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АНОТАЦІЯ 

 

Хань Є. Ю. Динаміка та прогноз росту деревостанів дуба звичайного 

вегетативного походження Лісостепу України. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.02 «Лісовпорядкування та 

лісова таксація». Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Київ. 2020. 

Дисертацію присвячено дослідженню росту деревостанів дуба 

звичайного вегетативного походження Правобережного та Лівобережного 

Лісостепу України та актуалізації біометричних показників, що 

характеризують їх продуктивність та прогноз росту. 

Актуальність роботи полягає в тому, що дубові деревостани 

вегетативного походження відіграють важливу роль у природному 

формуванні екосистем Лісостепу України, на них припадає значна площа 

(близько 26 % загальної площі всіх дубових деревостанів території 

дослідження). Вони представлені здебільшого стиглими та перестиглими 

насадженнями, тому важливим стає питання розроблення моделей актуалізації 

таксаційних показників таких деревостанів. 

Загалом на території України дубові деревостани займають понад 24 % 

площі, вкритої лісом, а в Лісостеповій зоні – понад 50 %. Вони представлені 

здебільшого чистими дубовими і мішаними грабово-дубовими та дубо-

кленово-липовими лісами. Зазначені деревостани були утворені як насіннєвим 

шляхом, так і порослю від пня. Порослеві деревостани мають відмінності в 

рості порівняно з насіннєвими, що впливає на якість деревини, відповідно 

кращими вважають останні і у процесі ведення лісового господарства 

пріоритет надають насіннєвому поновленню. 

У регіоні дослідження дубові деревостани вегетативного походження 

представлені нерівномірно та зазвичай належать до лісів природоохоронного, 



 

   

 

наукового, історико-культурного призначення або рекреаційно-оздоровчих чи 

захисних лісів. 

За даними, наведеними в опрацьованих літературних джерелах, 

вегетативне поновлення порівняно з насіннєвим має певні переваги, зокрема: 

швидкий ріст у перші роки життя, отримання нового покоління без додаткових 

витрат, можливість вирощування дуба у несприятливих лісорослинних 

умовах. Як було зазначено раніше, при плануванні господарської діяльності 

перевагу віддають насіннєвому поновленню, однак не слід унеможливлювати 

розширення спектра послуг, які надають лісові екосистеми, завдяки 

використанню особливостей, які притаманні насадженням вегетативного 

походження. 

Аналіз природно-кліматичних умов регіону дослідження засвідчив їх 

сприятливість для вирощування високопродуктивних як насіннєвих, так і 

вегетативних дубових деревостанів. 

Для подальших експериментальних досліджень було використано 

інформацію з повидільної бази даних ВО «Укрдержліспроект», що 

характеризує чисті та мішані деревостани дуба звичайного вегетативного та 

насіннєвого походження (станом на 01.01.2011 р.). Загальний обсяг вибірки з 

бази склав 207 869 виділів загальною площею 853,7 тис. га. 

У результаті проведеного статистичного аналізу основних таксаційних 

показників, що характеризують вегетативні та насіннєві дубові деревостани 

Лісостепу України, встановлено, що масив досліджуваних груп має значущу 

різницю, а середні значення таксаційних показників дубових деревостанів 

насіннєвого та вегетативного походження одного віку суттєво різняться, що 

пояснюється біологічними особливостями росту дуба звичайного 

вегетативного походження. Окрім того, враховуючи, що розподіл дубових 

деревостанів насіннєвого та вегетативного походження не є рівномірним на 

території Лісостепу України, додатково було застосовано кластерний аналіз 

для класифікації та групування даних, як за походженням, так і за регіоном 

місцезростання. Результати аналізу підтвердили відмінності щодо росту 



 

   

 

вегетативних дубових деревостанів у ліво- та правобережній частинах 

Лісостепу. 

Також, як дослідні дані, для математичного моделювання було 

використано результати опрацювання матеріалів, отриманих на тимчасових 

пробних площах, які репрезентативно відображали основні таксаційні 

показники та найтиповіші умови зростання дубових деревостанів 

вегетативного походження. Експериментальні дані представлені 

56 тимчасовими пробними площами, 42 з яких взято з банку науково-

дослідних даних кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України і 

14 закладено особисто відповідно до вимог СОУ 02.02-37-479:2006. 

Найбільшу кількість пробних площ закладено у лівобережній частині 

Лісостепу України (62,5 %), де, за даними банку даних «Лісовий фонд 

України» Українського державного лісовпорядного об’єднання, зростає понад 

70 % дуба звичайного вегетативного походження. Аналіз отриманих даних 

підтвердив, що підібрані тимчасові пробні площі досить детально описують 

наявний стан дубових деревостанів Лісостепу України. Більша частина 

пробних площ являє собою насадження із середньою продуктивністю. 

При закладанні тимчасових пробних площ у насадженнях з участю дуба 

звичайного вегетативного походження аналіз модельних дерев було 

ускладнено тим, що нижня частина стовбура в більшості випадків була 

деформована та мала ядрову гниль. Аналізуючи хід росту за висотою, 

визначити кількість річних кілець на пні у більшості випадків було 

неможливо. Для визначення кількості річних кілець на пні було використано 

методику, яку запропонував Н. П. Анучин, що полягала у підрахунку кількості 

річних кілець на пні та висоті 1,3 м у молодих дерев зі схожими умовами 

зростання. В результаті оброблення матеріалів пробних площ було 

встановлено, що дуб звичайний вегетативного походження досягає висоти 

1,3 м у віці 3–4 роки. 

Детальну таксаційну характеристику досліджуваних деревостанів 



 

   

 

отримано завдяки використанню спеціалізованої програми «ПЕРТА», яку 

розробили у 1984 р. співробітники кафедри таксації лісу та лісового 

менеджменту НУБіП України. Вхідними даними програми є результати 

переліку дерев на тимчасових пробних площ та результати обміру модельних 

дерев. 

Для встановлення закономірностей росту за середньою висотою та 

побудови динамічної бонітетної шкали для модальних деревостанів дуба 

звичайного вегетативного походження Лісостепу України було проведено 

аналіз ходу росту 53 модельних дерев, зрубаних на тимчасових пробних 

площах. Досліджувані моделі мали найбільші ранги за діаметрами (75 та вище) 

і використані для знаходження кривих-гід росту дубових деревостанів за 

верхньою висотою Правобережного та Лівобережного Лісостепу України. 

Окремо отримано математичну модель для переходу з верхньої висоти на 

середню. 

Отримані динамічні бонітетні шкали в подальшому було використано 

для групування експериментальних даних БД ВО «Укрдержліспроект» із 

метою моделювання динаміки основних таксаційних показників та побудови 

таблиць ходу росту для модальних деревостанів дуба звичайного 

вегетативного походження Лісостепу України. 

Моделювання динаміки таксаційних показників модальних 

деревостанів дуба звичайного вегетативного походження проведено з 

використанням ростових функцій Томазіуса, Мітчерліха та її першої похідної, 

а також алометричних та експоненційних залежностей, які з достатньою 

точністю описують особливості ростових процесів у досліджуваних 

деревостанах. У результаті дисертаційного дослідження запропоновано 

математичні моделі динаміки таких таксаційних показників, як середня 

висота, середній діаметр, видове число та запас на 1 га для модальних 

деревостанів дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України. 

Отримані математичні залежності характеризуються достатнім рівнем 

точності опису вихідних даних та використані для розроблення відповідних 



 

   

 

таблиць ходу росту. Розроблені таблиці ходу росту модальних дубових 

деревостанів вегетативного походження цілком відображають особливості 

їхнього росту в умовах регіону дослідження, на що вказують результати їх 

порівняння з чинними нормативами. 

Методом графічного порівняння наявних таблиць ходу росту для 

модальних і повних деревостанів з отриманими результатами було 

підтверджено придатність розроблених таблиць ходу росту для модальних 

дубових деревостанів вегетативного походження Лівобережного та 

Правобережного Лісостепу до подальшого використання та врахування 

особливостей росту дуба в регіоні дослідження. 

Останні дослідження прогнозу росту за основними таксаційними 

показниками в основному базуються на використанні динамічних бонітетних 

шкал та таблицях ходу росту для модальних деревостанів. Для дослідження 

прогнозу росту математичному обробленню та моделюванню підлягали 

основні таксаційні показники, такі як середня висота, середній діаметр, сума 

площ поперечних перерізів та запас на 1 га. 

Як основу моделювання прогнозу росту за всіма таксаційними 

показниками використано співвідношення значення таксаційного показника 

рік уперед до того самого показника зараз, розрахованого із таблиць ходу 

росту для модальних деревостанів вегетативного походження в розрізі 

динамічних класів бонітету та територіального розташування. Для опису 

отриманих співвідношень за всіма досліджуваними таксаційними 

показниками використано дещо модифіковану функцію щільності 

логнормального розподілу. Основні параметри математичних моделей для 

прогнозу таксаційних показників встановлювали за допомогою використання 

функції нелінійної регресії статистичного пакета прикладних програм IBM 

SPSS Statistics. Порівняння отриманих результатів проводили із 

застосовуванням графічного та аналітичного методів. У результаті 

моделювання отримано рівняння, які з достатньою точністю описують 

досліджувані співвідношення та прогнозують ріст за основними таксаційними 



 

   

 

показниками на різних вікових проміжках. Аналіз прогнозованих даних 

засвідчив збільшення похибки результатів зі зростанням періоду прогнозу та 

її зменшення зі збільшенням віку деревостану. Для практичного застосування 

бажано, щоб період прогнозування не перевищував 10–15 років. 

Отримані математичні моделі прогнозу росту крім застосування для 

актуалізації стану лісового фонду можуть сприяти розвитку незалежних 

програмних продуктів щодо оптимізації ведення лісовою господарства. 

Для застосування в лісовпорядкувальних і лісогосподарських 

підприємствах запропоновано динамічні бонітетні шкали, таблиці ходу росту 

для модальних деревостанів та математичні моделі для актуалізації бази даних 

«Лісовий фонд України» для вегетативних мішаних деревостанів дуба 

звичайного лісостепової зони України. 

Ключові слова: модальні деревостани, дуб звичайний, таксаційні 

показники, походження деревостанів, прогноз росту, актуалізація, вегетативне 

походження, таблиці ходу росту, математичне моделювання. 

 

ANNOTATION 

Khan Ye. Yu. Dynamics and forecast of growth of common oak coppice 

stands in Ukrainian Forest-Steppe. – Qualification scientific work retaining 

manuscript rights. 

Dissertation for competition of a scientific degree of candidate of agricultural 

sciences, specialty 06.03.02 «Forest inventory and forest mensuration». National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv. 2020. 

The dissertation is devoted to studying growth of common oak stands of 

vegetative origin in Right Bank and Left Bank Forest-Steppe of Ukraine, and 

actualizing biometric indicators that characterize productivity and forecast growth. 

The relevance of the research is linked with the important role that oak stands 

of vegetative origin play in the natural formation of Forest-Steppe ecosystems of 

Ukraine. These stands have a significant area (about 26 % of the total area of all oak 

stands in the research region) and they are mostly mature and overmature. Therefore, 



 

   

 

questions of development of models for updating biometric indices of such stands 

are of high importance. 

In general, in Ukraine, oak stands occupy more than 24 % of the forested area, 

and in the Forest-Steppe zone – more than 50 %. They are represented mainly by 

pure and mixed hornbeam-oak and oak-maple-linden forests. Oak can be 

regenerated both by means of seeds and root-shoots. Coppice stands at a young age 

grow much faster than those of seed origin. From the point of view of technical 

characteristics of timber quality, the latter ones are considered the best, accordingly, 

in practice of forest management the priority is given to seed-regenerated stands. 

In the study area, coppice oak stands are unevenly represented and usually 

belong either to forests of environmental, scientific, historical and cultural purposes 

or to recreational or protective forests. 

The literature indicates that vegetative regeneration in comparison with seed 

reforestation has certain advantages, which include: rapid growth in the first years 

of life, obtaining a new generation of forest without additional costs, possibilities to 

grow oak in adverse forest growth conditions. 

The analysis of natural and climatic conditions of the research region shows 

their favorableness for growing highly productive oak stands of both seed and 

vegetative origin. 

For experimental research, information from the stand level database of 

IA «Ukrderzhlisproekt» was used, which characterizes pure and mixed common oak 

stands of vegetative and seed origin (as of 01.01.2011). The total sample size from 

the database amounted to 207869 stands with a total area of 853.7 thousand hectares. 

As a result of the statistical analysis of the main biometric indices 

characterizing oak stands of vegetative and seed origin in Forest-Steppe of Ukraine, 

it has been found that the array of studied groups has a significant difference, and 

the average values of biometric indices of oak stands of seed and vegetative origin 

of the same age differ significantly. This is justified by biological peculiarities of 

growth of oak stands of vegetative origin. In addition, given that the distribution of 

oak stands of seed and vegetative origin is not uniform in the Forest-Steppe of 



 

   

 

Ukraine, cluster analysis was additionally used to classify and group data, both by 

origin and by region of location. The results of the analysis confirmed the differences 

in the growth of coppice oak stands in the left- and right-bank parts of the Forest-

Steppe. 

Also, as experimental data for mathematical modeling, the results of 

processing materials obtained on temporary sample plots were used, which 

representatively reflect the main biometric indices and the most typical growth 

conditions of coppice oak stands. Experimental data include 56 temporary test plots, 

42 of which were taken from the research data bank of the Department of Forest 

Mensuration and Forest Management of the National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine and 14 were established in person. Sample plots 

were established in accordance with the requirements of SOU 02.02-37-479:2006. 

The largest number of sample plots is in the left-bank part of Forest-Steppe of 

Ukraine (62.5 %), where according to the database of the Forest Fund of Ukraine of 

the Ukrainian State Forest Management Planning Association grows more than 70 % 

of coppice oak. The analysis of the obtained data confirms that the selected 

temporary sample plots describe in detail the current condition of oak stands in 

Forest-Steppe of Ukraine. Most of the sample plots are stands of medium 

productivity. 

When establishing temporary sample plots in stands with coppice oak, the 

analysis of model trees was complicated by the fact that the lower part of the trunk 

in most cases was deformed and damaged by rot. Analyzing the patterns of growth 

in height to determine the number of annual rings on the stump in most cases was 

impossible. To determine the number of annual rings on the stump, the method 

proposed by N. P. Anuchin was used, which consisted in counting the number of 

annual rings on the stump and a height of 1.3 m in young trees in similar growth 

conditions. As a result of processing of materials of sample plots it was established 

that coppice oak reaches height of 1,3 m at the age of 3-4 years. 

A detailed biometric characteristics of the studied stands were obtained 

through the use of a specialized software «PERTA», which was developed in 1984 



 

   

 

by the staff of the Department of Forest Mensuration and Forest Management of 

NULES of Ukraine. The input data for the software are the results of trees 

enumeration on temporary sample plots and the results of model trees processing. 

To establish the patterns of growth in average height and develop a dynamic 

site index scale for modal common oak stands of vegetative origin of Ukraine’s 

Forest-Steppe, an analysis of growth patterns of 53 model trees felled on temporary 

sample plots was performed. The studied model trees had the highest ranks in 

diameter (75 and above) and were used to find the guide-curves of oak stands’ 

growth by top height in Right-Bank and Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine. A 

mathematical model for the transition from top height to mean height was obtained 

separately. 

The obtained dynamic site index scale was further used to group the 

experimental data from the database of IA «Ukrderzhlisproekt» in order to model 

the dynamics of the main biometric indices and develop yield tables for oak stands 

of vegetative origin in Forest-Steppe of Ukraine. 

Modeling the dynamics of biometric indices of modal common oak coppice 

stands was performed using growth functions of Thomasius, Mitcherlich and its first 

derivative, as well as allometric and exponential dependencies, which describe the 

features of growth processes in the studied stands with sufficient accuracy. As a 

result of the research, mathematical models of dynamics of such biometric indices 

as average height, average diameter, form factor and stock per 1 ha for modal usual 

oak stands of vegetative origin in Forest-Steppe of Ukraine are proposed. The 

obtained mathematical dependences are characterized by a sufficient level of 

accuracy in the description of the initial data and are used to develop appropriate 

yield tables. The developed yield tables for modal oak stands of vegetative origin 

fully reflect the peculiarities of their growth in the study region, as indicated by the 

results of their comparison with the existing reference materials. 

The method of graphical comparison of the existing yield tables for modal and 

fully-stocked stands with the obtained results confirms the suitability of the 

developed yield tables for modal oak stands of vegetative origin of Left-Bank and 



 

   

 

Right-Bank Forest-Steppe for further use and taking into account oak growth 

features in the study region. 

The recent studies on growth forecast for the main biometric indices are 

mainly based on the use of dynamic site index scales and yield tables for modal 

stands. To study the growth forecast, the main biometric indices, such as average 

height, average diameter, stand basal area and growing stock per 1 ha, were subject 

to mathematical processing and modeling. 

The ratio of the value of a biometric index for the next year to the value of the 

same index now taken from yield tables for modal stands of vegetative origin in 

terms of dynamic site index classes and territorial location is used as a basis for 

modeling the growth forecast for all biometric indices. To describe the obtained 

ratios for all studied biometric indices, a slightly modified function of lognormal 

distribution density was used. The main parameters of mathematical models for the 

forecast of biometric indices were set using the nonlinear regression function of the 

statistical software package IBM SPSS Statistics. The obtained results were 

compared using graphic-analytical method. As a result of modeling, equations have 

been obtained, which with sufficient accuracy describe the studied ratios and predict 

growth by the main biometric indices at different age intervals. The analysis of the 

forecasted data showed an increase in error of the results with prolongation of 

forecast period, and the error decreases with when the stands get older. For practical 

application, the forecast period should not exceed 10–15 years. 

The obtained mathematical models of growth forecast, in addition to being 

used for updating the state of forest fund, can contribute to the development of 

independent software products for optimization of forest management. 

As a result of the dissertation research the following tools are proposed for 

use in forestry and forest management planning enterprises – dynamic site index 

scales, yield tables for modal stands and mathematical models for actualizing the 

database «Forest Fund of Ukraine» for coppice mixed common oak stands in Forest-

Steppe zone of Ukraine. 

Key words: modal stands, common oak, biometric indices, origin of stands, 



 

   

 

growth forecast, actualization, vegetative origin (coppice), yield tables, 

mathematical modeling. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ 

 

а, А – вік (дерева, насадження), років 

d – діаметр стовбура дерева на висоті 1,3 м, см 

D – середній діаметр насадження, см 

F – видове число 

F – критерій Фішера 

h – висота дерева, м 

H – середня висота насадження, м 

M – запас, м3 

n – кількість спостережень, шт. 

P – відносна повнота насадження 

R – редукційне число 

r– коефіцієнт парної кореляції 

t – критерій Стьюдента 

V – об’єм, м3 

АСУ – автоматизована система управління 

БД – база даних 

ГІС – географічна інформаційна система 

ЛГ – лісове господарство 

ЛМГ – лісомисливське господарство 

НУБіП – Національний університет біоресурсів і природокористування 

ПК – персональний комп’ютер 

ПП – пробна площа 

ТЛУ – тип лісорослинних умов 

ТПП – тимчасова пробна площа 

ТХР – таблиці ходу росту  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Система ведення лісового господарства,  

яка базується на засадах раціонального використання ресурсів та врахування 

комплексу екологічних, економічних та соціальних аспектів, потребує 

розроблення нормативів щодо об’єктивного оцінювання деревостанів  

та прогнозу їх росту з використанням математичного моделювання,  

за якого мають враховуватися біологічні особливості всіх наявних видів 

деревних рослин. Зазвичай основою при плануванні господарської діяльності  

є інформація, отримана в результаті базового лісовпорядкування та  

в подальшому актуалізована за допомогою комплексу математичних моделей, 

розроблених для основних лісоутворювальних порід на території України. 

Зважаючи на це, дисертацію присвячено вивченню та розробленню 

системи моделювання прогнозу росту модальних деревостанів дуба 

звичайного вегетативного походження Лісостепу України, як складової 

автоматизованої системи управління «Лісовий фонд України», та 

розробленню нормативів для оцінювання та актуалізації основних таксаційних 

показників досліджуваних деревостанів. 

Вибір вегетативних дубових деревостанів як об’єкта дослідження 

зумовлено такими обставинами: 

– вегетативні дубові деревостани відіграють важливу роль у природному 

формуванні екосистем Лісостепу України, зокрема на них припадає 

226,8 тис. га або 26,8 % загальної площі, на якій зростає дуб звичайний; 

– відсутність повноцінної бази нормативно-довідкової інформації, а 

саме таблиць ходу росту мішаних модальних дубових деревостанів 

вегетативного походження, що зростають у Лісостепу Україні, та 

математичних моделей, необхідних для актуалізації таксаційних показників 

таких деревостанів; 

– трансформуються підходи щодо ведення лісового господарства у 

напрямі досягнення балансу економічних, соціальних та екологічних 

складових. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація безпосередньо пов’язана з науковими дослідженнями, які 

здійснювала кафедра таксації лісу та лісового менеджменту Національного 

університету біоресурсів і природокористування України за темами 

«Проблеми сталого використання лісових ресурсів в умовах глобальних змін 

клімату» (номер державної реєстрації 0114U000651); «Розробити методичні 

підходи виділення і охорони особливо цінних для збереження лісів із 

застосуванням ГІС-технологій» (номер державної реєстрації 0113U1003705); 

«Розробити науково-методичне та інформаційне забезпечення для 

вдосконалення системи актуалізації таксаційних показників деревостанів при 

безперервному лісовпорядкуванні» (госпдоговірна наукова тема № 40/36); 

«Розробити наукові основи прогнозу росту основних лісотвірних порід 

України» (номер державної реєстрації 0117U001255), в межах яких здобувач 

був виконавцем окремих підрозділів. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертації – розроблення 

системи нормативно-довідкових даних для оцінювання та актуалізації 

основних таксаційних показників модальних деревостанів дуба звичайного 

вегетативного походження Лісостепу України. 

Відповідно до мети дослідження було сформульовано такі завдання: 

– побудувати динамічну бонітетну шкалу, яка б ураховувала 

особливості росту модальних дубових вегетативних деревостанів в умовах 

Лісостепу; 

– дослідити особливості динаміки таксаційних показників і скласти 

таблиці ходу росту модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного 

походження Лісостепу України; 

– розробити комплекс математичних моделей прогнозу росту основних 

таксаційних показників дубових деревостанів вегетативного походження 

регіону досліджень. 

Об’єкт дослідження – процеси росту в модальних деревостанах дуба 

звичайного вегетативного походження Лісостепу України. 
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Предмет дослідження – закономірності динаміки таксаційних 

показників модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного 

походження та прогнозу їх росту. 

Методи дослідження. Основою методики дисертаційного дослідження 

був системний підхід щодо подальшого вивчення об’єкта дослідження  

із застосуванням сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.  

У процесі виконання дисертаційного дослідження було використано 

спеціальні методи: лісівничі, таксаційні, біометричні – для збирання 

польового дослідного матеріалу; математико-статистичні, аналізу, синтезу – 

для опрацювання  й аналізу дослідних даних, розроблення математичних 

моделей та оцінювання точності результатів дослідження. Натурні 

дослідження виконано за типовими в лісовій таксації методиками. 

Оцінювання розроблених математичних моделей виконано за допомогою 

стандартних методів математичної статистики. Перевірку та порівняння 

отриманих результатів здійснено аналітичним і графічним способами. Окрім 

загальновідомих комп’ютерних програмних продуктів, таких як IBM SPSS 

Statistics і табличний процесор Microsoft Excel, використовували такі 

аналітичні інструменти, як Microsoft Power BI та Rstudio,  

а також програмне рішення «ПЕРТА». 

Наукова новизна одержаних результатів. На засадах системного  

підходу з використанням методів математичного моделювання, регресійного 

аналізу й синтезу одержано нормативи щодо оцінювання та прогнозу росту 

вегетативних деревостанів дуба звичайного Лісостепу України, які 

визначають наукову новизну і полягають у такому: 

вперше: 

– на основі повидільної бази даних встановлено статистично значущу 

різницю між таксаційними показниками дубових деревостанів вегетативного 

походження для Лівобережного та Правобережного Лісостепу України; 

– побудовано динамічну бонітетну шкалу, яка враховує тип росту 

модальних дубових деревостанів вегетативного походження; 
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– розроблено математичні моделі динаміки основних таксаційних 

показників: середньої висоти, середнього діаметра, видового числа, 

середнього запасу для дуба звичайного вегетативного походження; 

– на основі розроблених моделей складено таблиці ходу росту мішаних 

модальних дубових деревостанів вегетативного походження за класами  

бонітету для Лівобережного та Правобережного Лісостепу України; 

– розроблено систему математичних моделей прогнозу росту модальних 

дубових деревостанів вегетативного походження за основними таксаційними 

показниками; 

удосконалено систему інформаційного забезпечення лісотаксаційних 

даних, яка за порівняння з наявною враховує уточнені математичні моделі 

динаміки основних таксаційних ознак деревостанів; 

отримало подальший розвиток: 

– застосування методики, яку запропонував Н. П. Анучин, щодо 

визначення кількості річних кілець для дерев, що мають пошкоджену 

прикореневу частину стовбура; 

– дослідження лісових екосистем із метою доповнення нормативів 

прогнозу росту таксаційних показників та актуалізації бази даних основних 

лісоутворювальних порід. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в результаті 

дисертаційного дослідження нормативи можуть у подальшому бути 

використані під час інвентаризації лісів та актуалізації таксаційних показників  

за безперервного лісовпорядкування. Оскільки немає таблиць ходу росту  

для вегетативних деревостанів дуба звичайного для Лівобережного  

та Правобережного Лісостепу, використовують відповідні таблиці, розроблені 

для близьких до них із лісівничо-таксаційного та біологічного поглядів, однак  

це може спричиняти помилки у процесі планування лісогосподарських 

заходів. Розроблені автором нормативно-довідкові матеріали сприятимуть 

підвищенню точності проведення таксаційних робіт і можуть 

використовуватися для прогнозу росту деревостанів, щодо яких не 
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проводили господарські заходи. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у виробничу 

діяльність Державного підприємства «Полтавське ЛГ» та Відокремленого 

підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Боярська лісова дослідна станція». 

Окремі положення та висновки дисертації використано у навчальному 

процесі під час викладання дисципліни «Лісова таксація» на кафедрі таксації  

лісу та лісового менеджменту при підготовці фахівців ОС «Бакалавр»  

за спеціальністю 205 «Лісове господарство» у Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України. 

Особистий внесок здобувача полягає у проведенні аналізу 

літературних джерел, збиранні та камеральному обробленні дослідних даних. 

Здобувачем закладено 14 тимчасових пробних площ із рубкою 42 модельних 

дерев. Основна частина сформульованих у дисертації наукових положень, 

висновків та пропозицій належать особисто автору та є його науковим 

доробком. Здобувачем опрацьовано теоретичні й методичні підходи щодо 

моделювання ходу росту деревостанів; розроблено комплекс математичних 

моделей динаміки основних таксаційних показників для модальних дубових 

деревостанів Лісостепу України; опрацьовано алгоритм для системи 

математичних моделей для прогнозу росту за основними таксаційними 

показниками для модальних дубових деревостанів Лісостепу України; 

сформульовано основні наукові положення та обґрунтовано висновки й 

пропозиції для виробництва. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати й теоретичні 

положення дисертації доповідалися та отримали позитивні відгуки на:  

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми наук  

про життя та природокористування» (м. Київ, 2013 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Біоресурси лісових та урбанізованих екосистем: 

відтворення, збереження і раціональне використання» (м. Київ, 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики XXI століття та їхнє 
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вирішення у лісовому господарстві» (м. Київ, 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми лісового сектору та садово-

паркового господарства» (м. Київ, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми розвитку лісової таксації, лісовпорядкування  

та інвентаризації лісів» (м. Київ, 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

відображено у 13 наукових працях, з яких стаття у науковому фаховому 

виданні України, 6 статей у наукових фахових виданнях України, включених 

до міжнародних наукометричних баз даних, стаття у науковому виданні іншої 

держави та 5 тез наукових доповідей. 

 

Автором висловлюється щира подяка колективу кафедри таксації лісу та 

лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і 

природокористування України за допомогу та корисні поради під час 

написання дисертаційної роботи.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ ТА 

ПРОДУКТИВНОСТІ ДЕРЕВОСТАНІВ 

 

1.1.  Загальні прийоми та методи моделювання 

Із розвитком інформаційних технологій моделювання почали широко 

застосовувати у розробці програмного забезпечення, автоматизації та 

проектуванні систем прийняття рішень, робототехніці, когнітивістиці та 

вивченні різних процесів, що відбуваються у навколишньому середовищі. 

Саме тому не існує єдиної класифікації видів моделювання, групування можна 

проводити за характером моделей, модельованих об’єктів, за сферами 

застосування моделювання та інше [26, 35, 75, 87, 151, 199, 208, 194]. 

Найпростіше визначення моделі – це замінник оригіналу, що дає змогу 

вивчити деякі його властивості за певних умов, воно і буде використовуватись, 

як базове поняття при подальших дослідженнях [75, 138]. 

Метою моделювання як методу пізнання навколишнього середовища, 

зазвичай, є встановлення основних закономірностей і особливостей 

функціонування реального предмета, явища або процесу. Основне завдання 

моделювання полягає в побудові штучно створеного фізичного або 

абстрактного образу реального об’єкта та дослідження його властивостей із 

можливістю виявлення основних закономірностей впливу його на себе та на 

об’єкти, з якими він може взаємодіяти. 

Оскільки досліджуються біологічні об’єкти природного середовища, 

математичною моделлю буде абстракція реального світу, в якій відносини між 

реальними елементами, що цікавлять дослідника, замінено відповідними 

відносинами між математичними об’єктами [22]. Тобто всі явища, що 

спостерігаються, будуть виражені мовою певної математичної теорії (за 

допомогою алгебраїчних функцій або їх систем, диференціальних або 

інтегральних рівнянь або нерівностей, системи геометричних пропозицій або 

інших математичних об’єктів) [138]. Отримані математичні моделі мають 



25 

   

 

становити логічно несуперечливі замкнуті системи математичних 

співвідношень [87]. Математична модель, як і будь-яка інша, не може 

описувати всіх властивостей реального об’єкта, а встановлює зв’язки лише 

між основними факторами дослідження. 

