дебљинског разреда, а преставници да се траже у састојини 
под дотичним пречником и дотичном висином. 

Али стабла к о ја тако изаберемо, било да их бирамо само по 
лречнику, било по пречнику и висини, не морају имати и жељену за-
шремину, јер је познато, да стабла исте дебљине и и сте висине и и сте 
врСте дрвета и ко ја су расла у истој еастојини, немају и исте запре-
мине, већ им запремине осетно варирају. Сем тога постоји још и те-
днкоћа да не кажем немогућност, да се та стабла у састојини изнађу, 
јер стабло, извесног израчунатог пречника или израчунатог пречника 
;И висине, не мора у састојини да постоји, можда га и нема. Са овог 
разлога дендрометрија дозвољава у пра кси, да се за преставнике узму 
•стабла мало већег или мало мањег пречника, што опет значи да при раду 
•са везаним преставнидима, бива у пракси стварно то, да се за престав-
дике изаберу друга стабла, а не она која смо желели тј. са израчу-
/натим и у напред за њих одређеним пречником и висином. 

Отуда треба ићи обрнутим путем и не тражити за преставнике 
•стабла одређених димензија, већ их изабрати слободно без обзира на 
-њихов пречник и висину, па по њиховом изб ору, н»их разделити, а 
•стабла из састојине око њих груписати. 

Сем тога знамо, да се у дендрометрији, а за израчунавање запре-
.мине састојине, узима у рачун свагда средња вредност, од вредности, 
<коју имају изабрана стабла, па како ее то образовање аритметичке 
средине даје извести и при њиховом слободном бирању, па чак шта 