Залежно від природи об’єкта дослідження, вирішуваних завдань і 

застосовуваних методів, використовують такі види математичних моделей [60, 

87, 151]: 

– лінійні або нелінійні (ті, що описуються функціями, які містять основні 

параметри тільки в ступенях 0 і 1, або будь-якими видами функцій); 

– стаціонарні або нестаціонарні (залежні або незалежні від часу); 

– безперервні або дискретні; 

– детерміновані або стохастичні (точні, однозначні або імовірнісні); 

– чіткі або нечіткі. 

Особливістю математичних моделей є те, що отримані за їх допомогою 

результати пов’язані з обчисленнями, тобто виникає потреба в 

обчислювальному експерименті. Обчислювальний експеримент – це 

отримання результатів за допомогою математичної моделі для будь-якого 

конкретного випадку дослідження. 

Також центральним поняттям теорії математичного моделювання є 

адекватність моделі. Ігнорування цього поняття зводить теорію до рівня 

схоластики та неаргументованих гіпотез, тому перевірка адекватності 

забезпечує отримання якісних і практично значущих результатів [88]. 

Під поняттям «адекватність» математичної моделі розуміють 

відповідність результатів обчислювального експерименту поведінці реального 

об’єкта. Залежно від цілей дослідження можуть бути різні підходи до оцінки 

адекватності отриманих моделей. 

Для розроблення математичних моделей застосовують різні методи 

математичного моделювання або їх поєднання, а саме [26, 35, 60, 74, 75, 82, 

87, 138, 151, 199, 208]. 

Ранжування – неформалізований аналіз, у результаті якого можна 
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зробити розподіл параметрів за ступенем важливості, значущості (рангом). 

Найважливіші параметри потрібно враховувати, найменш важливими іноді 

можна знехтувати, проміжні за важливістю можна врахувати у вигляді 

поправок, кожному з них можна приписати вагові коефіцієнти. 

Агрегування (декомпозиція) – розбиття великої кількості факторів 

(параметрів) завдання на невелику кількість груп, блоків (агрегатів) за певним 

принципом. Такий метод передбачає, з одного боку, наявність цілком 

конкретних зв’язків між блоками, які неважко формалізувати і врахувати, а з 

іншого, можливість вирішення необхідних питань усередині агрегату. 

Теорія катастроф аналізує критичні точки (репетиції) потенціальної 

функції, тобто точки, де нулю дорівнює не тільки перша похідна функції, а й 

похідні вищого порядку. Динаміку розвитку таких точок можна вивчити за 

допомогою розкладання потенціальної функції в ряд Тейлора за малих змін 

вхідних параметрів. 

Метод послідовних наближень – загальна назва групи математичних 

методів, за допомогою яких на кожному черговому циклі одноманітних 

обчислень визначають нові значення параметрів, більш точні, які своєю 

чергою використовують у наступному циклі. 

Метод проб і помилок – за результатами одного або кількох розрахунків 

роблять висновок про напрям подальшого підбору шуканих значень для 

мінімізації помилки. 

Метод перебору – процес пошуку рішення, за якого перевіряють 

можливі варіанти простим або випадковим перебором усієї множини. 

Метод перевірки гіпотез – процес висування, аналізу та перевірки 

різноманітних припущень щодо причин появи певного результату. Цей метод 

має сенс застосовувати там, де потрібно знайти швидше якісне, а не кількісне 

пояснення складного і неординарного явища. 

Вибираючи метод математичного моделювання, не слід забувати, що 

важливим етапом статистичного прогнозування є верифікація прогнозованих 

значень, тобто оцінювання їх точності та обґрунтованості [61]. На етапі 
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верифікації використовують сукупність критеріїв, способів і процедур, які 

дають можливість оцінити якість прогнозу [60]. 

Процеси та явища, які спостерігають, не завжди піддаються 

математичній інтерпретації, зокрема, додатково можна враховувати інші 

різноманітні фактори, що мають як прямий, так і опосередкований стосунок 

до досліджуваного об’єкта [215]. Саме тому ліс не можна розглядати без 

понять «система» та «системний підхід». 

Під поняттям «система» розуміють складні структури, що взаємодіють 

із навколишнім середовищем як єдине ціле. Система – це функціонально 

визначена структурно впорядкована з адаптивною реорганізацією множина 

елементів. Зовнішні та внутрішні функції систем, їхні ієрархічні або 

однорівневі структури характеризуються відповідними обмінними потоками, 

адаптивна організація та дезорганізація систем є визначальною властивістю 

для їх існування [74]. 

У загальнонауковому сенсі системний підхід – це методологія пізнання 

і практики, в основі якої лежить розгляд об’єктів як систем. Традиційна 

парадигма полягала в тому, що для вивчення динаміки поведінки будь-якої 

складної системи достатньо вивчити властивості її складових. Нова парадигма 

ґрунтується на необхідності аналізу динаміки поведінки всієї системи, щоб 

зрозуміти особливості поведінки її елементів, тобто використання системного 

підходу. 

Системний підхід було сформовано у середині XX ст. на основі загальної 

теорії систем Людвіга фон Берталанфі [193] та кібернетичних теорій 

управління Вільяма Росса Ешбі, Норберта Вінера та Стаффорда Біра [111]. 

Ідеї системного підходу застосовують майже в усіх наукових 

дослідженнях із фізіології, фізики, хімії, економіки, екології, багатьох 

напрямів біології. Більшість завдань вирішують у суспільній практиці у 

зв’язку із запровадженням складних технічних і соціально-економічних 

систем. 

Поєднання складних екологічних (екотичних) зв’язків і процесів, що 
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виникають у природі та реалізовано в різних системах, добре піддаються 

дослідженню. Поняття екосистеми як природної системи, яка охоплює 

сукупність явищ, зв’язків та відповідних процесів, що мають екотичний 

характер, опрацював А. Тенслі [76]. 

Відповідно до вчень В. І. Вернадського про біосферу і ноосферу, наукове 

пізнання, як форма практичної діяльності, нині спрямоване на новий тип 

найскладніших системних об’єктів глобального масштабу [32]. Натомість, 

поняття «екосфера», яке запропонували В. Д. Федоров і Т. Г. Гільманов, є 

дещо вужчим, ніж біосфера, та означає своєрідну «плівку життя», що окутує 

земну кулю, товщиною від часток до тисяч метрів. Сукупність усіх минулих 

екосфер можна розглядати як біосферу, за визначенням В. І. Вернадського 

[32, 76]. 

Сукачов В. М. до елементарних фрагментів екосфери відносить 

біогеоценози як стійкі саморегулювальні екологічні системи, в яких органічні 

компоненти (рослини та тварини) тісно пов’язані з неорганічними (водою та 

ґрунтом) [76, 137]. 

До специфічних особливостей природних біологічних систем (зокрема 

лісових біогеоценозів) відносять [104]: 

– складні та багатофакторні взаємодії і взаємозв’язки як усередині 

системи, так і між системою та середовищем; 

– наявність живих і неживих елементів; 

– вплив антропогенних факторів; 

– мінливість показників та здатність до розвитку і змін; 

– саморегуляцію та еволюційність, зокрема наявність зворотних зв’язків 

із посиленням; 

– відкритість, отримання енергії та речовини ззовні; 

– взаємодію елементів, що може бути як паралельною, так і 

послідовною. 

Відповідно кожен біогеоценоз можна назвати відкритою динамічною 

складною та саморегулювальною системою. 
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Основними складовими лісу як природної екосистеми є [171]: 

1) наявність живих лісових організмів (мікроорганізмів, рослин і 

тварин), які є основними біотичними компонентами лісів; 

2) сукупність матеріальних речовин (ґрунтового субстрату, води та 

атмосферних газів), які належать до абіотичних компонентів лісового 

середовища; 

3) енергія та інформація, які є абіотичними регулювальними 

компонентами екосистеми; 

4) комплекс зв’язків між лісовими організмами та середовищем їх 

існування, які безпосередньо визначають екологію лісу. 

Наявність великої кількості елементів і підсистем зі складними 

взаємозв’язками в лісових екологічних системах за об’єктивного наукового 

пізнання й вивчення лісових об’єктів потребує системного підходу, на основі 

теоретичних і методичних засад багатьох спеціальних дисциплін у поєднанні 

із широким застосуванням сучасних технологій та наукових досягнень. 

За допомогою математичного моделювання у лісовому господарстві 

потрібно вирішити такі завдання: визначити складові елементів для балансу 

лісових екологічних систем та їх зв’язок з умовами зовнішнього середовища; 

перевірити гіпотези щодо основних процесів у динаміці лісових об’єктів; 

здійснити прогноз динаміки лісових об’єктів на тривалий період; здійснити 

непряме обчислення показників, які важко піддаються вимірюванню; 

провести аналіз можливих реакцій системи на зміну зовнішніх подразників і 

визначити межі її стійкості. Використання адекватних математичних моделей 

дає змогу оцінити ефективність та доцільність запроектованих 

лісогосподарських заходів та їх вплив на зміну якісних і кількісних 

характеристик лісових насаджень. Такий підхід дає змогу реалізувати основні 

аспекти сталого розвитку лісового господарства завдяки раціональному 

використанню земель лісового фонду та оперативному прогнозуванню 

ймовірних змін продуктивності насаджень і видового складу внаслідок впливу 

низки непередбачуваних абіотичних факторів середовища (лісові пожежі, 
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зміни клімату, різке поширення збудників хвороб лісових насаджень тощо). 

Завдяки основним прийомам математичного моделювання серед множини 

параметрів можна обирати найбільш значущі для розв’язання конкретних 

проблем та обґрунтувати необхідність натурних обстежень для отримання 

нових даних [196]. 

У дослідженні лісових екосистем та закономірностей ходу росту 

деревостанів застосовують кореляційний і регресійний аналізи, які є 

ефективними для оцінки зв’язку між двома або більше змінними. Ці два типи 

аналізів мають багато спільного, особливо у процедурах обчислення, однак 

часто є важливою різниця в цілях їх застосування. Кореляційний аналіз 

вимірює ступінь числової залежності між двома та більше змінними. Мета 

кореляційного аналізу – отримати число, що виражає ступінь лінійної 

залежності. Натомість метою регресійного аналізу є кількісна оцінка 

взаємозв‘язку між залежною змінною та однією або кількома незалежними 

змінними. В результаті регресійного аналізу отримують математичне 

рівняння, що описує зміну залежної змінної у разі зміни однієї або декількох 

незалежних змінних. Хоча регресійний аналіз передбачає причиново-

наслідковий зв’язок, він не підтверджує причину та наслідки. Обидва аналізи 

застосовують у лісовому секторі, зокрема регресійний аналіз широко 

використовують під час розроблення алометричних рівнянь, рівнянь індексу 

ділянок, визначення об’ємів та в інших випадках [202]. У практиці лісівничих 

досліджень також найпоширенішим методом є регресійний аналіз [40, 47, 57, 

96]. До основної переваги таких моделей можна віднести простоту та швидке 

оброблення на ЕОМ, а також можливість використовувати інформацію, 

одержану під час інвентаризації лісів. 

Сучасна практика моделювання динаміки росту деревостанів 

передбачає розроблення простих і досить детальних нормативів, 

найголовнішими з яких упродовж майже двох останніх століть залишаються 

таблиці ходу росту. Враховуючи кліматичні та інші зміни навколишнього 

середовища (зокрема збільшення концентрації вуглецю в атмосфері), які 
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впливають на закономірності росту і розвитку лісів, використання таблиць, 

розроблених на основі ретроспективного аналізу росту деревостанів протягом 

одного–двох попередніх століть, все менше відповідає сучасним вимогам і тим 

більше не можуть слугувати надійним засобом прогнозів. 

Лісовпорядникам може знадобитися інформація про реальний стан 

лісових ресурсів (кількість та види дерев, їх розміри), прогноз та характер як 

наявних, так і майбутніх запасів насаджень, оцінка максимального приросту. 

Цю інформацію можна отримати з трьох джерел: 

1) оцінка наявних лісів, шляхом проведення детальної інвентаризації; 

2) застосування моделей росту на основі даних інвентаризації; 

3) використання даних дистанційного зондування. 

Моделі росту можуть також мати ширшу роль в управлінні лісами, 

зокрема застосовуватися під час моделювання різних сценаріїв реалізації 

лісової політики. Використання моделей росту в поєднанні з іншими 

ресурсами та даними про екологічні показники має великий успіх, адже це дає 

змогу робити прогнози, формувати рекомендації для лісової політики, як 

окремого регіону, так і країни в цілому. 

Існує безліч моделей росту, тому неможливо розглянути кожну з 

використаних у них методик окремо. Однак необхідно визначити схожі ознаки 

та розглянути лише кілька прикладів для кожного класу моделей. Досить 

зручно класифікувати моделі за рівнем деталізації, яку вони надають. Їх 

поділяють на: моделі насадження в цілому, з класифікацією за розміром та 

моделі для окремого дерева, залежно від необхідної деталізації забезпеченою 

моделлю. Моделювання всього насадження часто є простим та надійним 

шляхом отримання додаткової інформації, яка потрібна для прийняття 

обґрунтованих рішень, що стосуються господарської діяльності та 

стратегічного планування розвитку підприємства чи регіону, однак можуть 

виникнути певні складнощі. Кількісні параметри, як-от густота насаджень 

(кількість дерев на одиницю площі), сума площ поперечних перерізів, 

використовують для прогнозування росту та визначення продуктивності лісів. 
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За цього методу не буде інформації про окреме дерево. 

Моделі з класифікацією розмірів надають деяку інформацію щодо 

структури насадження. Деякі методи доступні і для моделювання всього 

насадження, зокрема один із найбільш широко вживаних – метод 

відображення у вигляді таблиці розподілу насаджень за ступенями товщини, 

яка по суті являє собою гістограму діаметрів стовбура. Цей підхід є 

компромісом між моделюванням насадження та окремого дерева. 

Заключним і одним із найскладніших та найвідповідальніших етапів 

моделювання є аналіз та інтерпретація результатів. Складність його полягає у 

тому, що для інтерпретації результатів не існує готових алгоритмів. Єдина 

спільна для всіх моделей вимога – інтерпретація має узгоджуватися з 

первинними гіпотезами. Основні висновки формують у змістовних термінах: 

зміст параметрів моделі, правильність гіпотез, оцінювання ступеня їх 

вірогідності. 

Серед підходів у дослідженні процесів, що відбуваються у деревостанах, 

трапляються такі, що пропонують альтернативний шлях моделювання. Замість 

рівнянь можна застосувати штучні нейронні мережі для моделювання зміни 

характеристик деревостанів. Хоча в деяких випадках нейронна мережа може 

краще відповідати даним, ніж логістична регресія, її потрібно розглядати лише 

як процедуру, яка дає змогу одночасно оцінювати параметри досліджуваної 

системи та вибирати модель апроксимації [15, 16]. 

Не слід забувати, що будь-яка математична модель – це ідеалізована, 

абстрактна побудова, яка у кращому випадку лише частково відповідає 

дійсності на певний момент часу [138]. 

 

1.2.  Історичні аспекти лісотаксаційних досліджень 

Аналіз процесів, які відбуваються під час при взаємодії об’єктів живої 

природи з подразниками навколишнього середовища, потребує використання, 

зокрема, методик та підходів, що залежать від рівня науково-технічного 

прогресу, якого досягнуло суспільство, і потреб, що виникають на ключових 
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етапах його розвитку. Тож результати досліджень можуть із часом 

трактуватись по-іншому, але залишатимуться підґрунтям сучасної науки, 

наштовхуючи вчених до висновків, що більш наближені до істини. 

Лісова таксація разом із методами, які застосовують для вимірювання, 

аналізу та прогнозування, є невід’ємною складовою інших лісівничих наук та 

практик лісового господарства. Саме тому історію таксації лісу розглядають у 

поєднанні з розвитком лісового господарства і лісокористування, що потребує 

прогнозування потенційного об’єму сировини, яку можна заготовити, не 

виснажуючи ліси та сприяючи збереженню особливо цінних лісових ділянок і 

біорізноманіття. Водночас, такий вид господарювання має давати прибуток 

місцевим громадам та державі. 

Нині основними складовими сучасної системи загальноекономічних та 

спеціальних принципів забезпечення комплексного використання 

лісоресурсного потенціалу в умовах ринкових відносин є [168]: 

– принцип збалансованості, за якого передбачається рівномірне та 

взаємоузгоджене використання компонентів лісоресурсного потенціалу в усіх 

видах діяльності у лісовому комплексі (лісовому та мисливському 

господарстві, деревообробній та целюлозо–паперовій промисловості, а також 

у рекреаційній сфері); 

– принцип невиснажливості, який полягає у збереженні біорізноманіття, 

підвищенні продуктивності та здатності до відновлення складових 

лісоресурсного потенціалу з метою виконання екологічних, економічних та 

соціальних функцій лісу; 

– принцип раціональності – продуманості, обґрунтованості, 

розсудливості, перехід до інтенсивного використання лісоресурсного 

потенціалу (шляхом безвідходного використання наявних ресурсів); 

– принцип багатофункціональності, за якого передбачається інтенсивне 

залучення максимальної кількості компонентів лісоресурсного потенціалу до 

господарського обороту з метою найповнішого розкриття та використання їх 

функціонального призначення. 
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Реалізація кожного із зазначених принципів потребує наявності 

актуальної інформації про лісовий фонд на локальному, регіональному, 

національному та загальносвітовому рівнях та її правильного інтерпретування 

для прийняття раціональних управлінських рішень. 

Інтенсивний розвиток лісівничих наук розпочався в епоху європейської 

промислової революції, від другої половини XVIII ст. На теренах колишньої 

Російської імперії лісова таксація почала активно розвиватися з перших 

десятиліть XIX ст. До перших вагомих лісотаксаційних праць того часу 

належать: підручник В. С. Семенова «Таксация лесов», опублікований у 1843 

р., та результати лісотаксаційних досліджень А. Р. Варгаса де Бадемара  

«Исследования о запасе и приросте лесов в Тульской губернии...», що 

побачили світ у «Лесном журнале» у 1844 р. [108]. Праця А. Р. Варгаса де 

Бадемара не втратила свого значення дотепер, оскільки була виконана з 

великим знанням справи та випередила на півстоліття роботи подібного 

характеру інших європейських авторів. Хоча  розвиток лісотаксаційної науки 

західних країн уже на той час значно випереджав вітчизняну. Саме цей період 

став першим етапом розвитку лісової таксації, який мав математичний напрям. 

У цей період панувала німецька математична школа. Серед відомих німецьких 

публікацій першої половини ХІХ ст. були праці Кьоніга Готліба «Die 

Forstbenutzung»,  «Zuverlässige and allgemeine brauchbare Holztaxations tafeln», 

«Die Forst-Mathematik in den Grenzen wirthschaftlichen Anwendung» [204, 205]. 

Вчені того часу намагалися створити універсальні формули для вирішення 

всіх питань, що стосувались як теорії, так і практики лісової таксації. Цей 

напрям виявився неефективним, оскільки біологічна природа об’єктів таксації 

та велика їх мінливість у часі під впливом різних факторів не дали змоги 

визначити їхній подальший розвиток завдяки заздалегідь встановленим 

математичним формулам. За формою наукового дослідження – це був метод 

дедукції, а саме перехід від загального до конкретного, що є характерним для 

математики. 

Наступний період характеризується накопиченням значної кількості 



35 

   

 

емпіричного матеріалу з використанням методів статистики, обчислення 

середніх величин і встановленням залежностей між окремими ознаками дерев 

та насаджень. Це індуктивний метод, а саме перехід від окремих до загальних 

знань. Цей період почався наприкінці XVIII ст., тривав упродовж усього XIX 

ст. і на початку ХХ ст., аж до радянського періоду. 

Активну участь у розвитку лісової таксації того часу брав Ф. К. Арнольд 

[9, 10, 11]. У 1855 р. він заснував газету «Лесоводство и охота», видав згодом 

низку праць, зокрема посібник «Лесная таксация» (1858 р.), «Лесоводство. 

Наставление к хозяйственному уходу за лесом» (1860 р.); «История 

лесоводства в России, Франции и Германии» (1895 р.) [108, 191]. Значний 

вплив мала стаття професора А. Ф. Рудзського, яку він опублікував у 1880 р. 

У ній засуджувалась спроба німецьких учених-лісівників перетворити лісову 

таксацію на лісову математику. Поряд із правильними судженнями стаття 

містила низку помилкових трактувань щодо незначної ролі теорії в лісовій 

таксації, натомість практиці надавалося вирішальне значення. Така оцінка ролі 

теорії в лісовій таксації негативно вплинула на розвиток вітчизняної 

лісотаксаційної науки та спричинила тривалий її застій. 

До наукових здобутків у цей час можна віднести такі праці: Н. М. Зобов 

«Лесная таксация» (1873), Ф. Баур «Лесная таксация» і М. Кунце «Учебник 

древоизмерения» (1878), М. К. Турський «Таблицы для таксации леса» (1872), 

«Лесоводство» (1915), «Лесная таксация» (1927), М. Є. Ткаченко «Леса 

Севера», «Закон объема древесных стволов...» (1911), «Английский способ 

таксации леса» (1925), М. К. Турський «Лесная таксация» (1927), 

М. В. Третьяков «Закон единства в строении насаждений» (1927), 

«Справочник таксатора» (1952, 1965) та ін. [3, 21, 191]. Слід зазначити, що 

М. В. Третьяков розробив стандартні таблиці сум площ поперечних перерізів 

та запасів деревостанів при повноті 1,0 та, спільно з П. В. Горським, масові 

таблиці об’ємів стовбурів за розрядами висот деревостанів для окремих 

регіонів [147, 148]. 

Негативною стороною цього напряму стало те, що під час збирання 
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значної кількості дослідного матеріалу приділяли недостатню увагу 

поглибленому та якісному аналізу, а також вивченню закономірних зв’язків, 

що спостерігаються між досліджуваними явищами і фактичними даними. 

Широкий розвиток лісотаксаційний напрям отримав на початку XX ст. 

До важливих робіт цього періоду належать питомі масові таблиці обсягу та 

збігу деревних видів, які склав А. Крюденер (1913), загальним обсягом – 20 

томів; масові таблиці для стовбурів сосни за бонітетами, які розробили 

М. М. Орлов і Б. А. Шустов (1912); таблиці ходу росту соснових насаджень 

Архангельської губернії і ялинових насаджень Північно-Східної європейської 

частини Росії, які склав А. В. Тюрін (1913–1916); таблиці ходу росту 

порослевих дубових насаджень південної Росії, які підготував Б. А. Шустов 

(1914); закон форми деревних стовбурів і загальні таблиці видових чисел, які 

розробив М. Є. Ткаченко (1911), та ряд досліджень інших авторів. 

Значний внесок у розвиток лісової таксації у радянський період 

належить класику лісівничої науки М. М. Орлову. Він написав 148 статей і 

книжок, зокрема у 1895 р. опублікував працю «Исторический очерк 

искусственного лесовозращения в России». Розроблена М. М. Орловим 

бонітетна шкала (1911) стала незамінним елементом лісівничої науки. 

Питаннями розрахунків при лісокористуванні, товаризації та 

сортиментації деревостанів у радянський період займався М. П. Анучин [3]. За 

його керівництва було розроблено статистичний метод таксації лісу за 

допомогою кругових пробних площ. Серед понад 250 наукових праць, поміж 

яких близько 40 монографій, відомими є: «Таксация лесосек», «Оптимальные 

возрасты рубки лесов европейской части СССР», «Таксация и устройство 

разновозрастных лесов», «Теория и практика организации лесного хозяйства» 

«Определение площади лесных предприятий с непрерывным 

лесопользованием» та ін. 

Внесок у розвиток лісівничої науки зробили також видатні вчені: 

Б. О. Шустов, Д. І. Товстоліс, О. В. Тюрін, В. К. Захаров, М. Є. Ткаченко, 

М. В. Третьяков [147, 148]. Починаючи з 1960-х рр. у лісовій таксації активно 
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впроваджували математичні методи та використання засобів сучасної на той 

час обчислювальної техніки. Обчислювальна техніка стала не лише 

платформою для вирішення теоретичних завдань, а й ефективним засобом для 

автоматизації виробничих процесів та одним із інструментів лісівничої освіти. 

Творцем нової української лісотаксаційної школи і піонером запровадження 

ЕОМ у цій галузі слушно вважають К. Є. Нікітіна. Також у цей період 

працювали такі видатні вчені, як О. Г. Мошкальов, А. А. Кулєшис та ін. 

Подальший активний розвиток лісової таксації у колишньому СРСР був тісно 

пов’язаний з іменами В. В. Загреєва, А. А. Антанайтіса, М. М. Свалова, 

О. О. Атрощенка, А. З. Швиденка, В. Ф. Багінського, І. І. Гусєва [2, 13, 65, 

125]. 

Значний внесок у лісову галузь України у пострадянський період 

зробили відомі вчені-таксатори А. А. Строчинський, А. З. Швиденко, 

М. М. Гром, П. І. Лакида, Є. І. Цурик, С. М. Кашпор, С. І. Миклуш, О. А. Гірс, 

В. П. Пастернак, Ю. Й. Каганяк, Г. Г. Гриник, В. П. Ткач та ін. [39, 42, 48, 49, 

50, 69, 70, 78, 79, 80, 134, 151]. 

Основними пріоритетами для лісівничих наук нині є розроблення та 

вдосконалення програмного забезпечення для функціонування 

геоінформаційних систем у лісовому господарстві, дослідження з лісової 

радіології, моделювання наслідків змін клімату, вирішення практичних 

завдань лісовпорядкування та лісозахисту. Особливе місце займають питання, 

що стосуються прогнозування основних таксаційних показників насаджень на 

короткострокові та довгострокові періоди. 

 

1.3. Огляд методів моделювання росту і продуктивності 

деревостанів 

Продуктивність деревостанів формується у межах ґрунтово-

гідрологічного та кліматичного потенціалу відповідного типу лісорослинних 

умов. Вона визначається запасом стовбурової деревини і є наслідком прояву 

комплексної дії багатьох факторів, з яких, окрім кліматичних умов, важливим 
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є склад насадження, його повнота та санітарний стан. Важливим 

методологічним питанням є вибір критерію визначення продуктивності 

деревостанів. 

В українській енциклопедії лісівництва наведено таке визначення 

продуктивності насаджень: це сукупність запасів насаджень в об’ємних або 

вагових вимірах на одиниці площі за певний відрізок часу (рік, період, все 

життя) [155]. В сучасній лісівничій науці використовують фактичну та 

потенційну продуктивність лісу. Фактична продуктивність характеризується 

реальною продукцією, яка створюється наявним насадженням, а потенційна 

продуктивність є максимально можливою, яка досягається за найповнішого 

використання лісорослинного потенціалу. 

Для оцінювання продуктивності деревостану і запасу фітомаси 

вимірюють різні характеристики дерев та складових насадження, а також 

фіксують і враховують характеристики насадження в цілому. Показники, що 

характеризують кількісну та якісну сторони насадження, у лісознавстві 

називають таксаційними, це, зокрема, вік, середня висота й діаметр, 

походження, форма, склад, повнота та бонітет насадження. Продуктивність 

деревостану насамперед потрібно визначати для деревного виду, але у деяких 

випадках необхідно брати до уваги підріст і підлісок, якщо вони створюють 

ефект «підгону» для головної деревної породи. 

Середній вік визначають як середньоарифметичну величину із кількох 

вимірювань (за допомогою підрахунку річних кілець на пнях або за 

допомогою вікового бураву) у дерев, близьких за розмірами до середнього, 

враховуючи зовнішні ознаки дерев, як-от висота та діаметр, з урахуванням 

їхньої залежності від умов зростання, кольору хвої чи листя, форми крони, 

кольору і будови кори. 

Розрізняють два основні типи вікової структури насаджень –одновікову 

і різновікову. Вікова структура деревостанів пов’язана з їх походженням і 

формуванням. Одновікові деревостани зазвичай формуються у результаті 

штучного лісовідновлення або лісорозведення, після лісових пожеж або 
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суцільних рубок, проведених у насіннєвий рік. Природні антропогенно 

непорушені ліси, так звані праліси, найчастіше представлені різновіковими 

насадженнями. До пралісів, квазіпралісів та природніх лісів відносять ліси 

природного походження, що розвивалися без господарського впливу людини. 

Через це, як правило, їм властива складна структура, вони мають непорушені 

процеси природної лісової динаміки, мозаїку кластерів дерев різного віку та 

значну кількість мертвої деревини [189, 195]. 

Залежно від типу вікової структури у деревостанах спостерігаються 

певні закономірності таксаційної будови: розподіл кількості дерев за 

діаметром, висотною структурою, зімкнутістю намету тощо. Суттєвий вплив 

на формування вікової структури насаджень має видовий склад. Зокрема, у 

мішаних деревостанах деревні види часто мають різний вік, на відміну від 

чистих. Формування чистих і мішаних деревостанів у природних умовах та їх 

територіальне розташування залежать від географічних умов, біологічних 

властивостей деревних видів, факторів навколишнього середовища та 

господарської діяльності людини. Чисті деревостани формуються в 

особливих, специфічних ґрунтово-кліматичних умовах, які відповідають 

екології певної деревної породи. У цілому, мішані за складом насадження є 

прикладом стійкого біологічного угруповання. 

Середню висоту визначають для елементів лісу, які його складають, з 

урахуванням долі їхньої участі в складі. Висоту дерев, що ростуть, вимірюють, 

зазвичай, за допомогою висотомірів, які можуть мати різний принцип роботи: 

лазерні та ультразвукові висотоміри і дендрометри. Для визначення висоти 

головної породи і найбільш представлених складових видів на виділі роблять 

інструментальні заміри висот у 3–5 облікових дерев, близьких до середніх, і, 

за необхідності, віковим буравом відбирають зразки (керни) для визначення 

віку. Також у деревостанах виділяють окремі яруси, якщо дерева однієї або 

різних порід суттєво відрізняються за висотою. Часто дерева розташовані у два 

яруси: перший – із світлолюбних видів, другий – із більш тіньовитривалих. 

Залежно від особливостей росту підходи до вимірювання діаметра 
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можуть відрізнятись, але зазвичай проводять за допомогою механічних або 

електронних мірних вилок, стрічок або рулеток, в деяких випадках можуть 

використовувати лазерні сканери або стереоскопічні камери. 

Інші таксаційні показники визначають загальноприйнятими методами 

лісової таксації. 

При поєднанні класифікацій можна отримати інформацію, яка дає змогу 

приймати системні рішення з формування високопродуктивних насаджень, 

проектування лісогосподарських заходів та подальшого оцінювання їхньої 

ефективності. 

Моделюючи ріст насаджень, слід враховувати біологічні особливості з 

дотриманням основних принципів моделювання таких систем. Відповідно до 

класифікації Д. Манро (1973), виділяють три основні принципи моделювання. 

В основі першого принципу основною моделювання є окреме дерево. Другий 

передбачає основною одиницею моделювання також окреме дерево, однак, на 

відміну від першого принципу, змінними моделі будуть таксаційні ознаки 

дерев без урахування їх просторового розміщення та даних таксації частин 

деревного стовбура. За третього принципу моделювання основною одиницею 

є деревостан і моделі будуються для сукупності насаджень за їхніми середніми 

таксаційними показниками. 

Моделі, що будуються для сукупності насаджень за середніми 

таксаційними показниками, відображено в таблицях ходу росту, які широко 

використовувалися на теренах Східної Європи. В основу таких таблиць 

покладено розроблені регресійні моделі. 

Хоча моделі ходу росту мають обмежене використання через те, що 

потребують додаткової інформації для отримання достовірних даних, за 

відповідної інвентаризації вони є надійним способом вивчення впливу на ліс 

способів ведення лісового господарства та лісозаготівлі в цілому. 

Моделюванням росту деревних видів займались К. Є. Нікітін [103, 104], 

А. З. Швиденко [179, 180, 181, 182], В. В. Антанайтіс [2], М. В. Давидов [49, 

51], М. М. Свалов [125], В. В. Загреєв [65], П. І. Лакида [78, 79, 80], 
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А. А. Строчинський [134], О. П. Бала [14, 15, 17, 20, 78], В. М. Володимиренко 

[33], А. Е. Оборська [106], А. Ю. Терентьєв [139], А. М. Білоус [27], 

А. Г. Лащенко [83], Р. Д. Василишин [30] та багато інших учених. Основою 

сучасного моделювання ходу росту деревостанів є математичні моделі, які 

виражаються через формули або системи формул, що відображають 

біологічний зміст особливостей росту насаджень. 

Одним із базових аспектів лісогосподарської практики є виявлення 

загальних закономірностей росту та розвитку насаджень, які різною мірою 

можуть залежати від індивідуальних особливостей росту та розвитку окремих 

дерев у насадженні. Безпосередньо підбір однорідного експериментального 

матеріалу є важливим лісотаксаційним завданням. Для підбору даних сьогодні 

використовують два способи – на типологічній і бонітетній основі. Кожен із 

них має як позивні, так і негативні аспекти. До негативної сторони 

використання типів лісу належить брак кількісних показників щодо їх 

визначення, однак, з іншого доку, спосіб, оснований на класах бонітету, має 

статичний характер бонітетних шкал. Формування структури та складу 

насаджень, які відповідають типам лісу, що найповніше використовують 

потенційну продуктивність лісорослинних умов, є основою інтенсивного 

ведення лісового господарства та має супроводжуватись великою увагою до 

дотримання принципів сталого лісокористування [91, 126, 175]. 

Базовою класифікаційною одиницею у багатьох сучасних розробках 

таблиць ходу росту є клас бонітету. Використання бонітету як основної 

класифікаційної ознаки не означає, що типологічну базу ігнорують. Натомість, 

у межах одного й того самого класу бонітету (в базовому віці) та тієї самої 

лісорослинної зони закономірності росту суходільних і заболочених лісів 

однієї й тієї самої породи можуть відрізнятися. У таких випадках ТХР 

розробляють на типологічній основі, наприклад, на гігроморфні та автоморфні 

групи типів лісу, однак у межах таких груп класифікують за відповідними 

бонітетами. 

Розроблення більшості таблиць ходу росту передбачає застосування 
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уніфікованої системи бонітетів: у певному базовому віці для визначення 

однакових класів бонітету порід використовують ті самі значення висот (за 

двома групами – перша для хвойних і насіннєвих насаджень, а друга – для 

вегетативних). Як базовий вибирають вік, у якому стабілізується ріст у висоту 

[176, 179]. 

За групування вихідного матеріалу на основі бонітетів разом із 

використанням загальної бонітетної шкали унеможливлюється побудова 

природних рядів розвитку [176]. Такий недолік можна компенсувати шляхом 

створення динамічних бонітетних шкал, які враховують особливості росту 

кожної деревної породи, зокрема типи росту [125]. Ідея щодо виділення типів 

росту належить М. В. Третьякову [147, 148], подальший розвиток отримала у 

працях К. Є. Нікітіна [100] та М. В. Давидова [48, 49, 50, 51]. Важлива роль у 

вдосконаленні методик складання ТХР належить школі професорів 

А. З. Швиденка та П. І. Лакиди, яку доповнювали їхні учні [20, 33, 80, 106, 

139]. Основною умовою розроблення сучасних таблиць ходу росту є побудова 

динамічних бонітетних шкал. 

За призначенням і застосуванням ТХР поділяють на: 

1. ТХР для нормальних деревостанів, які мають у цих умовах найбільші 

запаси на 1 га та суми площ поперечних перерізів. Використовують як еталони 

під час таксації лісів і складають на бонітетній основі. 

2. ТХР для модальних деревостанів, як найбільш характерних і 

поширених на конкретній території. Такі таблиці мають місцеве використання, 

їх складають як за типами лісу, так і за класами бонітету. Застосовують для 

визначення віку стиглості, віку рубки та інших питань, що пов’язані з 

фактичним станом лісів. 

3. ТХР для оптимальних деревостанів, які зазвичай відповідають 

окремим господарським критеріям оптимальності, стосуються як мішаних, так 

і складних насаджень. Ці таблиці складають переважно на лісотипологічній 

основі та використовують для визначення мети господарства. 

4. ТХР, що стосуються до інших варіантів, – відображають різні ступені 
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густоти та повноти, неоднакову інтенсивність рубки. Застосовують для 

проектування розміру проміжного лісокористування. 

Практичне використання таблиць ходу росту має узгоджуватись із їхнім 

призначенням та сприяти отриманню актуальної інформації. Практика та 

теорія лісовпорядкування потребує нормативів, які б можливо було 

використовувати з достатньою точністю на різних стадіях проектування 

лісових об’єктів, а також обґрунтування управлінських рішень. 

Основна частина таксаційних нормативів характеризує ріст і 

продуктивність нормальних насаджень і стосується чистих за складом, 

високоповнотних і високопродуктивних деревостанів. Однак унаслідок 

інтенсивної господарської діяльності в Україні такі насадження трапляються 

досить рідко, а через значний антропогенний вплив формуються переважно 

середньоповнотні насадження, які мають характерні для певного регіону 

особливості росту. Саме це зумовлює потребу в опрацюванні ТХР переважних 

наявних модальних деревостанів, які мають здебільшого середню 

продуктивність для окремого регіону. Нормативи, які характеризують 

сучасний стан насаджень, широко застосовують у виробництві [3, 91]. 

Відповідно до методики, яку запропонував М. П. Анучин [3, 4, 5, 6, 78] 

у 1957 р. для складання ТХР модальних деревостанів, передбачалося 

використовувати дані лісовпорядкування. Визначення середніх значень 

основних таксаційних показників за класами віку здійснювали в результаті 

статистичного опрацювання отриманих матеріалів, зокрема графічного та 

аналітичного вирівнювання. Схожий підхід має методика складання таблиць 

ходу росту модальних насаджень, яку розробили В. С. Мойсеєв, І. А. Нахабцев 

і О. Г. Мошкальов [92]. Вона суттєво не відрізняється від методики ТХР 

нормальних деревостанів, передбачає комбінований метод. 

Сучасні підходи щодо побудови таблиць ходу росту модальних 

деревостанів поєднують різні методи з розроблення моделей росту у вигляді 

математичних моделей, зокрема аналітичний і статистичний. Основні 

параметри моделей таксаційних показників встановлюють за допомогою 
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регресійних залежностей у результаті статистичного оброблення матеріалів 

тимчасових або постійних пробних площ і повидільної бази даних 

ВО «Укрдержліспроект» [20, 33, 91, 106, 139, 171]. 

Практичну цінність у лісогосподарській діяльності становить баланс 

щодо застосування наявних загальних і місцевих таблиць. Кожен деревостан 

у певних географічних умовах має свої особливості росту, відповідно 

узагальнення таблиць має здійснюватися з необхідною для цього точністю. 

Загальні таблиці використовують в основному для прогнозованих 

розрахунків, а також інших наукових цілей. При лісовпорядкуванні можуть 

застосовувати регіональні ТХР, зокрема таблиці ходу росту модальних 

деревостанів [176]. 

У різні часи особливості росту деревостанів дуба звичайного 

насіннєвого та вегетативного походження досліджували багато науковців [17, 

14, 46, 50]. Нині чинна нормативна база для таксації дубових насаджень 

України передбачає використання таблиць ходу росту М. В. Давидова, які 

було опубліковано у 1960 р., а вже у 1979 р. цей автор розробив уточнені 

нормативи, які враховують прискорені типу росту. 

У 2013 р. співробітники кафедри лісової таксації та лісовпорядкування 

(нині – кафедра таксації лісу та лісового менеджменту) НУБіП України 

підготували «Лісотаксаційний довідник», який містив уніфікований і 

виправлений варіант нормативів М. В. Давидова 1979 р. Однак навіть таке 

подання таблиць ходу росту М. В. Давидова не повною мірою розкриває 

регіональні особливості зростання дуба звичайного вегетативного погодження 

в Лісостепу України та потребує подальшого вивчення особливостей його 

росту [84]. 

За допомогою сучасного програмно-апаратного комплексу та 

оптимальних математико-статистичних методів опрацювання масивів 

інформації є можливість детально досліджувати закономірності будови та 

оцінювати продуктивність деревостанів. До пріоритетних напрямів вивчення 

біологічних систем належить створення якісно нових моделей прогнозу 
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продуктивності на основі поєднання інформації про закономірності росту й 

таксаційної будови деревостанів. 

 

Висновки до першого розділу 

1. За об’єктивного наукового пізнання і вивчення лісових об’єктів 

має застосовуватися системний підхід, на теоретичних і методичних 

засадах багатьох спеціальних дисциплін у поєднанні з широким 

застосуванням сучасних технологій та наукових досягнень. 

2. До пріоритетних напрямів вивчення біологічних систем належить 

створення якісно нових моделей прогнозу продуктивності на основі 

поєднання інформації про закономірності росту й таксаційної будови 

деревостанів. 

3. Сучасна практика моделювання динаміки росту деревостанів 

передбачає розроблення простих і досить детальних нормативів, 

найголовнішими з яких упродовж майже двох останніх століть 

залишаються таблиці ходу росту. 

4. Таблиці ходу росту є одними із основних нормативів, які 

використовують для оцінювання стану лісових насаджень і під час 

проектування лісогосподарських заходів. 

5. Наявність актуальної інформації про лісовий фонд на локальному, 

регіональному, національному та загальносвітовому рівнях є основою для 

прийняття раціональних управлінських рішень. Саме тому розроблення 

таблиць ходу росту для модальних деревостанів, що характеризують 

сучасний стан лісів, є особливо актуальною. 

Матеріали розділу опубліковано у таких наукових працях: [132, 159].  
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА, ДОСЛІДНОГО МАТЕРІАЛУ ТА 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Лісорослинне районування, фізико-географічні, кліматичні та 

ґрунтово-гідрологічні умови об’єкта досліджень 

Проведення організаційно-технічних заходів, які спрямовані на 

вирощування, відновлення, охорону та захист лісів, підвищення їх 

продуктивності та стійкості, а також удосконалення територіального 

планування лісового господарства з урахуванням багатоцільового 

використання лісових ресурсів, екосистемних функцій лісів та найбільш 

повного і цілеспрямованого їх споживання та відновлення передбачає підхід, 

який оснований на ідеї лісорослинного районування [152]. Поділ лісового 

фонду на однорідні частини, що відрізняються від сусідніх природними 

умовами, передбачає постійні наукові дослідження і збирання необхідної 

інформації у процесі плануванні лісогосподарської діяльності. 

Основною метою лісогосподарського районування є удосконалення 

території планування ведення лісового господарства та здійснення 

лісогосподарських заходів відповідно до багатоцільового призначення лісових 

ресурсів за умови часткового та раціонального використання і відтворення. 

Питаннями лісорослинного районування займалися багато вчених, 

зокрема, Г. Ф. Морозов [94], В. В. Докучаєв [56], С. В. Вульф [34], 

І. К. Пачоський [112], П. С. Погребняк [114], П. А. Тутковський [150], 

М. І. Котов [73], Є. М. Лавренко [77], Є. М. Брадіс [29], С. М. Стойко [133], 

С. А. Генсірук [36], Б. Ф. Остапенко [109], В. П. Ткач [140, 109],  Л. С. Берга, 

В. І. Вернадський, Р. І. Танфільєв, Є. В. Алєксєєв, Г. Н. Висоцький та ін. [114]. 

Розрізняють такі види лісогосподарського районування України: 

лісотипологічне, фізико-географічне, лісорослинне, економічне та ін. Суть 

таких підходів полягає у вивченні просторової будови природних угруповань, 

рослинного покриву, стану соціально-економічного розвитку за допомогою 
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розподілу території України на лісогосподарські області, округи та райони, які 

мають спільні характеристики з погляду системи ведення лісового 

господарства. 

Пастернак П. С. виділяє три рівні районування: макро-, мезо- та 

мікрорайонування [110]. Перший рівень охоплює три економічні райони: 

Північно-Західний, Південний і Донецько-Придніпровський. На рівні мезо- та 

мікрорайонування розташовано сім лісогосподарських областей, дванадцять 

округів і п’ять підокругів. Це такі області: Лісова (округи – Західно-

Подільський і Східно-Подільський), Лісостепова Правобережна (Черкаський 

та Подільський), Лісостепова Лівобережна (Харківський), Північно-Степова 

(Ізюмсько-Старобільський, Середньодніпровський та Донбаський), 

Карпатська гірська (Прикарпатський та Закарпатський), Кримська гірська 

(Кримський гірський), а також Південностепова (Південностеповий). Також 

уздовж річок і морських берегів рекреаційного та природоохоронного 

значення виділено підокруги. За основу для виділення лісогосподарських 

областей було взято межі лісорослинних зон з урахуванням лісо-економічних 

показників і характеристик систем ведення лісового господарства. 

 Згідно з лісорослинним районуванням за С. А. Генсіруком, найбільшою 

таксономічною одиницею вважають лісогосподарську область, або провінцію, 

яка характеризується однорідністю природних умов [72]. Області також 

містять округи – території, що мають подібний ландшафт і схожі лісові 

масиви. Округи поділяють на райони, які є однорідними за складом 

рослинності, комплексом типів лісу та особливостями ведення лісового 

господарства. Залежно від конкретних умов лісогосподарські райони можуть 

бути поділені на підрайони [36]. 

На території України виділено чотири рівнинні лісогосподарські області 

(округи): А – Полісся (І – Західно- та Центральнополіський; ІІ – Києво-

Чернігівський); Б – Лісостеп (ІІІ – Західноукраїнський; ІV – Дністровсько- 

Дніпровський; V – Лівобережно-Дніпровський; VI – Середньоруський 

лісостеповий); В – Північний (байрачний) степ (VII – Правобережно-
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Дніпровський; VIII – Лівобережно-Дніпровський; IX – Донецько-Донський); 

Г – Південний (безлісий) степ (X – Причорноморсько-приазовський 

південностеповий); дві гірські лісогосподарські області (округи): Д – Гірський 

Крим (XI – Гірськокримський; XII – Південнобережний); Е – Українські 

Карпати (XIII – Прикарпатський; XIV – Гірськокарпатський; XV – 

Закарпатських рівнин і передгір’їв). 

Лісостепова зона займає близько 34 % території України та 

простягається із заходу на схід від Передкарпаття до Середньоросійської 

височини майже на 1100 км [36]. Північна її межа простежується за суцільним 

поширенням північно-лісостепових ландшафтів, індикаторами яких є сірі 

лісові ґрунти, чорноземи опідзолені, які сформувалися на лесових породах. У 

північну частину Лісостепу України по долинах річок, давніх улоговинах 

стоку проникають мішані лісові ландшафти [66]. 

Лісостеп України представлений строкатістю фізико-географічних 

умов, які визначають складність ґрунтового покриву. Зональними ґрунтами 

Лісостепу є чорноземи типові, вилугувані, опідзолені, реградовані, а також 

світло-сірі, сірі, темно-сірі опідзолені й деградовані ґрунти. До найбільш 

поширених ґрунтів належать малогумусні та середньогумусні типові 

чорноземи, легко- і середньосуглинкові. Вони вкривають вододіли 

центральної й південної частини Правобережжя та займають значні території 

на Лівобережжі. Ці ґрунти мають значну глибину гумусового профілю і 

порівняно низький вміст гумусу. У комплексі з чорноземами залягають темно-

сірі опідзолені ґрунти, які поширені на Правобережжі й корінних берегах річок 

Лівобережжя. Деградовані опідзолені ґрунти утворилися в центральних і 

південних районах Лісостепу. Сірі опідзолені ґрунти найбільш поширені на 

Волинській, Подільській, Придніпровській височинах і на схилах відрогів 

Середньоросійської височини. Вони мають малий вміст гумусу (2–3 %) і 

підвищену кислотність. Також для Лісостепової зони характерне зростання 

ролі гумусово-акумулятивного процесу ґрунтотворення та розвиток водної 

ерозії. Під природними лісами разом із дерновим процесом у ґрунтогенезі бере 
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участь підзолистий процес. Ерозія проходить досить інтенсивно завдяки 

зимовим відлигам та зливам, під час яких сніговий покрив сходить, а тимчасові 

водні потоки змивають ґрунт. Посиленню ерозії сприяють також глибоке 

розчленування поверхні й наявність крутих схилів, значні коливання 

температур повітря і ґрунту, антропогенний фактор [114]. 

Чорноземи мають легко- і середньосуглинистий механічний склад, 

характеризуються нейтральною реакцією (рН 6,5–7,0) і досить високим 

вмістом поживних для рослин елементів – азоту, фосфору та калію. Сірі лісові 

ґрунти (світло-сірі, сірі й темно-сірі) сформувалися під широколистяними 

лісами на карбонатних лесах і лесових породах. 

Характерною особливістю сірих і світло-сірих лісових ґрунтів є 

порівняно невисока кислотність (рН 5,5 і вище) і високий ступінь насичення 

основами (70–80 %). Темно-сірі лісові ґрунти є, зазвичай, слабкокислими, 

оскільки утворились із чорноземів унаслідок процесів опідзолення. Як уже 

зазначено, багато земель зайнято під сільськогосподарськими угіддями. 

Південна межа Лісостепу України проходить по лінії таких населених 

пунктів: із півночі від Великої Михайлівки, Ширяєвого, через Першотравневе, 

на північ від Новоукраїнки, Кіровограда, через Знам’янку, Онуфрієвку, вздовж 

р. Ворскла на Кобеляки, Нові Санжари, на північ від Краснограда, через 

Балаклію, вздовж р. Оскіл до території Росії. Вона простежується по лінії 

суцільного поширення чорноземів глибоких середньогумусних, характерних 

для південнолісостепових ландшафтів. У цих межах розташовані Вінницька, 

Черкаська, Полтавська і Харківська області, південна частина Львівської, 

Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, більша 

частина Сумської, північ Одеської і Кіровоградської областей [36, 66]. 

Формування лісостепового типу ландшафту почалося в неогені. Це було 

пов’язано з посиленням континентальності клімату, що зумовило поширення 

саван (тропічного лісостепу) замість тропічних і субтропічних лісів. Пізніше, 

через похолодання клімату, савани еволюціонували і перетворились на 

лісостепові ландшафти помірних широт. Сучасна структура цього типу 
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ландшафту визначилась в основному історією розвитку території в 

антропогені. Вигляд лісостепових ландшафтів значно змінився за історичний 

час у процесі їх господарського використання [36, 66]. 

Невелика кількість первинних лісів і лучних степів збереглася дотепер. 

Залісненість зони становить у середньому 12,5 %. Лісостепові ландшафти 

сформувались на повсюдно поширених лесових породах, що легко 

розмиваються дощовими і талими водами. Тому характерною рисою лісових 

ландшафтів є широкий розвиток балок і ярів, особливо на підвищеннях і 

крутих берегах річок. Великими орографічними одиницями є східна і 

південно-східна частина Подільської височини, Придніпровська височина, а 

на сході – відроги Середньоруської височини. На лівобережжі великий простір 

займають Придніпровська низовина з широкими терасами Дніпра, Полтавська 

рівнина. Височини приурочені до позитивних, низини – до від’ємних 

тектонічних структур. Зокрема, Придніпровська височина приурочена до 

Українського щита. Придніпровська низовина розташована у межах 

Дніпровсько-Донецької тектонічної западини. Знижені західні відроги 

Середньоруської височини приурочені до схилу Воронезького масиву. З 

приуроченістю орографічних одиниць до певних тектонічних структур 

пов’язані різноманітність корінної основи лісостепових ландшафтів, значні 

коливання гіпсометричних рівнів, що зумовлює властиву європейському 

Лісостепу вертикальну диференціацію ландшафтів. 

Зміна кліматичних умов відбувається у меридіональному та широтному 

напрямках. Територія Лісостепу одержує за рік 100–110 ккал/см2 сонячної 

радіації, зокрема 47–50 ккал/см2 поглинається земною поверхнею з 

урахуванням витрат на турбулентний теплообмін між ґрунтом і атмосферою 

та на випаровування вологи. Просуваючись на схід, можна спостерігати 

зниження витрат тепла на випаровування через зменшення кількості опадів і 

зростання сухості повітря, при цьому збільшуються можливості прогрівання 

повітря. Середні річні витрати тепла на випаровування у зоні Лісостепу 

змінюються від 35 ккал/см2 на заході до 29 ккал/см2 на сході, а величини 
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турбулентного теплообміну за цей самий період відповідно становлять 8 і 

12 ккал/см2 [97]. 

У посушливі та вологі роки співвідношення між витратами тепла на 

випаровування і турбулентним теплообміном між земною поверхнею і 

атмосферою може відрізнятись від середнього значення. 

Із заходу на схід у Лісостепу спостерігається також зростання річних 

амплітуд температури повітря і ґрунту (як середніх, так і абсолютних), що є 

результатом підвищення в цьому напрямку літніх температур і зниження 

зимових. Зокрема, якщо в західних районах зони середня місячна температура 

повітря упродовж року змінюється від мінус 4 до плюс 18 °С, то в східних 

районах – від мінус 7–8 до плюс 20–21 °С. Значення абсолютного мінімуму та 

максимуму температури повітря становлять: мінус 32–36 та плюс 37–38 °С на 

заході і мінус 39 та плюс 39–40 °С на сході зони. Суми температур за період із 

температурами понад 10 °С змінюються від 2400 °С у західних районах до 

2600–2800 °С у східних. Тривалість періоду без морозів зменшується від 180–

190 днів на заході до 160–150 днів на сході зони [97]. 

Характерними для Лісостепу є дубові, грабово-дубові та ясенево-дубові 

ліси. Основою ознакою лісостепового ландшафту є наявність дібров, які 

вкривають схили ярів і підвищення з еродованими чорноземними ґрунтами. В 

Україні дубові насадження займають понад 24 % території, вкритої лісом, для 

Лісостепової зони цей показник становить більше ніж 50 %. Вони представлені 

здебільшого чистими дубовими і мішаними грабово-дубовими (на 

Правобережжі) та дубовими і дубо-кленово-липовими (на Лівобережжі) 

лісами. На Правобережжі перший ярус утворюють дуб звичайний (Quercus 

robur L.), ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.), клен несправжньоплатановий 

(Acer pseudoplaianus L.), а другий – граб звичайний (Carpinus betulus L.), клен 

гостролистий (Acer platanoides L.), клен польовий (Acer campestre L.). У 

підліску ростуть ліщина звичайна (Corylus avellana L.), бруслина європейська 

(Euonymus europaeus L.), свидина кров’яна (Cornus sanguinea L.), часом терен 

колючий (Prunus spinosa L.). 
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Оптимальними для дуба є чорноземи та світло-сірі, сірі та темно-сірі 

ґрунти, тому поширення та частка дуба у деревостанах корелює із багатством 

та вологістю ґрунту. Певною мірою вказаний зв’язок підтверджує рис. 2.1. на 

якому наведено розподіл дубових насаджень на карті лісів України [183] в 

межах Лісостепової зони відповідно до комплексного лісогосподарського 

районування України, за С. А. Генсіруком [36]. 

 

Рис. 2.1. Розподіл дубових насаджень у межах Лісостепової зони 

України 

 

Як бачимо з наведеного рисунка, ліси на території України розташовані 

дуже нерівномірно. Вони сконцентровані переважно в Поліссі та Українських 

Карпатах і представлені здебільшого хвойними видами. Значна частина 

дубових насаджень розташована безпосередньо в Лісостеповій зоні, меншою 

мірою в інших зонах. 

Детальну характеристику вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 

на основі державного обліку лісів України, станом на 01.01.2011 р. [55], 

наведено в табл. 2.1.  
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Таблиця 2.1 

Площа та лісистість регіону дослідження (станом на 01.01.2011 р.) 

Адміністративно-

територіальні 

одиниці 

Загальна 

площа, 

тис. га 

У тому 

числі 

площа 

суші, тис. 

га 

Площа вкритих 

лісовою 

рослинністю 

лісових ділянок, 

тис. га 

Лісистість, % 

за загальною 

площею 

за 

площею 

суші 

Вінницька 

область 
2649,2 2606,2 346,5 13,1 13,3 

Київська область 2812,1 2638,3 624,1 22,2 23,7 

Львівська область 2183,1 2140,6 621,2 28,5 29,0 

Полтавська 

область 
2875,0 2726,6 247,4 8,6 9,1 

Рівненська 

область 
2005,1 1962,9 729,3 36,4 37,2 

Сумська область 2383,2 2352,6 425,0 17,8 18,1 

Тернопільська 

область 
1382,4 1363,1 183,2 13,3 13,4 

Харківська 

область 
3141,8 3081,9 378,3 12,0 12,3 

Хмельницька 

область 
2062,9 2023,3 265,1 12,8 13,1 

Черкаська 

область 
2091,6 1955,2 315,1 15,1 16,1 

Чернігівська 

область 
3190,3 3122,8 665,7 20,9 21,3 

Разом 26 776,7 25973,5 4800,9 - - 

 

Основою для дубово-грабових деревостанів є широколистяні породи – 

дуб звичайний і граб звичайний, до яких у невеликій кількості домішуються 

ясен звичайний, липа серцелиста (Tilia cordata Mill.), береза повисла (Betula 

pendula Roth.). Всі вони мають однакову висоту і разом утворюють перший 

деревний ярус, але через фізіологічні особливості ці деревні види мають 

неоднаковий розвиток, зокрема граб і липа відстають у рості, їхня крона слабо 

розвинена, стовбури збіжисті, тимчасом як у дуба та ясена, навпаки, стовбури 

добре очищені, повнодеревні, колоноподібні, з добре розвиненою крислатою 

кроною. 
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Через значну зімкнутість крон під їхнім наметом панують півсутінки або 

значна тінистість. У деяких випадках під наметом дерев першої величини 

зростають дерева другої величини – клен несправжньоплатановий, клен 

гостролистий, в’яз граболистий (Ulmus carpinifolia), груша звичайна (Pyrus 

communis L.). Ці деревні види утворюють другий деревний ярус, який 

вирізняється гіршим розвитком дерев порівняно з першим. Через те, що дерева 

другого ярусу відстають у рості, їхні крони незімкнуті та звужені. Ці породи 

мають фрагментарний характер не тільки тому, що не утворюють 

самостійного ярусу, а й через те, що площі фітоценозу мають нерівномірний 

розподіл. 

Оскільки межі Лісостепової зони простягаються від Прикарпаття до 

Середньоросійської височини, то під час подальшого аналізу враховували дані 

обліку земель державного обліку лісів України щодо адміністративно-

територіальних одиниць, які розташовані на межі перетину Лісостепової зони. 

Як бачимо, в регіоні дослідження ліси розміщені нерівномірно, як і загалом по 

Україні. Найбільше лісів зосереджено в північній та західній частині країни, 

відповідно спостерігаються певні відмінності щодо лісистості Лівобережного 

та Правобережного Лісостепу [212]. 

   

2.2.  Характеристика та продуктивність дубових деревостанів 

Лісостепу України 

Однією з головних лісоутворювальних порід на території України, 

зокрема в лісостеповій зоні, є дуб звичайний (Quercus robur L.), його широко 

використовують для створення полезахисних і протиерозійних насаджень, 

ліси з його участю відіграють багатогранні екологічні функції і задовольняють 

виробничі потреби у якісній деревині. Нині частка дібров становить близько 

28 % площі лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю. Слід зазначити, 

що рід Дуб (Quercus), який входить до родини Букові (Fagaceae) має близько 

600 видів, які поширені в помірних регіонах північної півкулі, в Європі, 

Північній Америці та Азії. В Європі дуби становлять близько 9 % лісових 
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насаджень, а в деяких європейських країнах (Франція, Греція, Румунія, Велика 

Британія, Бельгія) займають 25–30 % лісових масивів. Більшість видів 

обмежена температурним режимом, але може зростати за широкого спектра 

ґрунтових умов. В Україні росте 23 види дуба, але більшість з них має 

невелике поширення [36]. 

Дуб належить до дерев першої величини. Він має широку, 

наметоподібну крону. Пагони блискучі, світло-бурого або червоно-сірого 

кольору (з віком змінюється на світло-сірий), закінчуються однією 

верхівковою брунькою (до 5 мм завтовшки та до 6 мм завдовжки) та 2–5 

меншими, що розташовані біля основи. 

Хоча дуб має високу стійкість до континентального клімату, сприятливо 

переносячи значні коливання температур, все ж таки цей вид характеризується 

підвищеною вимогливістю. Дуб звичайний чутливий до сильних заморозків у 

молодому віці, від чого можуть пошкоджуватися водяні пагони та самі 

стовбури при утворенні морозобійних тріщин. Під час весняних заморозків 

зазвичай пошкоджується у південній частині свого ареалу. Від осінніх 

заморозків можуть пошкоджуватися листя та пагони, які виросли влітку. 

Насадження дуба звичайного відіграють значну роль у народному 

господарстві України, адже він має не тільки високоякісну деревину гарного 

забарвлення і текстури, надзвичайної міцності та довговічності, а й дуже цінну 

кору, яка містить до 5 %, а молода кора від 10 до 18 % танідів, що дає змогу 

використовувати її у медицині та під час виготовлення шкіряних виробів. 

Дуб звичайний – світлолюбний деревний вид, який погано росте в 

умовах верхівкового затінення, але, з іншого боку, потребує бокового 

«підгону» з тіневитривалих супутніх порід, таких як граб звичайний, в’яз 

гладкий, липа дрібнолиста, клен гостролистий, берест, клен польовий, яблуня 

лісова, черешня та ін. Такі умови росту запобігають виникненню водяних 

пагонів, які можуть знижувати якість деревини або навіть стати результатом 

послаблення та всихання дерев через високу транспірацію та понижений 

фотосинтез. Зростання дуба із супутніми породами запобігає задернінню 
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ґрунту, сприяє формуванню рівних, добре очищених від гілок стовбурів 

головних та супутніх порід і забезпечує вихід більш цінних сортиментів, при 

цьому підвищується приріст дерев головних порід за діаметром та у висоту. За 

умови проведення господарських заходів, які передбачають рубки, пов’язані з 

веденням лісового господарства, формується рівномірне розміщення дерев 

усіх видів, що створює умови для найкращого функціонування основних 

компонентів асиміляційного апарату дерев у дубових деревостанах. Такі 

насадження менше зазнають негативного впливу від проявів зміни клімату та 

мають кращу стійкість до можливих несприятливих умов навколишнього 

середовища. У випадках частого вирубування підгінних порід може виникати 

деградація вегетації, заміна головних порід або їх перехід у категорію підліска. 

Вирощування дубових насаджень є тривалим та складним процесом, 

який потребує попередньої підготовки та зважених заходів системи ведення 

лісового господарства. Поновлення дуба обмежується періодом 

репродуктивної зрілості та довгими інтервалами в насінні роки, складністю 

зберігання насіння протягом тривалого періоду та особливостями 

вегетативного розмноження. 

Дуб поновлюється як насіннєвим шляхом, так і порослю від пня. 

Порослеві деревостани ростуть набагато швидше, ніж насіннєвого 

походження, однак за якістю деревини кращим вважається останній. 

Вегетативне розмноження є додатковою гарантією збереження виду, тобто у 

всіх випадках, коли порушується нормальна життєдіяльність дерева 

(поранення, пошкодження, рубка), він дає поросль зі сплячих бруньок. 

Оскільки якісне виробництво деревини для шпону та пиломатеріалів і надалі 

залишається основною метою розведення основних лісоутворювальних порід 

в Україні, перевагу віддають насіннєвому поновленню. Хоча вирощування 

дуба в наш час здійснюється насінням, сучасні системи безстатевого 

розмноження дають змогу створювати клони з найкращими характеристиками 

виду. 

Усі представники роду – однодомні, роздільностатеві, вітрозапилювані 
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(анемофільні) рослини. Дуб звичайний має дві форми – літню (ранню) і зимову 

(пізню). Літня форма розпускає листя на кілька тижнів раніше. Зимова форма 

не скидає листя на зиму (листки висять на дереві по кілька років) і може 

витримувати затоплення водою. Першочергово це були географічно 

відокремлені підвиди, які з часом змішалися на значній частині свого ареалу 

[154]. Дерева цих форм зазвичай добре уживаються у деревостанах на одній 

ділянці, балансуючи при цьому поглинання поживних речовин корінням, але, 

на думку деяких авторів, усе ж мають різні екологічні властивості [46]. Рання 

форма розпускання дуба заселяє підвищені, порівняно сухі території і є більш 

посухостійкою і солевитривалою; пізня поширена на понижених, більш 

вологих і холодних ділянках рельєфу. 

Важливою умовою для прогнозування надійності та якості 

лісовідновлення на зрубах, а також удосконалення заходів, що сприяють 

природному поновленню та дають змогу зберегти генетичний потенціал 

високопродуктивних насаджень, є дослідження основних закономірностей 

природного поновлення дуба звичайного та особливостей його росту в різних 

регіонах. 

Дуб звичайний належить до середньоквітучих видів, який квітує із 

першої декади квітня до середини третьої декади травня з коротким періодом 

квітування від 9 до 14 днів. Листя пір’ясто-лопатеве, м’яке, але вже до 

середини літа стає шкірястим та щільнішим, із верхньої сторони має темно-

зелене блискуче забарвлення, з нижньої  – матове та світле. Восени змінює свій 

колір, стає жовтим або бурим, після опадання утворює рихлий шар підстилки. 

Плід – великий горіх (жолудь), який достигає у вересні – листопаді (13–36 мм 

завдовжки, 11–12 мм у діаметрі). Жолуді довгасто-еліптичної форми, 

коричнево-жовтого кольору, виростають по 1–3 штуки поряд [153]. 

Природне поновлення може бути обмежене через те, що жолуді дуба є 

високопоживним кормом для диких тварин і свійських свиней, але й подальше 

зберігання жолудів із метою створення лісових культур потребує спеціальних 

умов та може тривати недовго. Дозрівання плодів відбувається восени в рік 
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цвітіння, яке починається у віці 30–60 років. Для лісостепової частини України 

насіннєві роки повторюються кожні 2–4 роки. Повне дозрівання та опадання 

жолудів за даними збігається з пожовтінням листя, яке накриває жолуді на 

землі, запобігаючи при цьому їх можливому вимерзанню за низьких 

температур [153]. Дуб ранньої форми розпускання плодоносить частіше й 

рясніше, при цьому якість жолудів вища, ніж у пізньої форми. 

На думку багатьох учених, кращими для вирощування дубових 

деревостанів є умови свіжих дібров і темно-сірий підтип сірих лісових ґрунтів 

[98, 129]. За таких умов дуб звичайний має глибоку стрижневу кореневу 

систему, але в деяких ґрунтово-гідрологічних умовах може утворювати добре 

виражену поверхневу систему. Зазвичай поверхнева коренева система 

формується у дуба вегетативного походження, в якого стрижневих коренів 

немає, а сама коренева система має ярусну будову [44, 45]. 

Особливості природного поновлення у дібровах ґрунтовно вивчали 

С. С. Пятницький [118, 119, 120], А. Б. Жуков [64], М. В. Ромашов, 

М. І. Бережний [23, 24], В. П. Ткач [140, 141, 144, 145], Р. В. Головач [41], 

І. Ф. Федець [156, 157], М. С. Чернобровцев [173], М. В. Чернявський [174], 

А. С. Шишкін [186, 187, 188], М. П. Калініченко [67], А. А. Молчанов [93], 

М. І. Гордієнко [43], І. С. Нейко [99], М. М. Ведмедь [31], М. М. Діденко [52, 

53, 54], В. Г. Скляр [127, 128], М. Г. Румянцев [123] та багато інших. 

Насіннєве відновлення дубових лісів передбачає плодоношення дерев, 

проростання достатньої кількості насіння, розвиток самосіву та підросту. У 

монографії «Відновлення дібров» К. Б. Лосицький [85] дає таке трактування 

понять груп молодих поколінь до їх змикання: самосів – «молоді рослини, що 

з’явилися під пологом насадження або на вирубках з насіння», сходи – 

«самосів, який не досяг однорічного віку», підріст – «зміцнілий самосів віком 

не менше 3-х років», торчки – «самосів, який має затримку розвитку». 

Враховуючи наявність «торчків» у цьому віці, які можуть стати підростом або 

навіть загинути, М. О. Харченко разом із співавторами пропонує вважати 

підростом зімкнені куртини дуба, які досягли нижньої межі крон 
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материнського деревостану [167]. Упродовж перших 6–10 років дуб 

насіннєвого походження росте доволі повільно, після чого приріст помітно 

збільшується та може сягати у висоту від 30 до 50 см на рік. Така інтенсивність 

росту дуба зберігається до 50–70 років, після чого спостерігається помітне 

зменшення приросту. У віці 80–100 років дуб досягає розмірів дерева першої 

величини [59]. 

До переваг насіннєвого поновлення можна віднести довговічність 

насаджень, кращий приріст за висотою та діаметром, високі фізико-механічні 

показники деревини, досягнення до віку стиглості більш великомірних 

сортиментів і запасів насаджень зі значним відсотком виходу ділової 

деревини. Серед недоліків насіннєвого поновлення виокремлюють порівняно 

рідку повторюваність насіннєвих років, тривалий період відновлення, 

сповільнений ріст у перші 20–25 років; отримання якісного та надійного 

насіннєвого матеріалу потребує додаткових витрат. 

Лісівнича практика розрізняє такі види вегетативного поновлення 

деревних видів: порослю від пня, кореневими паростками та відводками. 

Вегетативним шляхом поновлюються, зазвичай, листяні породи. Дуби можуть 

давати рясну поросль від пня і прикореневі відростки; досить рідко, у разі 

пошкодження поверхневих коренів можуть з’являтися кореневі паростки [62, 

94, 121]. Отже, найпоширенішим видом вегетативного поновлення дуба є 

поросль від пня, вона формується зі сплячих і придаткових (превентивних і 

адвентивних) бруньок. До сплячих бруньок відносять ті, які не отримали 

розвитку, а залишились на стовбурі у стані спокою. За нормального росту 

дерева такі бруньки не розвиваються, але після рубки або через вплив 

несприятливих факторів (посуха, пошкодження крони та ін.) вони дають 

пагони завдяки надходженню поживних речовин, достатньої кількості світла, 

вологи. Придаткові бруньки формуються на зрізі дерева або у випадку 

пошкодження камбію. Вони розвиваються внаслідок надходження поживних 

речовин уже після рубки дерева [177, 178]. 
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За несприятливих умов навколишнього середовища порослева здатність 

настає раніше та закінчується пізніше. Сприятливі для росту дерева фактори, 

натомість, затримують розвиток сплячих бруньок. Також зі збільшенням віку 

дерева та діаметра пня утворюється менше порослі. У разі порушення водного 

балансу дерев уздовж стін лісу після суцільних рубок або біля насінників, що 

ростуть поодиноко, відбуваються активізація сплячих бруньок і утворення на 

стовбурах водяних пагонів. За порослевою здатністю дуб належить до порід, 

які дають рясну поросль упродовж тривалого часу. 

Основні фактори, що впливають на ріст, розвиток і життєздатність 

порослі деревних видів, – це сезон рубки, висота пня і наявність гнилей. 

Найбільш стійка та рясна поросль утворюється у випадку проведення рубок в 

осінньо-зимовий період, уже до осені така поросль встигає здерев’яніти. 

Натомість унаслідок проведення весняних рубок основна кількість порослі 

з’являється влітку, не встигає здерев’яніти і тому зазвичай гине від морозів. 

Незначною є поросль, яка з’являється після літньої рубки. Враховуючи 

наведені особливості, якщо вегетативне поновлення небажане, рубку 

проводять влітку, але якщо йдеться про порослеве поновлення, рубки можуть 

здійснювати в осінньо-зимовий період. 

Часто через ураження деревини материнських порід збудниками гнилей 

у молодих особин порослевого походження також спостерігається 

формування гнилей. У деяких випадках відбувається пошкодження коріння 

дерев обох форм за значного пониження температури ґрунту.  

Пошкоджувати стовбур та корені дуба на території Лісостепової частини 

України можуть несправжній дубовий трутовик (Phellinus robustus (Karst.) 

Bourd. et Galz (Fomes robustrus Karst.)), дубовий кореневий трутовик (Inonotus 

dryadeus (pers. ex Fr.) Murr. [Polyporus dryadeus (Pers) Fr.]), дубовий трутовик 

(Inonotus dryophilus (Bekr.) Murr. [Polyporus dryophilus Bekr.]), сірчано-жовтий 

трутовик (Laetiporus sulphureus (Bull. et Fr.) Bond. Et Sing)), дубова губка 

(Daedalea guercina L. ex Fr.), опеньок (Armillariella mellea (Vahl. ex Fr.) Karst.), 

псевдоінонот дібровний (Inonotus dryadeus Murr.), трутовик Швейніца 
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(Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.), а також трутовик лускатий (Polyporus 

squamosus Huds. ex Fr.). У разі ураження дерева дубовим трутовиком 

пошкоджується центральна частина коріння, гниль у таких випадках білувато-

жовта, волокниста, у стовбур не поширюється. Інколи цим збудником 

заражено понад 50 % дубових деревостанів. Спостерігається тенденція до 

зменшення кількості порослі та її висоти, якщо материнська порода була 

уражена трутовиками, порівняно з аналогічними показниками пнів, які не 

мають гнилей. Також не виявлено залежність ступеня відмирання порослі дуба 

при ураженні їх опеньком. У разі пошкодження стовбурів, за якого 

спостерігається сіро-бура гниль, зазвичай збудником є дубова губка. Цей гриб 

досить поширений у дубових лісах і є найбільш типовим руйнівником мертвої 

деревини дуба. Порослеві дерева уражуються від материнського пенька, потім 

грибниця проникає до серцевини і спричиняє її розкладання. Спочатку 

деревина набуває темно-коричневого забарвлення, пізніше з’являється 

сіруватий відтінок, виникають тріщини, які проходять по серцевинних 

променях і розділяють деревину на радіальні пластинки. У тріщинах 

утворюються жовто-сірі плівки грибниці. Оскільки гриб погано 

пристосований до нестачі кисню, центральна частина живого стовбура є більш 

стійкою до нього. Через це розкладання деревини активно відбувається вже 

після відмирання дерева або після його рубки, коли забезпечується достатня 

кількість кисню для життєдіяльності гриба [25, 170, 172, 190]. Кількість 

заражених дерев у насадженнях дубовою губкою і сірчано-жовтим трутовиком 

коливається у межах 2–3 % [166]. 

Ріст дубової порослі напряму залежить від збереження материнської 

кореневої системи та умов місцезростання . Дослідженням кореневої системи 

порослевого дуба займалися А. І. Асосков (1931) [12], П. А. Борзенков (1926) 

[28], Ф. Харитонович (1953) [165], К. Б. Лосицький (1963) [85], 

C. C. П’ятницький (1963) [117], А. Б. Жуков (1973) [63], Г. А. Порицький 

(1981) [116] та ін. Результати досліджень вчених показують, що поросль дуба 

переважно використовує материнську кореневу систему, яка відіграє основну 
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роль в її житті і краще зберігається за сприятливих ґрунто-кліматичних умов 

та рівномірного розподілення порослі. 

Також було встановлено, що в центрі кореневої системи 

середньовікового порослевого дуба зазвичай розташований напіврозкладений 

стрижневий корінь, поряд із яким у сторони відходять корені дерев першого 

порослевого покоління. Згодом пні дерев гинуть і на їхньому місці 

утворюється поглиблення, далі гниль переходить у стовбур і коріння дерев. 

Коріння, що з’єднується з секторами пня, позбавленими порослі, відмирає 

через 2–5 років. Остаточне відмирання старої кореневої системи займає 15–20 

років або й більше і не є обов’язковим. 

Згідно з дослідженнями А. І. Асоскова (1931), А. Б. Жукова (1973), 

Ф. Н. Харитоновича (1953), стрижневий корінь у порослевих дубів першого 

порослевого покоління може бути в тому випадку, якщо рубку проведено в 

молодому віці, поросль рівномірно розподілена та з часом затягує 

материнський пеньок [12, 63, 165]. За особливо сприятливих умов для появи 

порослі стрижневий корінь може бути у дерев другого порослевого покоління. 

Загалом порослеве покоління кожної наступної генерації вирізняється 

гіршим ростом порівняно з попереднім і має понижену стійкість до негативних 

біотичних та абіотичних чинників, зокрема грибних захворювань, що 

викликають розвиток гнилі, саме тому порослеве поновлення дуба не має 

перевищувати двох генерацій. 

У випадку коренепаросткового поновлення з придаткових бруньок, 

розташованих на коренях, утворюються молоді рослини. Розрізняють два типи 

кореневі паростків: пропагативні, які є нормальною формою розмноження 

деревних видів, у здорових стовбурах і непошкоджених коренях, та 

регенеративні, які з’являються у разі пошкодження або захворювання 

материнського дерева або ж за травмування коренів дерев. 

За коренепаростковою здатністю, а саме відновлювальною реакцією 

рослин, що забезпечує їхню стійкість у боротьбі з іншими видами, дуб 

належить до порід, у яких здатність давати кореневі паростки виражена слабо 
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або її взагалі немає. 

Випадки розмноження відводками дуба звичайного трапляються досить 

рідко, оскільки це явище мало поширене у природі і відбувається здебільшого 

в разі пошкодження поверхневих коренів [12, 31, 52]. 

Вегетативне поновлення порівняно з насіннєвим має певні переваги, до 

яких можна віднести: швидкий ріст у перші роки, отримання нового покоління 

без додаткових витрат, можливість вирощування дуба у складних 

лісорослинних умовах. До недоліків вегетативного поновлення належать 

зменшення довговічності з кожною наступною генерацією, порівняно швидке 

припинення інтенсивного росту після двадцятирічного віку, проблематичність 

отримання великих сортиментів, часте ураження гнилями, гірші технічні 

якості деревини та нижча товарна вартість. 

Серед загальної площі дубових лісів Лісостепу України штучні ліси 

займають 480,7 тис. га, а природні – 373,0 тис. га. Площа природних 

деревостанів насіннєвого походження – 146,2 тис. га, тоді як на вегетативні 

деревостани припадає 226,8 тис. га. 

Лісові масиви Лісостепу являють собою в основному мішані за складом 

дубово-широколистяні деревостані, які займають близько 42 % загальної 

площі. Головним лісотвірним деревним видом є дуб звичайний, який зростає 

у свіжих та вологих дібровах за I та Iа бонітетами. На території Лісостепу 

України дубові насадження вегетативного походження займають 26,8 % 

загальної площі, зайнятої дубом звичайним. Оскільки зростання дуба 

звичайного відбувається переважно у супроводі другорядних порід, то під час 

аналізу та моделювання було враховано особливості росту супутніх порід, у 

насадженнях із дубом звичайним як вегетативного, так і насіннєвого 

походження [130]. 

Для статистичного аналізу було використано інформацію з повидільної 

бази даних ВО «Укрдержліспроект», що характеризує чисті та мішані 

деревостани дуба звичайного вегетативного та насіннєвого походження 

(станом на 01.01.2011 р.). Загальний обсяг вибірки з бази становив 207 869 
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виділів загальною площею 853,7 тис. га. При цьому аналізували такі таксаційні 

характеристики досліджуваних деревостанів: площа ділянки (S), вік 

насадження (A), середня висота (H), відносна повнота (P), запас на 1 га (M1га), 

загальний запас на виділі (М), бонітет (В), тип лісорослинних умов (ТЛУ) та 

склад насадження. 

Експериментальні дані опрацьовували на ПК із використанням пакетів 

прикладних програм Microsoft Excel, Microsoft Power BI, LibreOffice, RStudio, 

та IBM SPSS Statistics. Також було виконано верифікацію бази даних із метою 

пошуку та відсіювання грубих (аномальних) помилок у таксаційних 

показниках. 

Для кращого розуміння особливостей росту дубових насаджень, які 

мають різне походження, було здійснено короткий аналіз частини бази даних, 

що стосувався деревостанів як вегетативного, так і насіннєвого походження 

Лісостепу України. 

Одним із важливих показників, які стосуються оцінки стану насадження, 

є вік, його використання разом з іншими характеристиками дає змогу 

порівнювати різні за площею території. Розподіл насаджень на групи віку 

здійснюють залежно від встановленого віку головної рубки та величини класу 

віку.  

Майже на всій території України протяжність класу віку становить 10 

років. Вік стиглості деревостанів зазвичай визначають, враховуючи основне 

цільове призначення лісів, функції, які вони виконують, продуктивність, 

біологічні особливості деревних видів, лісорослинних умов, природних зон, а 

також способи відновлення лісу.  

Вікові групи для дуба звичайного насіннєвого походження Лісостепу 

України складаються з таких класів віку: молодняки – I–IV, середньовікові – 

V–VIII, пристиглі – IX–X, стиглі – XI–XIV, перестиглі – XV і вище [84]. 

Розподіл площ і запасів насіннєвих дубових насаджень за віковою 

структурою за матеріалами бази даних наведено в табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Розподіл площ і запасів насіннєвих дубових насаджень за віковою 

структурою 

Показник Усього 

У тому числі за групами віку 

молодняки 
середньо-

вікові 
пристиглі стиглі перестиглі 

Площа 

га 656 516 107 197 363 169 113 653 65 839 6659 

% 100 16,4 55,3 17,3 10,0 1,0 

Запас 

тис. м3 147 960 7340 85 797 33 501 19 699 1623 

% 100 5,0 58,0 22,6 13,3 1,1 

Середній запас на 1 

га, м3 
226 68 236 295 299 244 

 

Як бачимо з даних табл. 2.2, основу досліджуваної вибірки за площею 

становлять середньовікові насадження, тобто насадження віком від до 41 до 

80 років, що становлять 55,3 %, молодняки – 16,3 %, пристиглі – 17,3 %, стиглі 

– 10,0 %, перестиглі насадження – близько 1 % загальної площі. За запасом 

більша частка також припадає на середньовікові насадження – 58,0 %, на 

молодняки лише 5,0 %, пристиглі – 22,6 %, стиглі – 13,3 %, перестиглі 

насадження займають трохи більше ніж 1 % загального запасу. Розподіл площ 

і запасів насіннєвих дубових насаджень за віковою структурою не 

рівномірний, чим підтверджується орієнтація ведення лісового господарства  

на подальше промислове використання дуба, відповідно середній запас на 1 га 

становить 226 м3.  

Статистичну характеристику дубових деревостанів насіннєвого 

походження за матеріалами бази даних наведено в табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Середні таксаційні показники насіннєвих деревостанів дуба звичайного 

Лісостепу України за класами віку  

Клас 

віку 

Загальна площа 

виділів Запас 

деревостанів, 

м3∙га-1 

Середня 

висота, 

м 

Середній 

діаметр, 

см 

Відносна 

повнота 

Середній 

клас 

бонітету 
га % 

I 19 281,0 2,9 11 2,5 2,9 0,78 I,4 

II 27 131,3 4,1 32 5,3 6,1 0,77 I,4 

III 27 787,1 4,2 79 9,8 11,3 0,77 I,5 

IV 32 998,4 5,0 123 13,4 15,4 0,75 I,5 

V 72 605,8 11,1 180 17,0 19,5 0,76 I,3 

VI 108 237,1 16,5 221 19,6 22,4 0,76 I,2 

VII 87 211,4 13,3 254 21,4 25,2 0,74 I,2 

VIII 95 116,1 14,5 281 23,3 28,2 0,72 I,4 

IX 71 073,9 10,8 293 24,5 30,8 0,71 I,5 

X 42 580,1 6,5 298 25,5 34,7 0,69 I,7 

XI 32 672,8 5,0 305 26,2 37,4 0,67 I,9 

XII 17 235,5 2,6 300 26,7 40,1 0,64 II,0 

XIII 10 244,5 1,6 290 27,0 42,6 0,61 II,1 

XIV 5681,9 0,9 282 27,1 43,9 0,60 II,2 

XV і 

вище 
6659,1 1,0 244 26,8 49,1 0,53 II,5 

Середнє - - 226 20,0 24,6 0,73 I,4 

 

Із табл. 2.3 видно, що вікова структура дубових деревостанів Лісостепу 

України насіннєвого походження є досить нерівномірною, зокрема, більшість 

насаджень (66 %) належить до V–IX класів віку. Частка деревостанів X і 

вищих класів віку становить близько 18 %, а I–IV – приблизно 16 %. 
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Для дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України вік 

головної рубки та величина класу віку становлять 70 і 10 років відповідно [84]. 

Враховуючи те, що деревостани, в яких головною породою є дуб звичайний 

вегетативного походження ІІ і вище класів бонітету, належать до 

високостовбурних, а всі інші – до категорії низькостовбурних, було здійснено 

відповідний аналіз за віковими групами. Отже, вікові групи складаються з 

таких класів віку: молодняки – I–IІ, середньовікові – ІІІ–V, пристиглі – VI, 

стиглі – VII–VIII, перестиглі – IX і вище. Розподіл площ, запасів і середньої 

продуктивності вегетативних дубових насаджень за віковою структурою 

наведено в таблицях 2.4 і 2.5. Середній вік насаджень – 89 років. 

Таблиця 2.4 

Розподіл площ і запасів вегетативних дубових низькостовбурних 

насаджень за віковою структурою 

Показник Усього 

У тому числі за групами віку 

молодняки 
середньо-

вікові 
пристиглі стиглі перестиглі 

Площа 

га 53 991 61 1711 2762 15 738 33 719 

% 100 0,1 3,2 5,1 29,1 62,5 

Запас 

тис. м3 10 886 2 195 446 3034 7208 

% 100 ~0,0 1,8 4,1 27,9 66,2 

Середній запас на 1 

га, м3 
202 39 114 161 193 214 

 

Як видно з даних табл. 2.4, у досліджуваній вибірці за площею найменшу 

частку займають молодняки, тобто насадження віком до 20 років, що 

становлять 0,1 % загальної площі, середньовікові – 3,2 %, пристиглі – 5,1 %, 

стиглі насадження – 29,1 %, перестиглі складають найбільшу частку – 62,5 % 

загальної площі. За запасом найменша частина припадає на молодняки – 



68 

   

 

0,02 %, середньовікові складають 1,8 %, пристиглі – 4,1 %, стиглі 

насадження – 27,9 %, перестиглі – 66,2 % загального запасу. Середній запас на 

1 га становить 202 м3. 

Таблиця 2.5 

Розподіл площ і запасів вегетативних дубових високостовбурних 

насаджень за віковою структурою 

Показник Усього 

У тому числі за групами віку 

молодняки 
середньо-

вікові 
пристиглі стиглі перестиглі 

Площа 

га 174 196 266 2014 5360 36 669 129 887 

% 100 0,2 1,2 3,1 21,0 74,5 

Запас 

тис. м3 49 200 12 353 1195 9628 38 012 

% 100 ~0,0 0,7 2,4 19,6 77,3 

Середній запас на 1 

га, м3 
282 45 175 223 263 293 

 

Інформація, наведена в табл. 2.5, підтверджує схожий до попереднього 

розподіл, відповідно за площею найменшу частину займають молодняки, 

тобто насадження віком до 20 років, що становлять 0,2 % загальної площі, 

середньовікові займають 1,2 %, пристиглі – 3,1 %, стиглі – 21,1 %, перестиглі 

насадження становлять найбільшу частку – 74,6 % загальної площі. За запасом 

найменша частина припадає на молодняки – 0,02 %, середньовікові 

складають – 0,7 %, пристиглі – 2,4 %, стиглі насадження – 19,6 %, перестиглі 

– 77,3 % загального запасу. Середній запас на 1 га становить 282 м3. 

Розподіл площ насаджень дуба звичайного вегетативного походження за 

повнотою наведено на рис. 2.2; у цьому випадку було прийнято рішення 

здійснювати аналіз незалежно від того, до якої господарської секції належать 

насадження. 
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Рис. 2.2. Розподіл площ насаджень дуба звичайного за відносною 

повнотою 

 

Із даних рис. 2.2 можна зауважити переважання насаджень із відносною 

повнотою 0,7. Низько- та високоповнотних деревостанів мало, що свідчить 

про належне ведення лісового господарства в досліджуваних деревостанах. 

Зазвичай планування та проведення лісогосподарських заходів 

базуються на чинних нормативах і належних практиках лісового господарства, 

які враховують фізіологічні особливості елементів лісу в різні періоди їх 

розвитку. Оскільки вік – це головний показник, під час проведення більшості 

лісогосподарських заходів важливим є детальніший аналіз середніх 

таксаційних показників за класами віку (табл. 2.6). При розрахунку даних 

табл. 2.6 запас на 1 га визначали як частку загального запасу ділянок та їх 

площі, решту показників знаходили як середньозважене значення через площу 

ділянок. Потрібно зазначити, що середній показник участі дуба звичайного у 

складі насаджень становить 70,7 %, причому насадження з часткою дуба 4 

одиниці і менше становлять 17,0 % площі всіх виділів, що відповідає 

характеристикам регіону дослідження. З іншого боку, враховуючи те, що дуб 

звичайний вегетативного походження менш поширений, ніж насіннєвого 

походження, та не завжди може бути головною породою в насадженні, під час 

подальшого аналізу до уваги братимемо всі виділи, де наявний дуб.  
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Таблиця 2.6 

Середні таксаційні показники вегетативних деревостанів дуба 

звичайного Лісостепу України за класами віку  

Клас 

віку 

Загальна площа 

виділів Запас 

деревостанів, 

м3∙га-1 

Середня 

висота, 

м 

Середній 

діаметр, 

см 

Відносна 

повнота 

Середній 

клас 

бонітету 
га % 

I 61,0 ~0,0 15 2,8 3,6 0,64 II,2 

II 266,5 0,1 50 7,1 9,6 0,74 I,9 

III 568,1 0,2 85 10,8 13,5 0,73 II,8 

IV 866,9 0,4 131 14,6 17,3 0,72 II,5 

V 2290,0 1,0 169 17,3 20,7 0,72 II,3 

VI 8122,0 3,6 202 19,6 24,0 0,71 II,3 

VII 21 489,3 9,4 229 21,2 26,5 0,71 II,2 

VIII 30 915,5 13,5 250 22,7 28,9 0,71 II,2 

IX 53 878,7 23,7 264 23,8 31,8 0,70 II,2 

X 58 237,5 25,6 278 24,7 34,1 0,69 II,1 

XI 24 677,8 10,8 285 25,6 37,5 0,67 II,1 

XII 11 969,8 5,2 283 26,1 39,9 0,65 II,1 

XIII 8594,2 3,8 295 26,9 42,9 0,64 II,0 

XIV 3971,3 1,7 300 27,5 45,1 0,63 I,9 

XV і 

вище 
2268,3 1,0 298 27,6 48,9 0,61 I,9 

Середнє - - 263 23,9 32,7 0,69 II,1 

 

Одним із основних показників продуктивності деревостанів є клас 

бонітету. Цей показник увійшов у лісівничу практику завдяки професору 

М. М. Орлову та є одним із ефективних методів, які дають змогу оцінити якісні 
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характеристики деревостанів і порівняти їх між собою за початкового аналізу. 

Розподіл площ дубових деревостанів Лісостепу України за класами бонітету 

наведено на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Розподіл площ і запасів насаджень дуба звичайного за класами 

бонітету 

 

За наведеними на рис. 2.3. даними можна спостерігати, що основну 

частину займають насадження І–ІІІ класів бонітету, також трапляються 

деревостани Іa, Іb та Іc бонітету, незначну частину становлять низькобонітетні 

насадження, що відповідає умовам регіону зростання, але, з іншого боку, для 

подальшого сприяння оптимальному веденню лісового господарства 

важливим є розроблення комплексу рекомендацій і нормативів, які б дали 

змогу повною мірою враховувати особливості росту та розвитку дубових 

насаджень вегетативного та насіннєвого походження. 

Важливим показником, що впливає на продуктивність насаджень, є тип 

лісорослинних умов (ТЛУ). Переважним типом лісорослинних умов для 

Лісостепу України є груди (діброви, бучини), які, за даними С. А. Генсірука, 

займають понад 50 % його площі [36].  
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Дані щодо розподілу запасів за типами лісорослинних умов наведено на 

рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Розподіл запасів насаджень дуба звичайного за типами 

лісорослинних умов 

 

Дані рис. 2.4. засвідчують, що дубові деревостани зростають переважно 

на родючих ґрунтах: в умовах D2 зростає 66,2 %, D1 – 10,4 %, D3 – 3,7 %, решту 

(19,7 %) складають субори та складні субори, зовсім мала частка в борах, при 

цьому спостерігається тенденція щодо зростання дуба у свіжих та вологих 

умовах. 

Підсумовуючи наведений вище аналіз, слід зазначити, що серед 

насаджень дуба звичайного Лісостепу України значну частину (26,8 %) 

становлять насадження вегетативного походження, які за своїми біологічними 

властивостями і таксаційними характеристиками суттєво відрізняються від 

насіннєвих, тому потрібно детальніше досліджувати процеси їх росту. 

 

2.3.  Передумови моделювання росту модальних деревостанів 

вегетативного походження 

Отримання достовірних моделей для прогнозування росту та розвитку 

Т
Л

У
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модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження 

Лісостепу України насамперед є результатом системного підходу та 

статистичного обґрунтування залежностей в окремих, однорідних за 

властивостями, групах дослідних даних. Саме тому підтвердження або 

заперечення гіпотези про значущість різниці між основними таксаційними 

показниками у дубових деревостанах вегетативного та насіннєвого 

походження для досліджуваного регіону є передумовою для створення 

окремих моделей для прогнозування росту деревостанів та подальшої 

актуалізації таксаційних показників як на локальному, так і на регіональному 

рівнях. 

Аналіз даних проводили у два етапи, на першому етапі за допомогою t-

критерію Стьюдента та p-рівня значущості здійснювали порівняння груп 

різного походження за основними таксаційними показниками. Для 

біометричних розрахунків було прийнято величину р-рівня – 0,05 %. Рішення 

про достовірність відмінностей між групами може прийматися в тому випадку, 

якщо обчислена величина t-критерія перевищує табличне значення для певної 

кількості ступенів свободи.  

На другому етапі за допомогою кластерного аналізу уточнювали 

отримані дані щодо впливу на ріст дуба звичайного умов місцезростання та 

його походження [198]. Передбачається, що завдяки кластеризації можна 

виявити природні локальні згущення об'єктів. При такому аналізі об'єкти в 

кожному кластері повинні бути схожі один на одного більше, ніж на об'єкти 

інших класів, а також мають відрізнятися від об'єктів інших кластерів 

сильніше, чим від об'єктів власного класу.  

Порівняння біометричних характеристик основних таксаційних 

показників насіннєвих та вегетативних дубових деревостанів досліджуваних 

груп наведено в табл. 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Біометричні характеристики основних таксаційних показників 

насіннєвих та вегетативних дубових деревостанів 

 

К
л
ас

 в
ік

у
 Середня висота, м Середній діаметр, см Запас, м3∙га-1 

середнє значення 

t 

середнє значення 

t 

середнє значення 

t насін-

нєві 

вегета-

тивні 

насін-

нєві 

вегета-

тивні 

насін-

нєві 

вегета-

тивні 

I 2,5 2,8 2,05 2,9 3,6 4,00 11 15 2,44 

II 5,3 7,1 13,58 6,1 9,6 16,40 32 50 12,70 

III 9,8 10,8 8,90 11,3 13,5 14,88 79 85 4,93 

IV 13,4 14,6 11,22 15,4 17,3 12,77 123 131 4,84 

V 17,0 17,3 6,85 19,5 20,7 16,01 180 169 10,08 

VI 19,6 19,6 0,22 22,4 24,0 39,37 221 202 32,73 

VII 21,4 21,2 12,19 25,2 26,5 47,55 254 229 63,15 

VIII 23,3 22,7 40,56 28,2 28,9 27,24 281 250 86,38 

IX 24,5 23,8 50,12 30,8 31,8 43,80 293 264 96,40 

X 25,5 24,7 59,26 34,7 34,1 22,31 298 278 57,57 

XI 26,2 25,6 31,89 37,4 37,5 4,06 305 285 41,21 

XII 26,7 26,1 27,03 40,1 39,9 4,78 300 283 21,70 

XIII 27,0 26,9 3,24 42,6 42,9 3,96 290 295 4,20 

XIV 27,1 27,5 10,60 43,9 45,1 10,29 282 300 13,23 

XV 27,1 27,2 0,93 43,6 47,0 6,86 324 298 3,28 
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На основі отриманих даних можна вважати, що масив досліджуваних 

груп має значущу різницю, оскільки згідно з даними, наведеними в табл. 2.7, 

значення t-критерію Стьюдента для більшості показників значно 

перевищують критичні величини (1,96), а середні значення таксаційних 

показників дубових деревостанів насіннєвого та вегетативного походження 

одного віку суттєво різняться. Це пояснюється біологічними особливостями 

росту дуба звичайного вегетативного походження, зокрема швидким ростом у 

молодому віці та зниженням його інтенсивності у старшому віці. Дані аналізу 

дубових деревостанів за середніми діаметрами наведено на рис. 2.5. 

 

 
 

 

Рис. 2.5. Динаміка росту дубових деревостанів Лісостепу України за 

середнім діаметром 

 

Як бачимо на рис. 2.5, спостерігаються відмінності в середніх діаметрах 

між деревостанами насіннєвого та вегетативного походження, саме тому 

важливим є подальше порівняння за іншими таксаційними показниками, які 

використовують у лісівничій практиці, а саме за середньою висотою та 

середнім запасом. Дані аналізу дубових деревостанів наведено на рисунках 2.6 

і 2.7. 
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Рис. 2.6. Динаміка росту дубових деревостанів Лісостепу України за 

середньою висотою 

 

Як бачимо з даних рис. 2.6, деревостани насіннєвого походження в 

молодому віці відстають у рості від вегетативних, але з часом переганяють їх 

і вже у віці стиглості займають панівне становище в насадженні. 

 

 

Рис. 2.7. Динаміка росту дубових деревостанів Лісостепу України за 

середнім запасом 

 

За запасом спостерігається тенденція, схожа до зміни попередніх 
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таксаційних показників, але вже починаючи з V класу насіннєві деревостани 

мають більшу продуктивність, ніж вегетативні. 

Усі наведені вище графіки показують, що деревостани дуба звичайного 

вегетативного походження до V класу віку перевищують за середніми 

таксаційними ознаками деревостани дуба звичайного насіннєвого 

походження, але згодом, через біологічні особливості, ріст у деревостанах 

вегетативного походження сповільнюється, тому перестиглі деревостани 

незалежно від походження мають майже однакові середні таксаційні 

показники. 

Окрім того, враховуючи, що розподіл дубових деревостанів насіннєвого 

та вегетативного походження не є рівномірним на території Лісостепу 

України, додатково було застосовано кластерний аналіз для класифікації та 

групування даних, як за походженням, так і за регіоном місцезростання. 

Кластеризація, або кластерний аналіз – це процес, який передбачає 

об’єднання певного набору об’єктів у групи (кластери), у такий спосіб, що при 

групуванні в кожному кластері мають бути об’єкти, більш схожі один на 

одного, ніж до об’єкти з інших кластерів. Задача кластеризації належить до 

статистичного оброблення. Під кластером розуміють групу елементів, які 

характеризуються загальною спільною властивістю, відповідно основною 

метою кластерного аналізу є знаходження груп схожих об’єктів у вибірці. 

Такий підхід використовують у багатьох галузях науки та техніки, зокрема в 

машинному навчанні, аналізі даних та зображень, пошуку інформації, 

розпізнаванні образів, біоінформатиці, хімії, біології, державному управлінні, 

філології, антропології, маркетингу та соціології. 

Фактично, кластерний аналіз містить набори різноманітних алгоритмів 

класифікації. Алгоритм розрахунків для цього аналізу передбачає об’єднання 

об’єктів у достатньо великі кластери, використовуючи певну міру подібності 

або відстань між об’єктами. 

На відміну від загальноприйнятих підходів, кластерний аналіз має одну 

суттєву особливість – він не є звичайним статистичним методом, оскільки до 
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нього у більшості випадків не застосовують процеси перевірки статистичної 

значущості. При кластерному аналізі отримують найбільш значущі рішення. 

Саме тому його часто використовують тоді, коли дослідник має різні набори 

даних, але не має жодної апріорної гіпотези щодо їх класифікації. Також при 

проведенні кластеризації можна виявити нетипові об’єкти, які неможливо 

віднести до жодного з класів, що своєю чергою дає новий корисний матеріал 

для подальших досліджень. 

Завдяки кластерному аналізу виконують такі завдання: 

– розроблення класифікації або типології; 

– дослідження цінних концептуальних схем при групуванні об’єктів; 

– розроблення гіпотез на основі аналізу даних; 

– перевірка висунутих гіпотез або дослідження, яке передбачає 

визначення, чи справді групи (типи), виділені тим або тим способом, наявні в 

даних, які аналізуються. 

Виділяють дві основні класифікації алгоритмів, що стосуються 

кластерного аналізу [198, 201]: 

– ієрархічні та неієрархічні. Основою ієрархічних алгоритмів (так 

званих алгоритмів таксономії) є система вкладених розбиттів. На виході 

отримують дерева кластерів, коренями яких є вибірки, а листям – найбільш 

дрібні кластери. Натомість неієрархічні алгоритми будують одне розбиття 

об’єктів на кластери; 

– чіткі й нечіткі. Чіткі (або непересічні) алгоритми передбачають для 

кожного об’єкта вибірки відповідність одному номеру кластера, тобто кожен 

об’єкт належить лише одному кластеру. Алгоритми, які кожному об’єкту 

ставлять у відповідність набір речових значень, що показують ступінь 

відносин об’єкта до кластерів, називають нечіткими (або пересічними). Тобто 

кожен об’єкт може відноситися до кожного кластера з певною ймовірністю. 

При визначенні кластерів використовують такі поняття: 

– міра відстані – дає змогу розрахувати матриці віддалі за певним 

обраним методом; 
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– правило об’єднання – визначає методи поєднання в різні кластери. 

Для проведення аналізу розраховують матрицю відстаней за певною 

мірою, потім, залежно від обраного правила (методу) об’єднання, відбувається 

віднесення об’єктів до різних кластерів та утворення деревоподібної 

структури. 

Широкого використання набули такі методи кластеризації [198, 201]: 

K-середніх (K-means); графські алгоритми кластеризації; ієрархічна 

кластеризація, або таксономія; ансамбль кластеризаторів; статистичні 

алгоритми кластеризації; алгоритми сімейства FOREL; EM-алгоритм; 

нейронна мережа Кохонена; алгоритми Кrab; алгоритми, основані на методі 

просіювання. 

Найчастіше застосовуваним типом розрахунку відстаней є «Евклідова 

відстань». Зауважимо, що евклідову відстань і її квадрат обчислюють за 

вихідними, а не за стандартизованими даними. Такий спосіб має свої переваги, 

наприклад, відстань між двома об’єктами не змінюється при додаванні нового 

об’єкта, який може виявитися викидом. З іншого боку, на відстані можуть 

сильно впливати відмінності між осями, по координатах яких обчислюють ці 

відстані [42, 198, 201]. Як правило об’єднання використано метод Варда 

(Ward’s Minimum Variance Clustering), який застосовує методи дисперсійного 

аналізу для оцінки відстані між кластерами. Метод мінімізує середню суму 

квадратів евклідових відстаней від об’єктів кластерів до своїх кластерних 

центрів. На кожному кроці об’єднуються два кластери, які дають найменший 

приріст внутрішньокластерної дисперсії нового кластера. Цей метод 

відрізняється від попередніх тим, що ґрунтується на основі аналізу збільшень 

усередині групової варіації чинників-симптомів усіх можливих варіантів 

об’єднання кластерів і використовується для створення кластерів невеликого 

розміру. Зазвичай метод Варда приводить до утворення кластерів приблизно 

рівних розмірів, що мають форму гіперсфер [42, 198, 201]. 

Для того щоб визначити ступінь відмінності між насіннєвими та 

вегетативними дубовими деревостанами Лівобережного та Правобережного 
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Лісостепу України, було здійснено групування у кластери відповідно до таких 

таксаційних показників: середня висота, середній діаметр і запас. Графічну 

інтерпретацію отриманих даних наведено на рисунках 2.8, 2.9 і 2.10. 

 

Рис. 2.8. Деревоподібна діаграма кластерних об’єктів при порівнянні за 

середнім діаметром 

 

Як бачимо з даних рис. 2.8, у результаті утворилось п’ять кластерів, 

причому спостерігається значна відмінність між вегетативними та 

насіннєвими деревостанами Лівобережного та Правобережного Лісостепу. 

Насіннєві штучні насадження Лівобережного та Правобережного Лісостепу 

можуть бути об’єднані в межах одного кластера, чого не скажеш про 

вегетативні насадження, між якими спостерігається статистично значуща 

різниця за діаметрами. Отримані результати підтверджують те, що ріст 

вегетативних і насіннєвих деревостанів потребує детального аналізу, який би  

враховував не тільки відмінності між деревостанами, що мають різне 

походження, а й необхідність оцінки впливу місцерозташування на ріст і 

розвиток дуба звичайного. Це дає змогу стверджувати, що походження та 

умови місцезростання суттєво впливають на ріст дуба звичайного, що  
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потрібно враховувати під час подальшого моделювання процесів росту цієї 

породи та побудови таблиць ходу росту, які можуть бути ефективним 

елементом у процесі прийняття управлінських рішень на виробництві. 

 

 
 

Рис. 2.9. Деревоподібна діаграма кластерних об’єктів при порівнянні за 

середньою висотою 

 

При порівнянні середніх висот досліджуваних груп також 

спостерігається відмінність між деревостанами Лівобережного та 

Правобережного Лісостепу. Вегетативні насадження Лівобережного та 

Правобережного Лісостепу належать до різних кластерів, отже, умови 

місцезростання мають вплив на середню висоту насадження. Між насіннєвими 

природними та вегетативними деревостанами Лівобережного Лісостепу 

можуть простежуватись спільні ознаки, оскільки їх кластери розташовані 

поряд, що може бути пов’язано з інтенсивністю росту дуба вегетативного 

походження, яка змінюється з віком та залежить від ґрунтово-кліматичних 

умов, як і в дуба насіннєвого походження. До віку 120–140 років ріст дуба у 

висоту майже припиняється, але в деяких особин може зберігатися приріст за 
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діаметром. Тому непошкоджені гнилями насадження у віці стиглості можуть 

мати схожі розмірно-якісні характеристики, але через особливості росту 

деревина дуба звичайного порослевого походження за технічними 

характеристиками поступається насіннєвому. 

 

 

Рис. 2.10. Деревоподібна діаграма кластерних об’єктів при порівнянні за 

середнім запасом 

 

При порівнянні досліджуваних груп за середнім запасом різниця між 

вегетативними деревостанами Лівобережного та Правобережного Лісостепу 

незначна, але є певна відмінність із насіннєвими деревостанами та 

спостерігається суттєва різниця між насіннєвими та вегетативними 

деревостанами, при цьому для Лівобережного Лісостепу вона найбільш 

значуща. Оскільки в дубових деревостанах вегетативного походження 

інтенсивність росту з віком знижується, спостерігається різке зменшення в 

таких насадженнях запасу на одиницю площі, починаючи з IV–V класу віку. 

Враховуючи те, що спостерігається відмінність між дубовими 

вегетативними деревостанами Лівобережного та Правобережним Лісостепу, 
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доцільно порівняти основні таксаційні показники для цих регіонів. У табл. 2.8 

наведено біометричні характеристики основних таксаційних показників 

вегетативних дубових деревостанів Правобережного та Лівобережного 

Лісостепу України. 

Таблиця 2.8 

Біометричні характеристики основних таксаційних показників 

вегетативних дубових деревостанів Правобережного та 

Лівобережного Лісостепу України 
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 Вік 6 238 87 22 460 0,063 1,309 

Середня висота, м 1,2 34,0 23,6 3,3 10,9 -1,637 5,755 

Середній діаметр, см 1,4 76,0 31,5 6,7 44,8 0,068 1,689 

Повнота 0,25 1,00 0,70 0,10 0,01 -0,475 1,132 

Запас на 1 га, м3 2 484 256 65 4163 -0,309 0,517 

Л
ів

о
б

ер
еж

н
и

й
 

Вік 5 245 90 19 346 0,367 1,788 

Середня висота, м 1,3 36,1 23,9 3,0 9,1 -0,847 2,194 

Середній діаметр, см 1,3 80,0 33,0 6,7 44,5 0,535 1,474 

Повнота 0,30 1,00 0,69 0,08 0,01 -0,545 1,467 

Запас на 1 га, м3 2 572 264 62 3782 -0,069 0,355 

 

За даними, поданими в табл. 2.8, спостерігається різниця між основними 

таксаційними показниками для вегетативних дубових деревостанів 

Правобережного та Лівобережного Лісостепу України. Середній вік 

насаджень для Правобережного Лісостепу становить 87 років, а для 

Лівобережного – 90 років, відповідно середня висота для Лівобережного 

Лісостепу більше на 0,3 м, ніж для Правобережного. Через це середній діаметр 

та середній запас також більші для лівої сторони Лісостепу та становлять 33 см 

і 264 м3 відповідно, на відміну від 31,5 см і 256 м3 для правої частини 

Лісостепу. 
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Показники асиметрії та ексцесу дають змогу встановити симетричність 

розподілу випадкової величини та вказують на те, що немає нормального 

розподілу дослідних даних. 

Аналіз основних таксаційних показників дубових деревостанів 

Лісостепу України дає підстави стверджувати, що за своїми біометричними 

показниками деревостани насіннєвого та вегетативного походження 

відрізняються в будь-якому віковому проміжку. Вагомий вплив на ріст дуба 

звичайного мають умови місцезростання, тому під час розроблення моделей 

оцінки та прогнозу росту дубових деревостанів потрібно робити розподіл за 

походженням та регіоном місцезростання. Такий розподіл допоможе отримати 

більш коректні дані для проведення прогнозу росту дубових деревостанів. 

 

2.4.  Характеристика дослідних даних 

Польові дослідження – один із найважливіших етапів наукового 

дослідження об’єктів у біометрії, адже від них значно залежить 

репрезентативність отриманої інформації, а також точність аналітичних 

висновків і прогнозів, зроблених на їх основі [101, 105, 107, 115, 122]. 

Основою збирання дослідних даних було закладання тимчасових 

пробних площ (ТТП). При цьому активно використовували сучасну 

комп’ютерну техніку та застосовували сучасні методи наукового пізнання. 

Пробні площі закладали відповідно до вимог СОУ 02.02-37-479:2006 [113]. 

За таксаційним описом і планом насаджень підбирали таксаційні виділи 

із заданими характеристиками деревостанів, при цьому до ділянок, на яких 

закладали тимчасові пробні площі, висували такі вимоги [113]: 

– закладання пробних площ має здійснюватись на відстані не ближче 

ніж 30 м від квартальних просік, зрубів, меж лісу, доріг, та інших категорій не 

вкритих лісовою рослинністю та нелісових земель; 

– при виборі ділянки має бути забезпечено максимально можливий 

діапазон віку (мінімальним має бути 5-річний вік) та повноти (мінімальна 

повнота – 0,5); 
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– основа пробних площ має бути прямокутної форми зі співвідношенням 

сторін, що не перевищує 1 до 2, і площею, яка кратна 0,05 га; 

– визначення розміру пробної площі має здійснюватися з розрахунку 

наявності на них не менше ніж 200 дерев основного елементу лісу у 

середньовікових, пристиглих, а також стиглих високоповнотних насадженнях. 

Розміри пробних площ у молодняках мають бути розміром не менше як 0,25 га 

за умови наявності на площі переліку не менше ніж 400 дерев; 

– після натурного оформлення проби потрібно зробити її прив’язку до 

квартальної сітки. 

Важливим елементом закладання пробних площ є їх відмежування, яке 

здійснюють зазвичай інструментально, шляхом вимірювання кутів бусоллю і 

сторін за допомогою лазерного далекоміра. Пробні площі з усіх сторін 

обмежують візирами з позначенням дерев, які межують із пробною площею, 

за допомогою затесок або з використанням фарби, також у кутах тимчасової 

пробної площі встановлюють стовпчики, на яких зазначають номер ТПП, її 

площу, рік і мету закладання. Наступним етапом, який іде після відмежування, 

є окомірний лісівничо-таксаційний опис пробної площі. Він також передбачає 

визначення загальної характеристики рельєфу місцевості і положення на ній 

ТПП. 

Перелік дерев проводять шляхом вимірювання їхніх діаметрів на висоті 

1,3 м від кореневої шийки за елементами лісу, в межах кожного ярусу та 

ступенях товщини з розподілом за категоріями технічної придатності (ділові, 

напівділові, дров’яні). 

Детальну таксаційну характеристику досліджуваних деревостанів 

отримано завдяки використанню спеціалізованого програмного 

забезпечення – «ПЕРТА», яке розробили у 1984 р. співробітники кафедри 

таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП  України. Вхідними даними для 

програми є результати переліку дерев на ТПП і результати обміру дерев. 

За результатами переліку і характеристиками модельних дерев для 

кожної породи та деревостану в цілому на 1 га розраховували середній 
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діаметр, середню висоту, вік, об’єм середнього дерева, середнє видове число, 

кількість дерев, суму площ поперечних перерізів, поточний приріст за запасом 

та відсоток поточного приросту за запасом. Програма також передбачає 

визначення відсотка участі окремих порід у загальному запасі і, за потреби, 

сортиментацію модельних дерев та загальних запасів. За таблицями для 

пробних площ визначають бонітет і відносну повноту, через відсоток у 

загальному запасі визначають склад. 

Породний склад простого насадження або ярусу в складному насадженні 

зазвичай визначають за відсотковим співвідношенням запасів деревних видів 

і записують формулою, яка складається із символьних позначень деревних 

видів і цифрового коефіцієнта участі кожної деревної породи у складі 

насадження. Сума всіх коефіцієнтів формули складу має дорівнювати 10. 

Основний елемент лісу має бути на першому місці у формулі складу, а деревні 

види порід із запасом до 5 % загального записують після знаку «+». 

Середній вік основного елементу лісу визначають як 

середньоарифметичне значення результатів підрахунку кількості річних 

кілець на пеньках або кернах із деревини, одержаних за допомогою вікового 

свердлика 3–5 модельних дерев, близьких за розмірами до середнього. Для 

інших елементів лісу, як правило, вік визначають окомірно. 

Типи лісорослинних умов і типи лісу визначають візуально за їх 

діагностичними ознаками згідно зі схемами, розробленими для конкретного 

регіону. У об’єктах, де проводилося ґрунтово-типологічне обстеження, типи 

лісу визначають за даними обстеження. 

Для визначення середньої висоти породи, яка переважає у складі 

насадження, будують криву висот, для побудови якої вимірюють висоти у 15–

20 дерев, які розподіляють за ступенями товщини пропорційно сумам площ 

поперечних перерізів дерев у переліку. Для інших елементів лісу, які входять 

до основної формули складу, висоти вимірюють у 3–5 дерев, близьких до 

середнього за розмірами дерева, а середню висоту елементу лісу визначають 

як середньоарифметичну цих вимірювань. Також визначення середніх висот 
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елементів лісу, частка яких у складі насадження становить до 5 %, проводять 

окомірно. 

Обмір модельних дерев дуба звичайного вегетативного походження 

виконували на тимчасових пробних площах, а також на лісосіках головного 

користування. 

Основні положення збирання дослідних матеріалів полягали у такому: 

– як модельні дерева вибирали лише ділові стовбури (діловий сортимент 

з окоренкової частини стовбура довжиною більше ніж 6,5 м). Враховуючи 

особливості росту та розвитку дуба звичайного порослевого походження та 

захворюваність стовбурів гнилями, відбраковували лише дерева із сухою 

вершиною та пошкоджені хворобами чи шкідниками, що значно вплинули на 

їхній ріст; 

– на зрубаних деревах визначали: довжину стовбура від пня, висоту пня, 

діаметри у корі та без неї на окоренковому зрізі, висоті грудей і на серединах 

секцій (довжину секцій приймали рівною 2,0 м), приріст за висотою (5 років), 

загальну висоту стовбура (із заокругленням до 0,1 м). Товщину кори та 

діаметри, прирости за 5 років вимірювали за допомогою мірної вилки та 

лінійки із заокругленням до 0,1 см та 0,01 см відповідно; 

– вимірювали діаметри й товщину кори на нульовому зрізі, висоті 1,3 м 

та серединах секцій усіх гілок, з яких можна отримати ліквідну деревину 

(діаметр у верхньому зрізі > 3 см). Така методика пов’язана із подальшим 

обробленням дослідного матеріалу за програмою «ПЕРТА». Для кожного 

модельного дерева були пораховані: об’єми у корі, без кори, відсотки 

приростів за діаметрів, висотою, об’ємом та сумою площ поперечних 

перерізів, а також видові числа (у корі та без кори), коефіцієнти та класи 

форми. 

Під час закладання тимчасових пробних площ у насадженнях з участю 

дуба звичайного вегетативного походження аналіз модельних дерев було 

ускладнено тим, що нижня частина стовбура в більшості випадків була 

деформована та мала ядрову гниль. Тому визначити кількість річних кілець на 

пні було неможливо. 
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Рис. 2.11. Наявність пошкоджень у нижній частині стовбурів дуба 

звичайного вегетативного походження (фото автора) 

 

Ця проблема мала місце при дослідженні модельних дерев, що досягли 

віку природної стиглості. Для визначення кількості річних кілець на пні було 

використано методику, яку запропонував Н. П. Анучин, що полягала у 

підрахунку кількості річних кілець на пні та висоті 1,3 м у молодих дерев зі 

схожими умовами зростання. Знайдена різниця дала змогу дізнатись вік, у 

якому дерево досягне висоти 1,3 м, та визначити кількість річних кілець 

модельних дерев на нульовій висоті. Після оброблення матеріалів пробної 

площі можна стверджувати, що дуб звичайний вегетативного походження 

досягає висоти 1,3 м у віці 3–4 роки. Тож, маючи дані щодо кількості річних 

кілець на висоті 1,3 м для дерев, що ушкоджені серцевинною гниллю, можна 

спрогнозувати кількість річних кілець на нульовій відмітці, а отже і вік самого 

дерева. 

Для групування дослідних даних щодо наявних тимчасових пробних 

площ (ТПП) для Лісостепу України, які б репрезентативно відображали 

основні таксаційні показники та найбільш типові умови зростання дубових 

деревостанів вегетативного походження, відповідно до обраної методики та 

сформульованої мети використано експериментальні дані 56 ТПП, 42 з яких 

взято з банку науково-дослідних даних кафедри таксації лісу та лісового 
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менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування 

України і 14 закладено особисто. 

Використані у дослідженнях тимчасові пробні площі було закладено на 

території Вінницької, Київської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, 

Черкаської, Харківської та Хмельницької областей. Розподіл кількості ТТП за 

областями наведено на рис. 2.12. 

 

Рис. 2.12. Розподіл кількості ТТП за областями 

 

Найбільшу кількість пробних площ закладено у лівобережній частині 

Лісостепу України (62,5 %), де, за даними банку даних «Лісовий фонд 

України» Українського державного лісовпорядного об’єднання, зростає понад 

70 % дуба звичайного вегетативного походження. Слід зазначити, що лісові 

насадження в умовах лівобережного Лісостепу України відрізняються від 

насаджень у правобережному через відмінності кліматичних умов. 

ТПП було закладено у двох групах едатопів (за Алєксєєвим-

Погребняком): судібровах і дібровах (табл. 2.9). 

- межі Лісостепової зони 

n 

- кількість ТПП 

2 

3 
2 

7 

8 

21 

5 
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 Таблиця 2.9 

Розподіл ТПП за типами лісорослинних умов 

Регіон 

Типи лісорослинних умов 

Усього  
C1 C2 C3 D1 D2 D3 

Правобережний 

Лісостеп 
- 5 1 - 12 4 22 

Лівобережний 

Лісостеп 
1 6 2 2 21 2 34 

Разом 1 11 3 2 33 6 56 

 

Як бачимо з наведеного в табл. 2.9 розподілу, підібрані ТПП за типами 

лісорослинних умов загалом відображають типологічну структуру дубових 

деревостанів Лісостепу України. При цьому близько 59 % дослідних даних 

представляють свіжі діброви, що є характерним для зростання лісів у 

Лісостепу України. 

Розподіл кількості тимчасових пробних площ за класами віку наведено 

в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Розподіл кількості ТПП за регіоном місцезростання та класами віку 

Регіон 

Класи віку 

Усього  

II III IV V VI VII VIII IX X XI XIV 

Правобережний 

Лісостеп 
1 1 - 1 3 8 2 2 - 3 1 22 

Лівобережний 

Лісостеп 
- 1 5 4 3 11 6 2 2 - - 34 

Разом 1 2 5 5 6 19 8 4 2 3 1 56 

 

На території регіону дослідження в дубових деревостанах вегетативного 

походження за віковою структурою переважають стиглі та перестиглі. 

Відповідно до цього й було проведено підбір і закладання ТПП. Аналіз даних 



91 

   

 

табл. 2.10 свідчить, що зібрані експериментальні дані достатньо рівномірно 

розподілені за основними класами віку й реально відображують вікову 

структуру досліджуваних насаджень. 

Якісним параметром продуктивності лісів є бонітет насадження. За 

бонітетною шкалою М. М. Орлова, домінують насадження із середньою 

продуктивністю. Найбільший відсоток припадає на насадження ІІ класу 

бонітету. Розподіл кількості ТПП за цим показником наведено у табл. 2.11. 

 Таблиця 2.11 

Розподіл кількості ТПП за класами бонітету 

Регіон 

Клас бонітету 

Усього 
І ІІ ІІI IV 

Правобережний 

Лісостеп 
4 10 7 1 22 

Лівобережний 

Лісостеп 
12 11 10 1 34 

Разом 16 21 17 2 56 

 

Аналізуючи дані табл. 2.11, можна стверджувати, що закладені та 

підібрані ТПП досить детально описують наявний стан дубових деревостанів 

Лісостепу України. Більша частина пробних площ представляє насадження із 

середньою продуктивністю. Зокрема, частка ТПП у деревостанах ІІ класу 

бонітету становить майже 38 %, ІІІ класу – 30 % та I класу – 29 %. 

Поряд із продуктивністю та віковою структурою, актуальним є 

оцінювання зібраних дослідних даних за відносною повнотою насаджень, яка 

має значний вплив на продуктивність лісів. Розподіл кількості ТПП за 

деревними видами та відносними повнотами подано на рис. 2.13. 
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Рис. 2.13. Розподіл кількості ТПП за відносними повнотами 

 

Аналіз рис. 2.13 свідчить, що відносна повнота основної частки 

дослідних даних припадає на лісові ділянки з повнотою 0,7. 

Для того щоб знизити ризики потрапляння до дослідних даних 

модельних дерев, які могли мати насіннєве походження, було проаналізовано 

особливості росту кожного з дерев у межах основних груп віку та додатково 

зроблено сферичні панорами 360° [211, 214] на місцях закладання пробних 

площ із метою верифікації отриманих результатів під час камеральних робіт. 

Використання сферичних панорам як ефективного інструменту отримання 

додаткової інформації про насадження було підтверджено під час подальших 

досліджень, які потребували верифікації отриманих результатів. Для 

фотозйомки використовували дзеркальну цифрову камеру Nikon D5300, 

оснащену об’єктивом Nikon DX AF-S Nikkor 18–55 мм 1: 3,5–5,6 G VR, із 

застосуванням однакової експозиції та 60 % накладання всіх фотографій. 

Оброблення зображень здійснювали за допомогою пакета програмного 

забезпечення Microsoft Image Composer. 

Підсумовуючи вищезазначене, потрібно зауважити, що агреговані 

дослідні дані 56 тимчасових пробних площ адекватно характеризують наявні 

у лісовому фонді дубові деревостани вегетативного походження і дають 

можливість у подальших дослідженнях розв’язати низку завдань, а саме: 
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− побудувати динамічну бонітетну шкалу для дубових деревостанів 

вегетативного походження для Лісостепу України; 

− побудувати таблиці ходу росту модальних дубових деревостанів 

вегетативного походження для Лісостепу України; 

− розробити математичні моделі прогнозу росту основних таксаційних 

показників деревостану за регіонами Лісостепу та класами бонітету. 

 

Висновки до другого розділу 

1. Природні умови Лісостепової зони є сприятливими для вирощування 

високопродуктивних дубових деревостанів. 

2. Основою вивчення особливостей росту та моделювання динаміки 

таксаційних показників дуба звичайного вегетативного походження є 

повидільна база даних «Лісовий фонд України» і база даних тимчасових 

пробних площ, закладених у дубових деревостанах Лісостепу України. 

3. Експериментальні дані тимчасових пробних площ із достатньою 

репрезентативністю описують стан дубових деревостанів за віковою 

структурою та основними таксаційними показниками. Більша частина 

пробних площ представляє насадження із середньою продуктивністю. 

4. Серед насаджень дуба звичайного Лісостепу України значну частку 

(26,8 %) становлять насадження вегетативного походження. 

5. За допомогою дисперсійного та кластерного аналізів встановлено 

різницю між таксаційними показниками дубових деревостанів насіннєвого та 

вегетативного походження, а також певні особливості зростання в ліво- та 

правобережній частинах Лісостепу. 

6. Вікова структура дубових деревостанів вегетативного походження є 

нерівномірною і переважно представлена стиглими та перестиглими 

деревостанами. 

Матеріали розділу опубліковано у таких наукових працях: [16, 131, 161, 

163, 164, 211]. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ДУБОВИХ 

ДЕРЕВОСТАНІВ ВЕГЕТАТИВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

3.1.  Моделювання ходу росту за середньою висотою 

Методичні підходи щодо формування таблиць ходу росту модальних 

деревостанів, сформульовані М. П. Анучиним, передбачають використання 

даних практичного лісовпорядкування, при цьому однією з умов практичності 

та достовірності отриманих результатів є застосування динамічних бонітетних 

шкал, які враховують особливості росту лісоутворювальних деревних видів [3, 

4, 5, 6, 78]. 

Основою для визначення бонітету є середній вік і середня висота для 

деревостану, що має відповідне походження. При цьому показник висоти, що 

є функцією від віку, є об’єктивним підґрунтям щодо класифікації насаджень 

за їх продуктивністю та може бути придатним для побудови однорідних рядів 

розвитку при дослідженні ходу росту деревостанів. Точність моделювання 

динаміки середньої висоти суттєво впливає на безпосередню точність 

нормативів, адже з середньою вистою майже всі параметри насадження 

функціонально пов’язані. 

Для встановлення закономірностей росту модальних деревостанів дуба 

звичайного вегетативного походження Лісостепу України проведено аналіз 

ходу росту товщих дерев у насадженні для побудови динамічної бонітетної 

шкали. Такі дерева займають панівне місце в наметі лісу та зазнають 

мінімального впливу внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, на 

відміну від дерев середніх розмірів [173]. 

Було проведено аналіз ходу росту 53 модельних дерев, зрубаних на 

тимчасових пробних площах, які мають найбільші ранги за діаметрами для 

отримання кривих-гід дубових деревостанів за верхньою висотою 

Правобережного та Лівобережного Лісостепу України та відповідають 

мінімальним вимогам сучасних практик моделювання динаміки деревостанів. 
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Основними етапами динаміки середньої висоти на сучасному етапі 

моделювання ходу росту деревостанів є: 

1. Підбір аналітичного виду формули. 

2. Підбір числових параметрів, що описують математичну модель. 

Для визначення ходу росту середньої висоти модальних дубових 

деревостанів вегетативного походження спершу знаходили відносні висоти 

насаджень. Абсолютні висоти моделей було переведено у відносні, при цьому 

за базовий було прийнято вік у 40 років, оскільки частину дослідного 

матеріалу було отримано з середньовікових насаджень. Модельні дерева, які 

за типом росту відповідали дубу звичайному насіннєвого походження [121], 

було вилучено з масиву даних, а побудову кривих виконували для 

Правобережного Лісостепу на основі 13 модельних дерев, для Лівобережного 

Лісостепу – 27 модельних дерев. 

Внаслідок багатоваріантного пошуку адекватних моделей росту за 

основу було взято рівняння Томазіуса, яке дало змогу отримати задовільні 

результати моделювання, оскільки отримана крива має необхідну гнучкість 

для математичної апроксимації динаміки таксаційних показників. Рівняння 

має вигляд:  

𝑦 = 𝑎1 ∙ (1 − 𝑒−𝑎2∙𝑥∙(1−𝑒−𝑎3∙𝑥))
𝑎2

, (3.1) 

де у –таксаційний показник, що моделюється; 

 x – незалежна змінна; 

 а0, а1, а2, a3 – коефіцієнти рівняння. 

 

На рисунках 3.1 і 3.2 подано динаміку відносних верхніх висот 

дослідних модельних дерев та криві-гід деревостанів дуба звичайного 

вегетативного походження Правобережного та Лівобережного Лісостепу 

України. 
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Рис. 3.1. Крива-гід за відносною висотою і віком для Правобережного 

Лісостепу України 

 
Рис. 3.2. Крива-гід за відносною висотою і віком для Лівобережного 

Лісостепу України 

 

У результаті дослідження наведених залежностей було отримано моделі, 

що достовірно відображають закономірності зміни експериментальних даних 

для деревостанів Правобережного Лісостепу: 

𝐻вр = 1,876 ∙ (1 − 𝑒−0,02∙𝐴∙(1−𝑒−4,162∙𝐴))
1,061

∙ H40
баз, (3.2) 
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і для деревостанів Лівобережного Лісостепу: 

𝐻вр = 1,925 ∙ (1 − 𝑒−0,014∙𝐴∙(1−𝑒−0,03∙𝐴))
0,567

∙ H40
баз, (3.3) 

де 𝐻вр – верхня висота у відносних одиницях; 

H40
баз– середня висота насадження в базовому віці, м; 

A – вік деревостану. 

Оскільки показник верхньої висоти має обмежене використання, на 

виробництві та під час лісовпорядкування було виконано перехід від верхньої 

висоти до середньої. У процесі моделювання було виявлено тісну залежність 

між цими висотами, при цьому було визначено, що залежність верхньої висоти 

від середньої в межах Правобережного та Лісостепу України має один і той 

самий характер, тобто відмінність між ними не є значущою в межах обраних 

регіонів. Під час досліджень було встановлено, що найкраще описує 

залежність середньої висоти від верхньої і віку таке рівняння: 

𝐻ср = 𝐻вр ∙ 0,919 ∙ 𝑒
0,529

𝐴 , 
(3.4) 

де Hср – середня висота деревостану у відносних одиницях. 

Для суміщення динамічної бонітетної шкали зі шкалою проф. 

М. М. Орлова здійснено приведення базового віку відносних висот до 70 років 

загальнобонітетної шкали [107]. Для цього за допомогою розроблених 

моделей було пораховано відносні висоти для віку 70 років, які склали для 

Правобережного та Лівобережного Лісостепу України 1,463 та 1,475 

відповідно. Як простежується з наведених вище моделей (3.2) і (3.3), базовий 

вік деревостану залежить тільки від першого коефіцієнта рівняння. А отже, 

поділивши його на індекс відносної висоти в 70 років, отримаємо модель із 

базовою висотою у цьому віці. 

Підставивши у моделі (3.2) і (3.3) замість Hвр модель (3.4), отримаємо 

такі рівняння для знаходження Hср для деревостанів Правобережного 

Лісостепу: 

𝐻ср = 1,463 ∙ (1 − 𝑒−0,02∙𝐴∙(1−𝑒−4,162∙𝐴))
1,061

∙ 0,919 ∙ 𝑒
0,529

𝐴 ∙ H70
баз, 

(3.5) 



98 

   

 

і для деревостанів Лівобережного Лісостепу: 

𝐻ср = 1,475 ∙ (1 − 𝑒−0,014∙𝐴∙(1−𝑒−0,03∙𝐴))
0,567

∙ 0,919 ∙ 𝑒
0,529

𝐴 ∙ H70
баз. 

(3.6) 

На рисунках 3.3 і 3.4 наведено хід росту у висоту дуба звичайного 

вегетативного походження Лісостепу України та верхні значення висот Іа, І, 

ІІ, ІІІ та IV класів бонітету за шкалою проф. М. М. Орлова. 

 
Рис. 3.3. Порівняння висоти верхніх меж основних класів бонітету для 

динамічної (суцільні лінії) Правобережного Лісостепу України та бонітетної 

шкали проф. М.М. Орлова (пунктирні лінії) 

 

Як видно з даних рис. 3.3, для дубових деревостанів порослевого 

походження Правобережного Лісостепу України порівняно зі значеннями 

верхніх меж висот бонітетної шкали проф. М. М. Орлова характерний 

сповільнений ріст у молодому віці та більша інтенсивність у старшому. 

Якщо порівняти отримані результати з табличними даними бонітетної 

шкали проф. М. М. Орлова, спостерігається тенденція щодо зменшення 

відмінностей у нижчих класах бонітету на всьому віковому проміжку. 
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Рис. 3.4. Порівняння висоти верхніх меж основних класів бонітету для 

динамічної (суцільні лінії) Лівобережного Лісостепу України та бонітетної 

шкали проф. М. М. Орлова (пунктирні лінії) 

 

Для дубових деревостанів порослевого походження Лівобережного 

Лісостепу України характерний більш сповільнений ріст, ніж у 

Правобережному Лісостепу України, що досить добре видно на рис. 3.4. 

За результатами досліджень встановлено закономірності динаміки ходу 

росту у висоту модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного 

походження Лісостепу України. Було виявлено розбіжності у рості дуба за 

висотою у розрізі ліво- та правобережних частин Лісостепу. Зокрема, для 

деревостанів Лівобережного Лісостепу спостерігається зменшення 

інтенсивності росту після 70 років порівняно з дубовими деревостанами 

Правобережного Лісостепу. 

На основі моделей 3.5 і 3.6 було побудовано динамічні бонітетні шкали 

для подальшого групування дослідних даних (Додаток Б) відповідно до 
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визначених діапазонів для кожного з класів бонітету. Отримані динамічні 

бонітетні шкали було використано для групування експериментальних даних 

з метою моделювання динаміки середньої висоти дуба звичайного 

вегетативного походження Лісостепу України. 

Для побудови ТХР модальних деревостанів дуба звичайного 

вегетативного походження дані з БД ВО «Укрдержліспроект» було 

згруповано відповідно до побудованих динамічних бонітетних шкал. У 

результаті аналізу було отримано математичні моделі середньої висоти за 

кожним класом бонітету, які описуються рівнянням (3.1): 

𝐻ср = 𝑎0 ∙ (1 − 𝑒−𝑎1∙𝐴∙(1−𝑒−𝑎2∙𝐴) )
𝑎3

. (3.7) 

Коефіцієнти рівняння (3.7) окремо для ліво- та правобережної частини 

Лісостепу для кожного з представлених у базі класів бонітету наведено у 

табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Коефіцієнти рівняння (3.7) щодо знаходження середньої висоти за 

основними класами бонітету 

Клас 

бонітету 

Коефіцієнти рівняння 
R2 Fфакт Fкрит 

a0 a1 a2 a3 

Правобережний Лісостеп 

I 33,045 0,021 68,298 0,954 0,946 16993,5 3,9 

II 28,460 0,025 70,198 1,030 0,821 23259,7 3,8 

III 26,157 0,022 23,662 1,139 0,919 17582,2 3,8 

IV 21,768 0,022 24,338 1,192 0,960 5870,7 3,9 

Лівобережний Лісостеп 

I 32,829 0,020 68,300 1,014 0,893 41594,7 3,8 

II 29,602 0,021 69,404 1,160 0,804 95867,6 3,8 

III 25,508 0,022 23,689 1,140 0,844 40286,2 3,8 

IV 21,083 0,024 8,274 1,136 0,887 10376,1 3,8 
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3.2.  Дослідження видового числа для насаджень дуба звичайного 

вегетативного походження 

Основою для побудови таблиць об’єму стовбурів можуть бути: 

дослідження твірної деревних стовбурів, дослідження показників форми та 

повнодеревності стовбурів або безпосереднє моделювання об’єму стовбурів. 

Серед методичних підходів щодо моделювання об’єму стовбура 

виокремлюють такі [103, 104, 125, 136, 182]: 

1. Об’єм стовбура – це добуток трьох показників: площі поперечного 

перерізу, висоти і показника повнодеревності. 

2. Об’єм стовбура розглядають як багатомірну модель V=ψ (d, h, ...). 

3. Об’єм встановлюють із використанням твірної деревного стовбура. 

Основою методів таксації об’єму дерев, що сформувалися у вітчизняній 

лісотаксаційній практиці, є використання видового числа – показника, який 

характеризує повнодеревність стовбурів, тобто ступінь їхнього наближення до 

повного циліндра. Цей показник, як найбільш раціональний спосіб визначення 

об’ємів деревних стовбурів, на початку XIX ст. запропонував учений-лісівник 

Паульзен. 

У частині країн Європи та США об’єм стовбура та його окремих частин 

встановлюють переважно за допомогою твірної та під час таксації лісу 

визначають не лише висоту і діаметр дерев, а й інші параметри. Наприклад, у 

США існує кілька варіантів об’ємних таблиць, які передбачають визначення 

діаметра, висоти і певного показника форми стовбура, як разом, так і окремо 

за кожним із показників. 

В Україні в лісовій таксації найбільше застосування отримало старе 

видове число, для розрахунку якого використовують площу поперечного 

перерізу стовбура на висоті 1,3 м. Саме тому цей показник взято за основу 

побудови об’ємних таблиць [103, 104, 136, 146]. 

Для дослідження видового числа стовбурів дерев дуба звичайного 

вегетативного походження було використано експериментальні дані 
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тимчасових пробних площ банку науково-дослідних даних кафедри таксації 

лісу та лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, частину ТПП з яких було закладено автором 

особисто. На основі результатів оброблення вихідних даних було отримано 

таксаційні характеристики кожного з модельних дерев, а для усього масиву 

даних – основні статистичні показники та коефіцієнти кореляції між 

об’ємоутворювальними факторами стовбурів. 

На першому етапі розроблення математичної моделі видового числа за 

допомогою кореляційного аналізу було досліджено залежність цього 

показника від інших таксаційних ознак деревних стовбурів, результати 

наведено у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Значення парних коефіцієнтів кореляції між основними 

об’ємоутворювальними показниками стовбурів 

Показники 
Коефіцієнти кореляції 

a h d1,3 fс q2 

a 1,00 - - - - 

h 0,53 1,00 - - - 

d1,3 0,63 0,73 1,00 - - 

f с -0,27 -0,26 -0,43 1,00 - 

q2 -0,15 0,03 -0,18 0,75 1,00 

 

Аналіз даних, поданий у табл. 3.2, дає змогу побачити обернений 

зв’язок старого видового числа з висотою та діаметром дерева, множинний 

коефіцієнт кореляції – 0,43 (rкрит. на 5 % рівні значущості = 0,14). Проте 

часткові коефіцієнти кореляції вказують на те, що модель видового числа 

можна будувати лише залежно від діаметра стовбура дерева на висоті грудей 

(rfd/h = -0,08, rfh/d = 0,39). Ця обставина пояснюється тісним зв’язком між 

діаметром та висотою стовбура дерева. Загалом згадана залежність є слабкою, 

однак статистично значущою на 5 % рівні значущості. 
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Відповідно в подальшому було враховано встановлені взаємозв’язки. З 

метою пошуку адекватної математичної моделі видового числа було 

апробовано кілька рівнянь, переважно гіперболічного типу. Параметри 

рівнянь обчислювалися на ПК із використанням методу найменших квадратів. 

Для кожної моделі було розраховано систематичну і 

середньоквадратичну помилки, результати розрахунків наведено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Результати моделювання та оцінки точності математичних 

моделей видового числа 

№ Формула 

Помилки, % 
Номер 

рівняння систематична 
середньо-

квадратична 

1  𝐹 = 0,4448 +
2,2971

𝐷
−

1,1293

𝐻
 0,3 3,4 3.8 

2  𝐹 = 0,4314 +
1,1212

𝐷
 0,1 3,0 3.9 

3  𝐹 = 0,4125 +
1,2284

𝐻
 0,2 3,7 3.10 

4  𝐹 = 0,5211 + 0,7791/𝐻 − 0,06042

∙ 𝐷/𝐻 
–1,2 5,4 3.11 

5  
𝐹 = 0,5459 − 0,002373/𝐷 –1,4 4,6 3.12 

6  
𝐹 = 0,3017 −

2,3287

𝐻
−

33,4425

𝐻2

+
5,0507

𝐷
−

28,2182

𝐷2
 

-0,8 3,6 3.13 

7  
𝐹 = 0,1565 + 0,5585 ∙ 𝑞2

2 +
0,8658

𝑞2 ∙ 𝐻
 

-0,3 1,9 3.14 

8  
𝐹 = 0,4393 + 0,03386 ∙ 𝐷−0,01455 0,2 6,1 3.15 

 

Із даних таблиці бачимо, що властивості видового числа найкраще 

описує рівняння (3.14), однак через необхідність використання другого 

коефіцієнта форми (q2) воно незручне для практичного використання при 
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подальшому визначенні об’ємів стовбурів. Тому надалі доцільно 

використовувати рівняння (3.9) із однією змінною – діаметр стовбура дерева 

на висоті 1,3 м. 

Систематична помилка цієї моделі становить 0,1 %, а 

середньоквадратичне відхилення – 3,0 %. Адекватність розробленої 

математичної моделі ілюструє рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Залежність видового числа стовбурів дерев дуба звичайного 

вегетативного походження від середнього діаметра на висоті грудей 

 

Значення видового числа залежно від середнього діаметра дерева на 

висоті 1,3 м, обчислені за рівнянням (3.9), та значення видового числа за 

чинними нормативами [84] наведено у табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Порівняння значень видових чисел за середніми діаметрами згідно з 

чинними нормативами для ІІ класу бонітету 

Діаметр, см 

Видове число за 

чинними нормативами 

для повних 

деревостанів 

Опрацьоване автором 

видове число для 

модальних 

деревостанів 

Відхилення, % 

4,4 0,719 0,686 -4,6 

8,5 0,558 0,563 1,0 

12,6 0,511 0,520 1,8 

16,6 0,490 0,499 1,8 

20,3 0,479 0,487 1,6 

23,8 0,472 0,479 1,4 

26,9 0,467 0,473 1,3 

29,6 0,464 0,469 1,1 

31,9 0,462 0,467 1,0 

33,9 0,461 0,464 0,8 

35,5 0,460 0,463 0,6 

36,9 0,459 0,462 0,6 

 

За даними табл. 3.4, у переважній більшості випадків (95 %) відхилення 

не перевищують 2 %, найбільше значення спостерігається для діаметра 4,4, але 

з віком відхилення між опрацьованими автором видовими числами та чинними 

нормативами стають меншими. Виконане порівняння дає нам підставу робити 

висновки про точність та якість чинних нормативів [84], а також про 

відповідність зібраного дослідного матеріалу біометричним особливостям 

стовбурів дерев дуба звичайного вегетативного походження, які було 

встановлено попередніми дослідженнями. 

 

3.3.  Моделювання ходу росту за середнім діаметром 

Наступним таксаційним показником, який підлягав моделюванню, був 

середній діаметр. При моделюванні середнього діаметра враховували його 
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тісну залежність від віку та висоти насаджень і було здійснено перевірку 

гіпотези щодо впливу на нього різних факторів природнього та 

антропогенного характеру. За допомогою співвідношення D/H, яке є мірою 

нормальності деревостану за густотою, і враховуючи те, що його динаміка 

тісно пов’язана з особливостями росту деревних видів, було встановлено 

реальну залежність цих показників та в результаті пошуку адекватних моделей 

росту для побудови нормативів середнього діаметра було використано 

алометричну функцію, яка має необхідну гнучкість. 

Оскільки для моделювання використовували лише вік та висоту, то ця 

модель може бути придатна для будь-якого класу бонітету й набула такого 

вигляду: 

 
(3.16) 

Визначення коефіцієнтів цього рівняння та розроблення моделей для 

Правобережного та Лівобережного Лісостепу здійснювали методом 

нелінійного регресійного аналізу за допомогою прикладного пакета 

статистичних програм SPSS і відкритого інтегрованого середовища розробки 

для мови R – програмного пакета статистики та візуалізації даних RStudio. 

Коефіцієнти рівняння (3.16) були розраховані для Правобережного та 

Лівобережного Лісостепу України. Значущість коефіцієнтів на 5 % рівні 

оцінювали за t -критерієм Ст’юдента (tкрит=1,96). 

Таблиця 3.5 

Коефіцієнти рівняння (3.8) 

Значення коефіцієнтів R2 Fфакт Fкрит 

Правобережний Лісостеп 

a0 a1 a2 
0,729 18341,9 3,8 

1,021 0,643 0,182 

Лівобережний Лісостеп 

a0 a1 a2 
0,659 60581,3 3,8 

1,121 0,725 0,046 

 

2 1 
0 

a a 
H A a D    
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За даними табл. 3.5 можна стверджувати про достатньо середній рівень 

точності отриманих математичних моделей, оскільки коефіцієнт детермінації 

R2 становить 0,729 для рівняння, яке застосовують для Правобережного 

Лісостепу, та 0,659 для Лівобережного Лісостепу. Також для оцінки 

адекватності отриманих рівнянь за принципами дисперсійного аналізу було 

визначено F-критерій Фішера. Як бачимо фактично порахована величина Fфакт 

більша за критичне значення (Fкрит), відповідно це дає змогу стверджувати з 

ймовірністю 0,95, що отримана модель адекватна вхідним даним [104, 125]. 

Динаміка змодельованих і фактичних значень діаметрів для основних 

класів бонітетів дубових деревостанів вегетативного походження 

Правобережного Лісостепу наведено на рисунках 3.6–3.9. 

 

 

 

Рис. 3.6. Динаміка змодельованих та середніх значень діаметра і їх 

відхилень для насаджень I класу бонітету Правобережного Лісостепу 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Динаміка змодельованих та середніх значень діаметра і їх 

відхилень для насаджень II класу бонітету Правобережного Лісостепу 
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Рис. 3.8. Динаміка змодельованих та середніх значень діаметра і їх 

відхилень для насаджень III класу бонітету Правобережного Лісостепу 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Динаміка змодельованих та середніх значень діаметра і їх 

відхилень для насаджень IV класу бонітету Правобережного Лісостепу 

 

Наведені графіки демонструють наявність допустимих розбіжностей 

між фактичними показниками та даними, отриманими в результаті 

моделювання. 

Розподіл фактичних значень діаметрів та відповідних їм моделей для 

основних класів бонітетів дубових деревостанів вегетативного походження 

Лівобережного Лісостепу наведено на рисунках 3.10–3.13. 
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Рис. 3.10. Динаміка змодельованих та середніх значень діаметра і їх 

відхилень для насаджень для І класу бонітету Лівобережного Лісостепу 

 

 

 

Рис. 3.11. Динаміка змодельованих та середніх значень діаметра і їх 

відхилень для насаджень для ІІ класу бонітету Лівобережного Лісостепу 

 

 

 

 

Рис. 3.12. Динаміка змодельованих та середніх значень діаметра і їх 

відхилень для насаджень для ІІІ класу бонітету Лівобережного Лісостепу 
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Рис. 3.13. Динаміка змодельованих та середніх значень діаметра і їх 

відхилень для насаджень для ІV класу бонітету Лівобережного Лісостепу 

 

Аналізуючи наведені графіки, можна зауважити, що в цілому 

запропоновані моделі дають змогу отримати результати, які лежать у 

допустимих межах середньоквадратичного відхилення та можуть 

використовуватися для побудови таблиць ходу росту. 

 

3.4.  Моделювання ходу росту за іншими таксаційними 

показниками 

Одним із основних таксаційних показників, які характеризують 

продуктивність насаджень, є його запас. Запас було вирішено визначати за 

першою похідною рівняння Мітчерліха: 

𝑀 = 𝑎0 ∙ (1 − 𝑒−𝑎1∙𝐻)𝑎2 ∙ 𝑒−𝑎3∙𝐻 . (3.17) 

Таблиця 3.6 

Коефіцієнти рівняння (3.9) 

Значення коефіцієнтів R2 Fфакт Fкрит 

Правобережний Лісостеп 

a0 a1 a2 a3 

0,591 9915,5 3,8 
2781,360 0,012 1,731 0,001 

Лівобережний Лісостеп 

a0 a1 a2 a3 
0,647 59399,0 3,8 

2385,114 0,018 2,014 0,004 
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Оскільки запас насадження може суттєво відрізнятись у різні вікові 

періоди залежно від низки чинників, які не піддаються моделюванню, що дуже 

добре спостерігається при аналізі БД ВО «Укрдержліспроект», отримані 

значення коефіцієнтів детермінації R2 вказують на те, що ми отримали 

середню точність підбору рівняння регресії. Також для оцінки адекватності 

отриманих рівнянь за принципами дисперсійного аналізу було визначено F-

критерій Фішера. Як бачимо, фактично порахована величина Fфакт більша за 

критичне значення (Fкрит), відповідно це дає змогу стверджувати з 

ймовірністю 0,95, що отримана модель є адекватною вхідним даним. 

Динаміку змодельованих і фактичних значень запасів для основних 

класів бонітетів дубових деревостанів вегетативного походження 

Правобережного та Лівобережного Лісостепу наведено на рисунках 3.14-3.21. 

 

 

 

Рис. 3.14. Динаміка змодельованих та середніх значень запасу і їх 

відхилень для насаджень I бонітету Правобережного Лісостепу 

 

 

 

Рис. 3.15. Динаміка змодельованих та середніх значень запасу і їх 

відхилень для насаджень II бонітету Правобережного Лісостепу 
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Рис. 3.16. Динаміка змодельованих та середніх значень запасу і їх 

відхилень для насаджень III бонітету Правобережного Лісостепу 

 

 

 

Рис. 3.17. Динаміка змодельованих та середніх значень запасу і їх 

відхилень для насаджень IV бонітету Правобережного Лісостепу 

 Аналогічно отримуємо результати для Лівобережного Лісостепу: 

  

 

 

Рис. 3.18. Динаміка змодельованих та середніх значень запасу і їх 

відхилень для насаджень I класу бонітету Лівобережного Лісостепу 
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Рис. 3.19. Динаміка змодельованих та середніх значень запасу і їх 

відхилень для насаджень II класу бонітету Лівобережного Лісостепу 

  

 

 

Рис. 3.20. Динаміка змодельованих та середніх значень запасу і їх 

відхилень для насаджень III класу бонітету Лівобережного Лісостепу 

 

  

 

 

Рис. 3.21. Динаміка змодельованих та середніх значень запасу і їх 

відхилень для насаджень IV класу бонітету Лівобережного Лісостепу 
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 Як бачимо, отримані результати аналізів підтверджують те, що 

змодельовані та середні значення запасу лежать у межах допустимих 

відхилень для правої та лівої частини Лісостепу України, але все ж таки у тих 

випадках, коли даних в базі недостатньо, спостерігається заниження або 

завищення показників. 

 Для того щоб визначити співвідношення порід у складі, було здійснено 

моделювання участі дуба звичайного як головної породи у насадженні. Для 

цього було використано дані з БД ВО «Укрдержліспроект». В результаті 

аналізу було отримано рівняння, яке має такий вигляд 

для Правобережного Лісостепу: 

𝐾 = 8,381 ∙ (1 − 𝑒−0,1∙𝐴)0,416; (3.18) 

для Лівобережного Лісостепу: 

𝐾 = 8,325 ∙ (1 − 𝑒−0,014∙𝐴)0,529, (3.19) 

де K – частка дуба вегетативного походження у складі деревостану. 

Отримані значення коефіцієнтів детермінації R2 становлять 0,525 для 

Правобережного Лісостепу та 0,708 для Лівобережного та вказують на те, що 

ми отримали середню точність підбору рівняння регресії. Результати 

моделювання було використано при побудові ТХР для модальних дубових 

деревостанів вегетативного походження Лісостепу України. 

Згідно із загальноприйнятою в нашій країні класифікацією приростів, 

середня зміна запасу – це частка від ділення наявного стовбурового запасу на 

вік насадження 

 

(3.20) 

де Δср – середня зміна запасу, м3/га/рік. 

Формула поточної зміни запасу має загальний вигляд: 

 зміна запасу назад 

 

(3.21) 
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де  Δпот – поточна зміна запасу, м3/га/рік; 

МА – запас насадження тепер, м3; 

 МА-n – запас насадження n років тому, м3. 

 

Для визначення приросту за цією формулою необхідно знати запаси 

насадження тепер і n років тому. Такий показник характеризує приріст 

насадження за період, що минув. 

 зміна запасу наперед 

 

(3.22) 

де МА+n – запас насадження n років уперед, м3. 

 

Іноді лісівників більше цікавить приріст, який визначають на майбутній 

період. Для цього можна використовувати вищезазначену формулу. Істотним 

її недоліком є те, що показник МA+n не можна виміряти безпосередньо, а 

необхідно прогнозувати за певними методами [103, 104]. 

Існує багато думок щодо більшої або меншої відповідності однієї з 

формул. Приріст назад вираховують при вимірюванні деревного стовбура, і 

тому він є точним, але характеризує ріст, який дерево вже пройшло. Приріст 

наперед вказує на майбутній приріст, але є прогнозованим і містить певні 

помилки цього прогнозування. Згідно з формулою (3.22), за МА брали запас 

тепер. МА-n – запас 5 років тому. В кінцевому підсумку розрахунок проводили 

за такою формулою: 

 

(3.23) 

Отже, значення Δпот для віку 20 років, наприклад, відповідатиме 

поточній зміні запасу для періоду від 20 до 25 років. 

Суму площ поперечних перетинів і запас частини, яку вибирають, 

знаходили за добре відомими у лісовій таксації формулами. Частину, що 

підлягала умовному вирубуванню, виділяли як частку загального запасу, 

,
n
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оскільки розподіл деревостану при моделюванні на частини, які залишають та 

вибирають, справляє значний вплив на таксаційні показники, а особливо на 

середній діаметр, суму площ поперечних перетинів та запас. Для частини 

деревостану, яку вибирають під час проведення рубок, пов’язаних із веденням 

лісового господарства, розрахунок таксаційних показників насадження, 

головним чином, базувався на моделях таблиць ходу росту оптимальних 

деревостанів [14] та обчислень, виконаних для наявної частини модальних 

насаджень. 

 Щоб отримати середню висоту частини деревостану, яку вибирають, в 

першу чергу використовують редукційне число (RH). Розрахунок цього 

редукційного числа проводили за формулою, запозиченою з досліджень, що 

стосувалися системи моделювання оцінки та прогнозу росту штучних 

мішаних дубових деревостанів Лісостепу України [20], оскільки при 

проведенні гоcподарських робіт у дубових деревостанах зазвичай 

застосовують одні й ті самі підходи незалежно від походження насадження. 

Загальна для всіх бонітетів формула має вигляд: 

. (3.24) 

 

 Середню висоту частини, яку вибирають (НВ), розраховували зі 

співвідношення: 

. (3.25) 

Середній діаметр вирубуваної частини деревостану також 

розраховували за допомогою редукційного числа (RD). Модель, запозичена з 

ТХР для штучних мішаних дубових деревостанів Лісостепу України [20], мала 

вигляд: 

. (3.26) 

 

Відповідно, середній діаметр частини, яку вибирають (DB), розраховували так: 

. (3.27) 
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Кількість стовбурів на 1 га, що відпали або вибрані з насадження 

внаслідок рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства, дорівнювала 

різниці між кількістю стовбурів наявного деревостану 5 років тому та 

кількістю стовбурів зараз. Тобто кількість дерев, які вибирають, – це кількість 

дерев, на яку зменшилась ростуча частина за 5 років. 

Таксаційну характеристику cуми площ поперечних перерізів частини, 

яку вибирають (GB), визначали за допомогою середнього діаметра частини, яку 

вибирають, і кількості вирубаних стовбурів. Загальна формула має такий 

вигляд: 

. 

(3.28) 

Динаміку стовбурового запасу частини деревостану, який вибирають 

(МВ), розраховували за «класичною формулою» лісової таксації, а саме: 

MB= F·GB·HB. (3.29) 

Як змінні використовували значення середніх висот і сум площ 

поперечних перерізів, розраховані для відпаду (GB, HB) та середнього видового 

числа (F). 

Сума запасів характеризує той загальний стовбуровий запас, який 

вилучається або природно відпадає в насадженні до певного віку. Для 

Лісостепу, де ведення господарства є порівняно інтенсивним, це скоріш буде 

характеристика загального обсягу проміжного користування. Формула має 

вигляд: 

, 
(3.30) 

де ΣМВ
А – сума запасів відпаду тепер, м3; 

 МВ
А – запас відпаду тепер, м3; 

 ΣМВ
А-5 – сума запасів 5 років тому, м3. 

Загальна продуктивність вказує на загальний запас деревини, що 

створено насадженням від моменту його появи (в нашому випадку садження) 

і до теперішнього моменту. Сюди входить ростучий запас і сума запасів 
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вибраної частини деревостану. Формула має вигляд: 

, 
(3.31) 

де ΣМА – загальна продуктивність насадження у віці А років; 

 МА – запас ростучого насадження, м3; 

 ΣМВ
А – сума запасів відпаду, м3. 

 

Для обчислення загальних приростів використовували формули (3.20) і 

(3.22), однак замість ростучих запасів узяли значення загальної 

продуктивності. Оскільки в загальній продуктивності вже враховано відпад, 

то отримані результати – це не звичайна зміна запасів, а саме поточний 

приріст. 

Усі результати моделювання та розрахунку основних таксаційних 

показників узагальнено в таблицях ходу росту модальних дубових 

деревостанів вегетативного походження для лівобережної та правобережної 

частини Лісостепу для основних класів бонітету (Додаток В). 

 

3.5.  Аналіз отриманих таблиць ходу росту 

Для об’єктивного оцінювання отриманих результатів потрібно 

порівняти їх із чинними нормативами. Досить часто науковці-лісівники в 

країнах пострадянського союзу для оцінювання таблиць ходу росту модальних 

насаджень конкретної лісоутворювальної породи використовують ТХР 

повних (нормальних) [179] і оптимальних [135] насаджень породи, яку 

досліджують. 

Таблиці ходу росту нормальних насаджень містять кількісну 

характеристику найбільш досконалих у конкретних лісорослинних умовах 

насаджень і слугують еталоном, на досягнення якого мають бути спрямовані 

раціональне лісове господарство та система довгострокового планування. ТХР 

модальних насаджень є деякою усередненою характеристикою однорідних 

груп наявних лісів певного регіону, і їх зміст значною мірою залежить від 
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попереднього режиму ведення лісового господарства. Однак вони описують 

динаміку реальних деревостанів. 

Критерієм оптимальності у таблицях ходу росту оптимальних 

деревостанів є максимальна продуктивність, яка досягається ефективними 

господарськими заходами, формуванням породного складу з урахуванням 

конкретних типів лісорослинних умов. 

Для дуба звичайного вегетативного походження в Україні єдиними 

чинними нормативами є загальні таблиці ходу росту нормальних деревостанів 

і таблиці динаміки товарності М. В. Давидова [179]. Вивченням питань росту 

дуба звичайного Лівобережного Лісостепу займались також науковці 

Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА) В. П. Ткач, 

Р. В. Головач та М. М. Ведмідь, в результаті чого було розроблено таблиці 

ходу росту нормальних та модальних дубняків порослевого походження на 

бонітетній основі для цього регіону дослідження [142, 143]. 

Також для подальшого аналізу було використано таблиці та моделі 

ходу росту і продуктивності насаджень основних лісоутворювальних порід 

Північної Євразії, розроблені під керівництвом А. З. Швиденка, які містять 

інформацію щодо ходу росту повних вегетативних дубових деревостанів 

Лісостепу Європейської частини [183]. Ці таблиці складено як поєднання 

таблиць ходу росту зімкнутих вегетативних дубових деревостанів у Лісостепу 

центрально-чорноземних областей І. М. Науменка та Л. В. Біцина з 

використанням деяких закономірностей із таблиць М. В. Давидова для 

дубових деревостанів Лісостепу України. 

Завдяки порівнянню чинних нормальних і розроблених ТХР модальних 

дубових деревостанів вегетативного походження Лісостепу України можна 

оцінити сучасний стан насаджень дуба звичайного вегетативного походження 

з погляду повноти використання їх максимально можливої продуктивності, 

тому наведемо динаміку зміни основних таксаційних параметрів деревостанів 

для ІІ класу бонітету, який є найпоширенішим, при цьому для коректного 
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порівняння показників для нормальних насаджень суму площ поперечних 

перерізів і запас буде скориговано на середню повноту насадження – 0,69. 

 Враховуючи те, що чинні нормативи та моделі ходу росту добре 

описують віковий проміжок від 10 до 100 років, а моделювання показників у 

старшому віці залежить від наявності достатньої кількості даних про 

досліджуваний об’єкт у повидільній базі даних ВО «Укрдержліспроект», 

подальші порівняння буде здійснено саме для цього періоду. 

 Для аналізу ходу росту основних таксаційних показників використаємо 

графічний метод порівняння, причому порівнюватимемо дані щодо 

деревостану в цілому. На рис. 3.22 наведено хід росту за середньою висотою 

для модальних і нормальних вегетативних дубових насаджень. 

 

 

Рис. 3.22. Співвідношення динаміки середніх висот ТХР для модальних 

і нормальних вегетативних дубових насаджень 

 

 На рис. 3.22 можна побачити, що за середніми висотами як для 

модальних, так і для скоригованих нормальних насаджень спостерігаються 

відмінності у середньовікових насадженнях, але загалом розроблені моделі 
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добре описують ріст дуба за висотою та відповідають зазначеному класу 

бонітету згідно з іншими ТХР. 

Середню висоту та середній діаметр у повидільній базі даних наведено 

для головної породи, і тому не проводили поділ значень цих таксаційних 

показників для різних частин деревостану. На рис. 3.23 наведено порівняння 

динаміки середніх діаметрів ТХР для модальних і нормальних вегетативних 

дубових насаджень. 

 

 

Рис. 3.23. Порівняння динаміки середніх діаметрів ТХР для модальних і 

нормальних вегетативних дубових насаджень 

 

 Із даних рис. 3.23 можна побачити, що діаметр у молодшому віці для 

нормальних насаджень менший, ніж у модальних та отриманих науковцями 

УкрНДІЛГА, але вже в старшому наближається до змодельованих значень. 

 Оскільки запас модальних деревостанів є функцією середніх висот, сум 

площ поперечних перерізів і видових чисел, важливо провести порівняння 

видових чисел (рис. 3.24). 
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Рис. 3.24. Порівняння динаміки видових чисел ТХР для модальних і 

нормальних вегетативних дубових насаджень 

 

 Як свідчать дані, наведені на рис. 3.24, динаміка видових чисел 

розроблених ТХР модальних деревостанів відповідає динаміці видових чисел 

ТХР, розроблених науковцями УкрНДІЛГА, але має вищі значення у 

молодому віці. Це може пояснюватись особливостями дослідження, яке 

базувалося на основі оброблення інформації, яку було взято з бази даних ВО 

«Укрдержліспроект» та отримано при закладанні тимчасових пробних площ. 

Важливими показниками продуктивності насадження є запас і сума 

площ поперечних перерізів, відповідно на рисунках 3.25 та 3.26 наведено 

графіки, які демонструють зміну цих показників у динаміці. 

 

Рис. 3.25. Порівняння динаміки сум площ поперечних перерізів ТХР для 

модальних і нормальних вегетативних дубових насаджень 
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Рис. 3.26. Порівняння динаміки запасів ТХР для модальних і нормальних 

вегетативних дубових насаджень 

 

 Як бачимо, у старшому віці спостерігаються розбіжності у запасах для 

Лівобережного та Правобережного Лісостепу, що відповідає відмінностям 

ґрунтово-кліматичних умов, натомість для ТХР нормальних насаджень майже 

на всьому віковому проміжку запас може відповідати усередненим значенням 

для цих регіонів. При порівнянні з ТХР модальних деревостанів штучного 

походження спостерігається відмінність за всіма таксаційними показниками 

та тенденція щодо зміни росту вегетативних деревостанів після 40–50 років. 

Загалом можна стверджувати, що розроблені таблиці ходу росту для 

модальних дубових деревостанів вегетативного походження Лівобережного та 

Правобережного Лісостепу є придатними до використання та враховують 

особливості росту дуба в регіоні зростання. 

 

Висновки до третього розділу 

1. Групування вихідних даних здійснювалося на бонітетній основі, з 

цією метою побудовано динамічну бонітетну шкалу, відповідно до типу росту 
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дуба звичайного вегетативного походження окремо для Лівобережного та 

Правобережного Лісостепу. 

2. Таблиці ходу росту для модальних деревостанів складали для певної 

модальної повноти, в результаті аналізу повидільної бази було встановлено, 

що її величина дорівнює 0,69. 

3. Математичну апроксимацію таксаційних параметрів проводили за 

допомогою регресійного аналізу з використанням сучасних комп’ютерних 

технологій і пакетів відкритого та комерційного спеціалізованого програмного 

забезпечення. Статистичну оцінку побудованих моделей динаміки 

таксаційних ознак модальних деревостанів проводили на 5 % рівні значущості. 

4. За результатами досліджень розроблено математичні моделі ходу 

росту за основними таксаційними показниками, що необхідні для розрахунку 

ТХР для модальних дубових деревостанів вегетативного походження 

Лісостепу України. 

5. Порівняння таксаційних характеристик у віці стиглості для основних 

класів бонітету ТХР модальних деревостанів із показниками ТХР нормальних 

насаджень показали, що врахування відмінностей росту дубових насаджень 

між Лівобережним і Правобережним Лісостепом є виправданим та 

підтверджується тим, що усереднені значення для Лісостепу загалом можуть 

відповідати значенням ТХР нормальних насаджень майже за всіма 

показниками. 

6. Окремо було встановлено залежності зміни видового числа від 

діаметра на висоті грудей та динаміку зміни участі дуба звичайного у складі 

деревостану. 

Матеріали розділу опубліковано у таких наукових працях: [18, 19]. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОГНОЗ РОСТУ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ВЕГЕТАТИВНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

4.1. Системи актуалізації лісового фонду при лісовпорядкування 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяє швидкій зміні 

пріоритетів та формуванню новітніх стратегій ведення народного 

господарства. Завдяки достатній кількості альтернативних методів вирішення 

виробничих питань можливим є використання найбільш продуктивних 

технологій, що мають мінімальний негативний вплив на навколишнє 

середовище. Лісова галузь також не є винятком, адже від початку планування 

ведення господарства до реалізації готової продукції застосовують як 

різноманітні інформаційні системи [58], так і автоматизовані пристрої в 

поєднанні з рішеннями інтернету речей та штучного інтелекту для 

моніторингу та подальшого відслідковування продукції, що походить із 

лісів [216]. Ступінь поєднання технологій із виробництвом здебільшого 

залежить від фінансування самих підприємств та їх співпраці з науковими 

організаціями [86]. 

Відповідно до етапів ведення лісового господарства та процесів в 

деревообробній і меблевій промисловості вивчено та згруповано інформаційні 

системи та технології, що відповідають кожному з них. Цей процес є 

динамічним, і більшість систем на цей момент удосконалюють, зокрема 

відповідно до пріоритетів та завдань, які було визначено Міністерством 

цифрової трансформації України, щодо прозорості лісокористування та 

ведення лісогосподарської діяльності. На рис. 4.1 наведено орієнтовну схему 

застосування інформаційних технологій на різних етапах ведення лісового 

господарства та деревообробки. 
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Рис. 4.1. Застосовування інформаційних систем і технологій на різних 

етапах ведення лісового господарства та деревообробки  

 

Як бачимо на наведеному рисунку, інформаційні технології доповнюють 

одна одну, але не становлять цілісну систему. Тому, починаючи з планування 

виробництва і до перероблення деревини, в більшості випадків застосовують 

моделювання та аналіз даних у поєднанні з геоінформаційними системами та 

елементами моніторингу лісу. Це пояснюється тим, що отримана у такий 

спосіб інформація дає змогу формувати виробничі завдання з об’єктивних 

міркувань. Лісозаготівельні машини та деревообробне обладнання 

доповнюють один одного та використовуються майже на всіх етапах ведення 

господарства, ці технології стрімко розвиваються та вдосконалюються, 

завдяки підвищенню ефективності роботи та відповідним інвестиціям. 

Важливою складовою виробничого процесу є вдала логістика, яка залежить 

від гнучкості систем моніторингу та контролю руху деревини. 

Нині немає жодного підрозділу, який би не використовував 

інформаційні системи у процесі веденні лісового господарства та 

деревообробки. Необхідно зауважити, що ефективність застосування частини 

технологій може суттєво різнитися у сусідніх підприємств, через брак 

кваліфікованого персоналу, застаріле програмне та апаратне забезпечення або 
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ж невідповідність елементів програмно-апаратного комплексу. 

Несумісність вузькоспеціалізованих систем, як-от ГІС, електронне 

вимірювальне обладнання, бази даних, програмне забезпечення зі статичними 

математичними моделями, гальмує роботу та розвиток лісового господарства 

та деревообробки в цілому. Це пояснюється тим, що немає єдиної концепції 

побудови та підтримки роботи таких систем, адже більшість технологій 

запозичено з суміжних галузей, у розробленні яких лісівники не брали участі. 

Успішне та ефективне ведення лісового господарства потребує спільної 

ідеології за поєднання наявних і розвитку нових систем автоматизації. Досить 

важливим є створення базової стратегії та виокремлення єдиних принципів 

побудови й розвитку автоматизованих систем управління лісовими ресурсами. 

Розроблення сучасних методик, алгоритмів та відкритого програмного 

забезпечення, які б враховували потреби виробництва й сучасні тенденції 

інформаційного суспільства, є одним із перспективних шляхів гарантованого 

розвитку вітчизняної лісівничої науки та її подальшого впливу на світове 

лісове господарство. 

Сучасна система актуалізації лісового фонду входить до складу 

автоматизованої інформаційно-картографічної системи «Управління лісовими 

ресурсами», яку почали розробляти ще в 1979 р. Нині ця система є основною 

у проведенні всіх розрахунків, що стосуються обслуговування та 

використання реляційної бази даних «Повидільна таксаційна характеристика 

лісу». Поєднання зазначеної бази даних із комплексом програмних і технічних 

засобів, які в сукупності забезпечують створення та експлуатацію 

інформаційних систем накопичення інформації, що надходять від різних 

джерел, зумовлює її оновлення, коригування та багатоцільове використання. 

Основою для системи актуалізації лісового фонду є матеріали інвентаризації 

лісів минулих років [55]. Щорічне оновлення бази даних здійснюється з двох 

джерел: 

– поточні зміни у лісовому фонді, які визначають шляхом проведення 

натурної таксації безпосередньо у кожному підприємстві у таких лісових 
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ділянках: 

 прийняті до складу лісового фонду, ділянки, у яких змінилася 

категорія земель; 

 насадження, що постраждали внаслідок стихійного лиха, пожеж, 

масового поширення захворювань та розмноження шкідників; 

 виділи, де у поточному році було проведено лісогосподарські заходи; 

– у насадженнях, де не відбулося жодних змін, крім природних процесів 

росту, застосовують актуалізацію таксаційних параметрів із використанням 

розроблених математичних моделей прогнозу росту. 

На сьогодні методика розроблення моделей актуалізації більшості 

таксаційних параметрів, які використовують у лісовпорядкуванні, базується 

на моделюванні відсотка поточного приросту за висотою та подальшому 

розрахунку інших показників через змодельовані базові та нормативні дані. 

При розробленні моделей для актуалізації середньої висоти використовують 

моделювання не абсолютної величини цього показника, а відсотка поточного 

приросту за висотою, при цьому застосовують прості степеневі функції. 

Враховуючи більшу мінливість середнього діаметра, порівняно з висотою, та 

значний вплив на нього інтенсивності проведення рубок, а також тісний 

кореляційний зв’язок між діаметром та висотою, при актуалізації середнього 

діаметра використовували співвідношення діаметра до висоти (D/H). Причому 

ці співвідношення використовували у трьох виглядах: у базовому віці, 

нормативне у базовому віці та нормативне актуалізоване. Останнім часом 

дослідження прогнозу росту в Україні набуло іншого спрямування та 

базується на розроблених динамічних бонітетних шкалах і таблицях ходу 

росту для модальних насаджень. У цьому методі для математичного 

моделювання використовують основні таксаційні показники: середню висоту, 

середній діаметр, суму площ поперечних перерізів або видове число і запас 

на 1 га. 

На рис. 4.2 зображено схему системи актуалізації лісового фонду, яку 
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використовують для планування лісогосподарської діяльності та 

імплементації управлінських рішень, прийнятих на її основі. 

 

Рис. 4.2. Схема системи актуалізації лісового фонду 

 

Прогноз росту основних таксаційних показників для модальних дубових 

деревостанів вегетативного походження Лісостепу України базувався на 

розробленій бонітетній шкалі та модальних таблицях ходу росту. 

Математичному обробленню та моделюванню підлягали основні таксаційні 

показники, як-от середня висота, середній діаметр, сума площ поперечних 

перерізів та запас на 1 га. Інші параметри деревостану є похідними 

показниками і можуть бути вирахувані за допомогою нескладних 

математичних розрахунків, зокрема це стосується прогнозу частини 

деревостану, який вибирають. 

Математичні моделі прогнозу росту крім застосування для актуалізації 

стану лісового фонду дають змогу розвивати різні програмні продукти для 

оптимізації ведення лісовою господарства за умови використання елементів 

імітаційного моделювання. Прикладом таких рішень є програмний комплекс 

«Лісовпорядник», який розробив І. Л. Алексіюк як систему опрацювання бази 

даних Лісового фонду України для розроблення та аналізу різних варіантів 

систем ведення лісового господарства [1]. 
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У світі широко застосовують системи для довгострокового аналізу, в 

основі яких, зазвичай, покладено такі елементи: 

– моделі росту і розвитку окремого дерева; 

– моделі впливу навколишнього середовища; 

– модель диференціації окремих дерев у насадженні. 

За поєднання зазначених компонентів можливо розробити моделі росту 

і розвитку насаджень з урахуванням впливу навколишнього середовища та 

змін клімату. Такі системи характеризуються досить високою точністю 

прогнозу, але мають складний математичний апарат і потребують 

спеціального програмного забезпечення. Відповідно, вартість таких 

програмних продуктів є досить високою, їх використовують для створення 

планів ведення господарства на значних територіях та з науковою метою. З 

іншого боку, раціональною альтернативою комерційних рішень є розроблення 

відкритого програмного забезпечення, яке в подальшому може бути 

доопрацьоване широким колом науковців, а також зацікавлених сторін. 

 

4.2.  Моделювання прогнозу росту середньої висоти 

Прогнозування росту дубових деревостанів вегетативного походження 

Лісостепу України за середньою висотою має важливе практичне значення. 

Середня висота як таксаційний показник характеризується незначним 

варіюванням порівняно з середніми діаметрами, повнотами та запасами. З 

іншого боку, для визначення класу продуктивності (класу бонітету) 

використовують походження, вік та середню висоту деревостану, завдяки 

чому можна прогнозувати не лише ріст дубових деревостанів за висотою, а й 

їхню продуктивність. Оскільки середня висота деревостану має тісний 

кореляційний зв’язок із більшістю таксаційних показників, її використовують 

як основу прогнозування таксаційних показників на заданий період. 

Для прогнозу росту, як за висотою, так і за іншими таксаційними 

показниками, було вирішено використати співвідношення значення 

таксаційного показника рік уперед до того самого показника зараз на основі 
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розроблених ТХР модальних дубових деревостанів вегетативного походження 

Лісостепу України. Загальний вигляд цього відношення такий: 

, 

де Т – значення таксаційного показника; 

А – вік деревостану [15, 83]. 

Графічні інтерпретації отриманих співвідношень для висоти (рисунки 

4.3 і 4.4) показують, що вони перебувають у певній залежності від віку 

деревостану. 

 

 

Рис. 4.3. Динаміка співвідношення висоти рік уперед до висоти на 

теперішній час для модальних дубових деревостанів вегетативного 

походження Лівобережного Лісостепу України 

 

Оскільки на ріст дуба звичайного вегетативного походження мають 

значний вплив ґрунтово-кліматичні умови, було важливо порівняти отримані 

співвідношення показників для Лівобережного та Правобережного Лісостепу 

України, що можна побачити далі на рис. 4.4. 
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Рис. 4.4. Динаміка співвідношення висоти рік уперед до висоти на 

теперішній час для модальних дубових деревостанів вегетативного 

походження Правобережного Лісостепу України 

 

Із наведених рисунків можемо простежити, що в молодому віці (до 20 

років) насадження дуба, що зростають на Лівобережжі, мають більшу 

дисперсію за класами бонітету. Після віку 40 років для обох частин 

лісостепової зони клас бонітету на досліджуване співвідношення фактично не 

впливає. Для опису отриманих залежностей вирішено використати дещо 

модифіковану функцію щільності логнормального розподілу, яку успішно 

використано в подібних дослідженнях [15, 30, 78]. За допомогою методу 

регресійного аналізу було проведено пошук рівнянь залежності отриманого 

співвідношення від віку деревостану. 

Шляхом математичного моделювання можна визначити залежність 

висоти рік уперед до висоти в теперішньому віці. Використовуючи метод 

регресійного аналізу, було проведено пошук рівнянь залежності отриманого 

співвідношення від віку деревостану. Отримана модель має такий вид: 

H
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𝐻𝐴+1
𝐻𝐴

⁄ = 𝑎0 + 𝑎1
1

√2𝜋∙𝑎3∙(𝐴+1)
∙ 𝑒

−(ln(𝐴+1)−ln 𝑎2)2

2𝑎3
2 . 

(4.1) 

Якщо в отриманій моделі (4.1) перенести 𝐻𝐴 в праву сторону рівняння, 

то можна спрогнозувати значення середньої висоти деревостану, маючи за 

вихідні дані лише середню висоту насадження на теперішній час і вік 

насадження. Відповідно для того, щоб спрогнозувати величину середньої 

висоти не на один рік, а на декілька, необхідно кожного разу змінювати базову 

висоту деревостану. В результаті узагальнення загальна формула для 

визначення середньої висоти насадження матиме вигляд: 

𝐻𝐴+𝑛 = 𝐻𝐴∙ ∏ (𝑎0 + 𝑎1
1

√2𝜋∙𝑎3∙(𝐴+𝑛)
∙ 𝑒

−(ln(𝐴+𝑛)−ln 𝑎2)2

2𝑎3
2 )𝑛

𝑖=1 ,  

(4.2) 

 

де n – період актуалізації, років.    

На основі динаміки відношень середньої висоти деревостану та в 

результаті визначення коефіцієнтів моделі (4.2) отримаємо для модальних 

дубових деревостанів вегетативного походження Лівобережного Лісостепу 

України рівняння такого вигляду: 

𝐻𝐴+𝑛 = 𝐻𝐴∙ ∏ (0,998 + 6,828
1

√2𝜋∙2,664∙(𝐴+𝑛)
∙ 𝑒

−(ln(𝐴+𝑛)−ln 4,799)2

2∙2,6642 )𝑛
𝑖=1 , 

(4.3) 

 

для модальних дубових деревостанів вегетативного походження 

Правобережного Лісостепу України: 

𝐻𝐴+𝑛 = 𝐻𝐴∙ ∏ (0,998 + 6,908
1

√2𝜋∙2,613∙(𝐴+𝑛)
∙ 𝑒

− (ln(𝐴+𝑛)−ln 4,738)2

2∙2,6132 )𝑛
𝑖=1 . 

(4.4) 

У результаті розрахунків, проведених у пакеті статистичного аналізу 

SPSS, було здійснено оцінку параметрів рівнянь та достовірності моделей. 

Регресійна модель пояснює більше ніж 90 % варіації залежної змінної, 
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оскільки квадрат множинного коефіцієнта кореляції R2 для кожного з рівнянь 

становить значення, близьке до 1 (для Лівобережного Лісостепу – 0,992, для 

Правобережного Лісостепу – 0,997). Також для оцінки значущості 

коефіцієнтів при незалежних змінних було застосовано t-критерій Стьюдента, 

використовуючи таку формулу: 

𝑡 =
�̅�

𝑠𝑡
, 

де 𝑠𝑡 – стандартна помилка коефіцієнта рівняння; 

�̅� – значення коефіцієнта рівняння. 

Отримане значення t порівняли з критичними значеннями за допомогою 

таблиці, входами якої є кількість ступенів свободи та рівень значущості. Для 

рівня значущості p=0,05 та 787 ступенів свободи критичне значення t-

критерію становить 1,96. Для наших коефіцієнтів фактичні значення t-

критерію у випадку Лівобережного Лісостепу такі: a0 – 3219, a1 – 13, a2 – 9, a3 

– 14; для Правобережного Лісостепу: a0 – 5253, a1 – 22, a2 – 15, a3 – 24. Як 

бачимо, всі вони більші за критичні значення, тому всі коефіцієнти отриманих 

моделей є значущими на 5 % рівні. 

Отримані моделі дають змогу прогнозувати ріст дубових деревостанів 

вегетативного походження Лісостепу України за середньою висотою. 

Прогнозовані значення середньої висоти та віку деревостану допомагають 

визначити клас продуктивності деревостану (клас бонітету), як за 

загальнобонітетною шкалою М. М. Орлова, так і за динамічною шкалою 

дубових деревостанів вегетативного походження Лісостепу України. 

 

4.3.  Моделювання прогнозу росту середнього діаметра, суми площ 

поперечних перерізів та запасу насадження на 1 га 

За основу при моделюванні прогнозу середнього діаметра вегетативних 

дубових насаджень було взято моделі ТХР для Правобережного та 

Лівобережного Лісостепу, розроблені автором. Графічну інтерпретацію 

обчислених співвідношень 
𝐷𝐴+1

𝐷𝐴
⁄ показано на рисунках 4.5 і 4.6. Оскільки 

для всіх класів бонітету одержані дані співвідношення однакові, було 
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отримано загальні аналітичні вирази, які описують залежність зазначених 

показників із поділом на Правобережний та Лівобережний Лісостеп. 

 

 

Рис. 4.5. Динаміка співвідношення діаметра рік уперед до діаметра на 

теперішній час для модальних дубових деревостанів вегетативного 

походження Лівобережного Лісостепу України 

 

 
 

Рис. 4.6. Динаміка співвідношення діаметра рік уперед до діаметра на 

теперішній час для модальних дубових деревостанів вегетативного 

походження Правобережного Лісостепу України 

Для прогнозу співвідношення середнього діаметра рік уперед до 
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діаметра на теперішній час у результаті проведення низки випробувань 

математичних моделей найкращим виявилось наведене раніше рівняння: 

𝐷𝐴+1
𝐷𝐴

⁄ = 𝑎0 + 𝑎1

1

√2𝜋 ∙ 𝑎3 ∙ (𝐴 + 1)
∙ 𝑒

−(ln(𝐴+1)−ln 𝑎2)2

2𝑎3
2 . 

(4.5) 

Аналогічно до того, як здійснювалось прогнозування середньої 

висоти деревостану, при перенесенні 𝐷𝐴 в праву сторону рівняння 

отримуємо такий вираз:  

𝐷𝐴+𝑛 = 𝐷𝐴∙ ∏ (𝑎0 + 𝑎1

1

√2𝜋 ∙ 𝑎3 ∙ (𝐴 + 𝑛)
∙ 𝑒

− (ln(𝐴+𝑛)−ln 𝑎2)2

2𝑎3
2 ) ,

𝑛

𝑖=1

 

(4.6) 

На основі динаміки співвідношень середнього діаметра деревостану та в 

результаті визначення коефіцієнтів отримаємо для модальних дубових 

деревостанів вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України 

рівняння: 

𝐷𝐴+𝑛 = 𝐷𝐴∙ ∏ (1 + 13,998
1

√2𝜋 ∙ 7,349 ∙ (𝐴 + 𝑛)
∙ 𝑒

−(ln(𝐴+𝑛)−ln 11,652)2

2∙7,3492 , )

𝑛

𝑖=1

 

 (4.7) 

 

для модальних дубових деревостанів вегетативного походження 

Правобережного Лісостепу України: 

𝐷𝐴+𝑛 = 𝐷𝐴∙ ∏ (1 + 8,861
1

√2𝜋 ∙ 4,318 ∙ (𝐴 + 𝑛)
∙ 𝑒

−(ln(𝐴+𝑛)−ln 6,932)2

2∙4,3182 )

𝑛

𝑖=1

. 

(4.8) 

За основу моделювання суми площ поперечних перерізів було використано ту 

саму математичну модель, що і для середніх висоти та діаметра: 

𝐺𝐴+𝑛 = 𝐺𝐴∙ ∏ (𝑎0 + 𝑎1

1

√2𝜋 ∙ 𝑎3 ∙ (𝐴 + 𝑛)
∙ 𝑒

−(ln(𝐴+𝑛)−ln 𝑎2)2

2𝑎3
2 ) .

𝑛

𝑖=1

 
(4.9) 
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Рис. 4.7. Динаміка співвідношення суми площ поперечних перерізів на 1 

га рік уперед до цього самого показника на теперішній час модальних дубових 

деревостанів вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України у 

розрізі класів бонітету 

 

 

 

Рис. 4.8. Динаміка співвідношення суми площ поперечних перерізів на 1 

га рік уперед до цього самого показника на теперішній час для модальних 

дубових деревостанів вегетативного походження Правобережного Лісостепу 

України у розрізі класів бонітету 
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У результаті моделювання було отримано коефіцієнти рівняння за 

основними класами бонітету, які наведено в табл. 4.1: 

Таблиця 4.1 

Значення параметрів моделі прогнозу суми площ поперечних 

перерізів для дубових насаджень вегетативного походження Лісостепу 

України 

 

Клас 

бонітету 

Параметри 
Fфакт Fкрит 

a0 a1 a2 a3 

Лівобережний Лісостеп 

I 0,999 6,822 2,110 2,187 1226473,1 3,9 

II 0,999 7,447 2,128 2,213 1334835,5 3,9 

III 0,999 8,446 2,118 2,226 719096,5 3,9 

IV 0,999 8,903 2,099 2,282 1206424,8 3,9 

Правобережний Лісостеп 

I 0,999 6,652 1,639 2,404 1123921,8 3,9 

II 0,999 6,989 1,854 2,262 1607622,7 3,9 

III 0,999 7,846 1,557 2,492 1879724,1 3,9 

IV 0,999 8,311 1,426 2,599 1425145,9 3,9 

 

Оскільки важливим показником продуктивності насадження є запас, то 

при його розрахунку також було прийнято до уваги відмінність значень 

відношення 
𝑀𝐴+1

𝑀𝐴
⁄  для різних класів бонітету, що бачимо на рисунках 4.9 і 

4.10. 

𝑀𝐴+𝑛 = 𝑀𝐴∙ ∏ (𝑎0 + 𝑎1

1

√2𝜋 ∙ 𝑎3 ∙ (𝐴 + 𝑛)
∙ 𝑒

−(ln(𝐴+𝑛)−ln 𝑎2)2

2𝑎3
2 ) .

𝑛

𝑖=1

 
(4.11) 
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Рис. 4.9. Динаміка співвідношення середніх запасів рік уперед до запасів 

на теперішній час для модальних дубових деревостанів вегетативного 

походження Лівобережного Лісостепу України у розрізі класів бонітету 

 

 

 

Рис. 4.10. Динаміка співвідношення середніх запасів рік уперед до 

запасів на теперішній час для модальних дубових деревостанів вегетативного 

походження Правобережного Лісостепу України у розрізі класів бонітету 

 

Для прогнозу середніх запасів для дубових насаджень вегетативного 

походження Лісостепу України використано рівняння, яке застосовували для 
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прогнозування середнього діаметра та сум площ поперечних перерізів. 

Методом нелінійного регресійного аналізу було пораховано коефіцієнти цього 

рівняння для модальних дубових деревостанів вегетативного походження 

Лісостепу України за класами бонітету, які наведено в табл. 4.2: 

Таблиця 4.2 

Значення параметрів моделі прогнозу середніх запасів для 

дубових насаджень вегетативного походження Лісостепу України 

Клас 

бонітету 

Параметри 
Fфакт Fкрит 

a0 a1 a2 a3 

Лівобережний Лісостеп 

I 0,997 12,786 2,435 2,623 1089671,6 3,9 

II 0,997 14,213 2,301 2,631 1802079,9 3,9 

III 0,997 16,675 2,053 2,686 1297682,1 3,9 

IV 0,996 17,261 2,039 2,626 1013894,4 3,9 

Правобережний Лісостеп 

I 0,997 11,848 2,844 2,688 1506098,6 3,9 

II 0,997 12,738 2,769 2,474 1364564,5 3,9 

III 0,997 14,050 2,556 2,741 1475687,7 3,9 

IV 0,997 14,288 2,545 2,792 1139165,7 3,9 

 

Аналізуючи отримані результати, можна стверджувати про достатньо 

високий рівень точності математичних моделей. Коефіцієнти детермінації R2 

для Лівобережного та Правобережного Лісостепу близькі до 1. Адекватність 

отриманих рівнянь оцінювали за допомогою F-критерію Фішера, а значущість 

коефіцієнтів рівняння визначали за допомогою t-критерію Стьюдента, які 

показали, що ці моделі є прийнятними для моделювання та досить чітко 

описують дослідні дані. 
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4.4.  Аналіз отриманих нормативів прогнозу росту деревостанів 

Використовуючи раніше отримані моделі актуалізації росту дубових 

деревостанів вегетативного походження Лісостепу України, було здійснено 

порівняння характеристики отриманих нормативів прогнозу росту 

деревостанів за основними таксаційними показниками з модальними 

показниками розроблених ТХР без їх актуалізації та моделями актуалізації 

росту дубових деревостанів насіннєвого походження Лісостепу України, які 

розробив О. П. Бала [15]. Для цього було побудовано динамічні ряди основних 

таксаційних показників (середніх значень висоти, діаметра та запасу на 1 га) 

починаючи від 5 до 120 років із градацією 1 рік. На практиці актуалізацію 

таксаційних показників в основному проводять на період не більше ніж 

10 років. 

За основу показника першого року актуалізації взяли значення, 

пораховані за динамічним рядом, і вже в подальших розрахунках 

використовували одержане актуалізоване значення. Порівняння  проводили у 

трьох вікових періодах: 20–30 років; 50–60 років; 70–80 років. Хоча ці періоди 

для дослідження були вибрані довільно, саме вони характеризують різні вікові 

етапи росту дубових деревостанів. Подальші порівняння були здійснені для 

насаджень IІ класу бонітету, оскільки він є найпоширенішим. 

Актуалізацію середньої висоти здійснювали з використанням 

попередньо розроблених моделей (4.3) і (4.4) для деревостанів правобережної 

та лівобережної частини лісостепової зони, далі отримані результати 

порівнювали з даними ТХР модальних деревостанів. Для першого року 

актуалізації значення таксаційного показника розраховували на основі 

показника попереднього року, визначеного з модальних ТХР, а в подальшому 

використали дані моделі актуалізації. Порівняння даних таблиць ходу росту за 

середньою висотою для модальних деревостанів дуба звичайного 

вегетативного походження та результатів прогнозу росту за моделями для 

насаджень різного походження для зазначених вікових проміжків наведено на 

рис. 4.11. 
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Рис. 4.11. Порівняння отриманих актуалізованих середніх висот із 

даними ТХР для модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного 

походження та моделями актуалізації дубових насіннєвих штучних 

деревостанів 

 

Із даних, наведених на рис. 4.11, можна побачити, що при прогнозуванні 

середньої висоти для деревостанів дуба, що зростають у лівобережній частині 

лісостепової зони, відхилення від даних таблиць ходу росту майже не 

відрізняється на всіх вікових проміжках та в абсолютних величинах становить 

до 0,1 м. Для правобережної частини Лісостепу це відхилення складає до 0,3 м, 

що теж є несуттєвим. Слід зауважити розбіжність у зростанні дуба за 

середньою висотою з деревостанами насіннєвого походження, зокрема, на всіх 

вікових проміжках можна побачити переважання прогнозу для насіннєвих 

деревостанів, особливо в молодому віці (до 1,4 м). Завищення висот наявними 
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моделями свідчить про те, що, на відміну від вегетативних, дубові насадження 

насіннєвого походження за даними повидільної бази даних 

ВО «Укрдержліспроект» мають вищі класи бонітету, що вплинуло на моделі, 

розроблені автором [14, 15, 17, 20]. 

Для актуалізації середнього діаметра застосовували формулу (4.9) для 

деревостану загалом правобережної частини лісостепової зони, порівнювали 

із даними роботи та отриманими моделями. Результати щодо порівняння 

показників у першому віковому періоді наведено у вигляді графіків (рис. 4.12). 

 

 

Рис. 4.12. Порівняння отриманих актуалізованих середніх діаметрів із 

даними ТХР для модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного 

походження та моделями актуалізації дубових насіннєвих штучних 

деревостанів 
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Аналогічно до середніх висот, точність актуалізації середніх діаметрів 

зростає з віком, максимальна розбіжність у періоді 70–80 років не перевищує 

1 %, однак у разі використання наявних моделей актуалізації отримані 

показники завищені, це пояснюється особливостями росту дуба звичайного 

насіннєвого походження.  

На рис. 4.13 наведено аналогічні порівняння для прогнозу росту за 

середнім запасом. 

 

Рис. 4.13. Порівняння отриманих актуалізованих середніх запасів із 

даними ТХР для модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного 

походження та моделями актуалізації дубових насіннєвих штучних 

деревостанів 
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Дані рис. 4.13 засвідчують, що при прогнозі росту за середнім запасом 

для ліво- та правобережної частини Лісостепу на вікових проміжках старше 50 

років відхилення спрогнозованих даних від значень таблиць ходу росту майже 

не відрізняються. Найбільше відхилення для Правобережного Лісостепу у віці 

80 років становить 0,9 м3, або 0,3 %, що є абсолютно несуттєвим. У віці 

прогнозування від 20 до 30 років відхилення прогнозованих запасів є 

більшими та становлять 4,0 м3 для обох частин Лісостепу, або 3,5 %, що є в 

межах допустимої точності вимірювання запасу. Як і для попередніх даних, 

для середньої висоти за порівняння з наявними моделями актуалізації 

насіннєвих дубових насаджень спостерігаються відмінності в бік завищення, 

особливо в молодшому віці, де різниця становить близько 14 %. Цей факт 

підтверджує доцільність окремого розроблення моделей для прогнозу росту за 

основними таксаційними показниками для дубових насаджень вегетативного 

походження. Також тенденція щодо зростання різниці між прогнозованими та 

модальними значеннями вказує на недоцільність проведення прогнозів на 

значні періоди (більше ніж 10–15 років). 

За результатами проведених досліджень отримано математичні моделі 

актуалізації основних таксаційних показників для дубових деревостанів 

вегетативного походження, а саме для середньої висоти, середнього діаметра, 

суми площ поперечних перерізів на 1 га та запасу на 1 га. Розроблення моделей 

прогнозу росту здійснювали на основі ТХР для модальних деревостанів дуба 

звичайного, створених авторами раніше. Дослідження підтверджують, що 

найточніших результатів прогнозу росту модальних деревостанів досягають, 

якщо період актуалізації таксаційних показників не перевищує 10 років, при 

цьому зі збільшенням базового віку прогнозу точність зростає. Слід зазначити, 

що аналіз моделей прогнозу росту не виявив суттєвих відхилень даних 

актуалізованих таксаційних показників від значень ТХР для модальних 

деревостанів дуба звичайного. 
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Висновки до четвертого розділу 

1. Розроблення моделей прогнозу росту здійснювали на основі ТХР для 

модальних дубових деревостанів вегетативного походження Лісостепу 

України для основних таксаційних показників, таких як середня висота, 

середній діаметр, сума площ поперечних перерізів на 1 га та запас на 1 га. 

2. За основу моделювання прогнозу росту деревостанів за всіма 

таксаційними показниками було взято співвідношенні : величини 

таксаційного показника рік уперед до величини того самого показника на 

теперішній час. 

3. Всі отримані математичні моделі прогнозу росту складені для 

модальної повноти 0,69 та можуть застосовуватись на віковому проміжку від 

5 до 120 років. 

4. Дослідження підтверджують, що найточніших результатів прогнозу 

росту модальних деревостанів можна досягти, якщо період актуалізації 

таксаційних показників не перевищує 10 років. 

5. Аналіз моделей прогнозу росту не виявив суттєвих відхилень 

актуалізованих таксаційних показників від модальних, а зі збільшенням 

базового віку прогнозу точність зростає. 

Матеріали розділу опубліковано у таких наукових працях: [160, 162].  

A

A

T
T 1
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації з використанням базових принципів системного підходу 

одержано комплексні результати, які відображають особливості росту 

вегетативних дубових деревостанів Лісостепу України. За результатами 

проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 

1. Експериментальний матеріал досліджень представлено повидільною 

базою даних ВО «Укрдержліспроект» станом на 01.01.2011 р., а також даними 

56 тимчасових пробних площ, 42 з яких взято з банку науково-дослідних даних 

кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Національного університету 

біоресурсів і природокористування України і 14 закладено автором особисто. 

2. Аналіз повидільної бази даних засвідчив, що на території Лісостепу 

України дубові деревостани вегетативного походження займають 

226,8 тис. га, або 26,8 % загальної площі, на якій зростає дуб звичайний. 

3. Детальний аналіз таксаційних показників пробних площ засвідчив,  

що наявний експериментальний матеріал закладений у найпоширеніших 

умовах зростання та репрезентативно описує сучасний стан дубових 

деревостанів вегетативного походження Лісостепу України. 

4. За допомогою дисперсійного та кластерного аналізів встановлено 

різницю між таксаційними показниками дубових деревостанів насіннєвого  

та вегетативного походження, а також певні особливості зростання в ліво-  

та правобережній частинах Лісостепу. 

5. У результаті дослідження модельних дерев на пробних площах  

і моделювання ходу росту дуба звичайного за середньою висотою було 

побудовано динамічні бонітетні шкали для вегетативних дубових деревостанів 

Правобережного та Лівобережного Лісостепу. 

6. На основі повидільної бази даних ВО «Укрдержліспроект» у 

результаті моделювання отримано математичні моделі росту за основними 

таксаційними показниками, на базі яких побудовано таблиці ходу росту 
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модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження 

Лісостепу України. 

7. Порівняння динаміки зміни таксаційних характеристик у віці 

стиглості для основних класів бонітету таблиць ходу росту модальних 

деревостанів  

з показниками таблиць ходу росту нормальних насаджень засвідчили загальну 

подібність зростання дубових деревостанів вегетативного походження. 

8. Для моделювання прогнозу росту дубових деревостанів за основними 

таксаційними показниками використано співвідношення значення 

таксаційного показника рік уперед до цього самого показника зараз. 

9. Базуючись на даних розроблених таблиць ходу росту для модальних 

дубових деревостанів вегетативного походження отримано математичні 

моделі прогнозу росту за основними таксаційними показниками, входами до 

яких є вік деревостану та початкове значення таксаційного показника. 

10. Порівняння отриманих результатів прогнозу росту з фактичними 

даними показало достатню точність математичних моделей та можливість 

використання їх для системи актуалізації таксаційних показників  

за безперервного лісовпорядкування. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Для практичного застосування у виробничій діяльності 

лісовпорядкувальних і лісогосподарських підприємств рекомендовано 

систему нормативів для обліку та прогнозу росту вегетативних дубових 

деревостанів Лісостепу України: 

1. Динамічні бонітетні шкали для модальних вегетативних мішаних 

деревостанів дуба звичайного Правобережного та Лівобережного Лісостепу 

України. 
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2. Таблиці ходу росту для модальних вегетативних мішаних 

деревостанів дуба звичайного у розрізі різних регіонів лісостепової зони 

України. 

3. Нормативи для актуалізації бази даних «Лісовий фонд України»,  

у вигляді комплексу математичних моделей для прогнозу росту за основними 

таксаційними показниками деревостану. 

Реалізація системи розроблених нормативів сприятиме підвищенню 

загальної продуктивності деревостанів, раціональному проміжному 

використанню лісових ресурсів, поліпшенню лісоуправління, контролю, 

прогнозування в лісокористуванні та відновленні лісових ресурсів. 
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Додаток А 

 

Список опублікованих праць здобувача 

 

Стаття у науковому фаховому виданні України 

1. Хань Є. Ю., Бала О. П. Таксаційна характеристика модальних 

штучних деревостанів дуба звичайного Полтавської області. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2012. Вип. 171. С. 96–100. 

(Здобувачем здійснено аналіз бази даних ВО «Укрдержліспроект» та 

сформульовано висновки). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України,  

включених до міжнародних наукометричних баз даних 

2. Бала О. П., Хань Є. Ю. Таксаційна характеристика деревостанів дуба 

звичайного вегетативного походження Лісостепу України. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2014. Вип. 198. С. 9–13. 

(Здобувачем здійснено аналіз бази даних ВО «Укрдержліспроект» та 

сформульовано висновки). 

3. Бала О. П., Хань Є. Ю. Статистичні передумови моделювання росту 

модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження 

Лісостепу України. Науковий вісник Національного лісотехнічного 

університету України. 2015. Вип. 9. С. 22–27. (Здобувачем здійснено збір, 

обробку дослідних даних та обґрунтовано доцільність моделювання росту 

модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження 

Лісостепу України). 

4. Бала О. П., Хань Є. Ю. Моделювання динаміки середньої висоти 

модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження 

Лісостепу України. Науковий вісник Національного лісотехнічного 
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університету України. 2016. Вип. 5. С. 19–23. (Здобувачем здійснено збір, 

обробку дослідних даних та моделювання динаміки середньої висоти 

модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження 

Лісостепу України). 

5. Хань Є. Ю., Бала О. П. Експериментальна база даних тимчасових 

пробних площ деревостанів дуба звичайного вегетативного походження 

Лісостепу України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів  

і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне 

садівництво. 2016. Вип. 238. С. 65–70. (Здобувачем здійснено збір, обробку 

дослідних даних, закладання тимчасових пробних площ та сформульовано 

висновки). 

6. Сошенський О. М., Свинчук В. А., Хань Є. Ю. Нормативно-

довідкові матеріали для таксації дерев і деревостанів липи серцелистої. 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне 

садівництво. 2017. Вип. 266. С. 79–91. (Здобувачем здійснено обробку 

дослідних даних). 

7. Хань Є. Ю., Бала О. П. Актуалізація таксаційних параметрів дубових 

деревостанів вегетативного походження Лісостепу України. Ukrainian Journal  

of Forest and Wood Science. 2020. Т. 11. Вип. 2. С. 53–65. (Здобувачем здійснено 

збір, обробку дослідних даних та моделювання динаміки середньої висоти 

модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження 

Лісостепу України). 

 

Стаття у науковому виданні іншої держави 

8. Myroniuk V., Bilous A., Khan Y., Terentiev A., Kravets P., 

Kovalevskyi S., See L. Tracking Rates of Forest Disturbance and Associated Carbon 

Loss in Areas of Illegal Amber Mining in Ukraine Using Landsat Time Series. 

Remote Sens. 2020. № 12. Р. 22–35. (Здобувачем здійснено обробку дослідних 
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даних та апробовано метод закладання пробних площ з використанням 

кругових панорам). 

 

Тези наукових доповідей 

9. Хань Є. Ю. Таксаційна оцінка деревостанів дуба звичайного 

вегетативного походження Лісостепу України. Актуальні проблеми наук про 

життя та природокористування: ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 16–18 жовтня 2013 року: тези доповіді. К., 2013.        

С. 62–63. 

10. Хань Є. Ю. Передумови моделювання росту модальних деревостанів 

дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України. Біоресурси 

лісових та урбанізованих екосистем: відтворення, збереження і раціональне 

використання: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ,  

23–24 квітня 2015 року: тези доповіді. К., 2015. С. 66–68. 

11. Хань Є. Ю. Сучасний стан та перспективи автоматизації виробничих 

процесів в лісовому господарстві та деревообробці. Виклики XXI століття  

та їхнє вирішення у лісовому господарстві: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 7–9 жовтня 2015 року: тези доповіді. К., 2015. С. 51–52. 

12. Хань Є. Ю. Особливості росту за висотою дуба звичайного 

вегетативного походження в молодому віці. Актуальні проблеми лісового 

сектору та садово-паркового господарства: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 14–15 квітня 2016 року: тези доповіді. К., 2016.         

С. 72–74. 

13. Сошенський О. М., Хань Є. Ю. Використання даних дистанційного 

зондування Землі для оцінки лісових ресурсів. Проблеми розвитку лісової 

таксації, лісовпорядкування та інвентаризації лісів: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 6–8 грудня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. 

С. 124–125. (Здобувачем згруповано сучасні підходи щодо використання даних 

дистанційного зондування Землі для оцінки продуктивності дубових 

деревостанів). 



 

   

 

Додаток Б 

Таблиця А.1 

Динамічна бонітетна шкала для вегетативних мішаних дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу України 

Вік, років 
Середня висота деревостанів за класами бонітету, м 

Ia I II III IV V 

5 3,4-3,1 3,0-2,7 2,6-2,4 2,3-2 1,9-1,6 1,5-1,3 

10 6,7-6,1 6,0-5,3 5,2-4,6 4,5-3,9 3,8-3,1 3,0-2,4 

15 10,0-8,9 8,8-7,9 7,8-6,8 6,7-5,7 5,6-4,6 4,5-3,5 

20 13,0-11,6 11,5-10,2 10,1-8,8 8,7-7,4 7,3-6,0 5,9-4,5 

25 15,7-14,1 14,0-12,4 12,3-10,6 10,5-8,9 8,8-7,2 7,1-5,5 

30 18,3-16,3 16,2-14,3 14,2-12,3 12,2-10,3 10,2-8,4 8,3-6,4 

35 20,6-18,3 18,2-16,1 16,0-13,9 13,8-11,6 11,5-9,4 9,3-7,1 

40 22,6-20,2 20,1-17,7 17,6-15,2 15,1-12,8 12,7-10,3 10,2-7,9 

45 24,5-21,8 21,7-19,2 19,1-16,5 16,4-13,8 13,7-11,2 11,1-8,5 

50 26,1-23,3 23,2-20,4 20,3-17,6 17,5-14,7 14,6-11,9 11,8-9,1 

55 27,6-24,6 24,5-21,6 21,5-18,6 18,5-15,6 15,5-12,6 12,5-9,6 

60 28,9-25,8 25,7-22,6 22,5-19,5 19,4-16,3 16,2-13,2 13,1-10,0 

65 30,1-26,8 26,7-23,6 23,5-20,3 20,2-17,0 16,9-13,7 13,6-10,4 

70 31,2-27,8 27,7-24,4 24,3-21,0 20,9-17,6 17,5-14,2 14,1-10,8 

75 32,2-28,6 28,5-25,1 25,0-21,6 21,5-18,1 18,0-14,6 14,5-11,1 

80 33,0-29,4 29,3-25,8 25,7-22,2 22,1-18,6 18,5-15,0 14,9-11,4 

85 33,8-30,1 30,0-26,4 26,3-22,7 22,6-19,1 19,0-15,4 15,3-11,7 

90 34,5-30,7 30,6-27,0 26,9-23,2 23,1-19,5 19,4-15,7 15,6-11,9 

95 35,1-31,3 31,2-27,5 27,4-23,6 23,5-19,8 19,7-16,0 15,9-12,2 

100 35,7-31,8 31,7-27,9 27,8-24,0 23,9-20,1 20,0-16,2 16,1-12,4 

105 36,2-32,3 32,2-28,3 28,2-24,4 24,3-20,4 20,3-16,5 16,4-12,5 

110 36,7-32,7 32,6-28,7 28,6-24,7 24,6-20,7 20,6-16,7 16,6-12,7 

115 37,2-33,1 33,0-29,0 28,9-25,0 24,9-20,9 20,8-16,9 16,8-12,8 

120 37,6-33,4 33,3-29,4 29,3-25,3 25,2-21,2 21,1-17,1 17,0-13,0 
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Таблиця А.2 

Динамічна бонітетна шкала для вегетативних мішаних дубових деревостанів Правобережного Лісостепу України 

 

Вік, років 
Середня висота деревостанів за класами бонітету, м 

Ia I II III IV V 

5 3,8-3,5 3,4-3,1 3,0-2,7 2,6-2,3 2,2-1,8 1,7-1,4 

10 7,2-6,5 6,4-5,7 5,6-4,9 4,8-4,2 4,1-3,4 3,3-2,6 

15 10,4-9,3 9,2-8,2 8,1-7,0 6,9-5,9 5,8-4,8 4,7-3,7 

20 13,3-11,9 11,8-10,4 10,3-9,0 8,9-7,5 7,4-6,1 6,0-4,7 

25 15,9-14,2 14,1-12,5 12,4-10,8 10,7-9,0 8,9-7,3 7,2-5,6 

30 18,4-16,4 16,3-14,4 14,3-12,4 12,3-10,4 10,3-8,4 8,3-6,4 

35 20,6-18,4 18,3-16,1 16,0-13,9 13,8-11,6 11,5-9,4 9,3-7,2 

40 22,6-20,1 20-17,7 17,6-15,2 15,1-12,8 12,7-10,3 10,2-7,8 

45 24,4-21,8 21,7-19,1 19,0-16,4 16,3-13,8 13,7-11,1 11,0-8,5 

50 26,1-23,2 23,1-20,4 20,3-17,6 17,5-14,7 14,6-11,9 11,8-9,0 

55 27,6-24,6 24,5-21,6 21,5-18,6 18,5-15,6 15,5-12,6 12,5-9,6 

60 28,9-25,8 25,7-22,6 22,5-19,5 19,4-16,3 16,2-13,2 13,1-10,0 

65 30,2-26,9 26,8-23,6 23,5-20,3 20,2-17,0 16,9-13,7 13,6-10,4 

70 31,3-27,9 27,8-24,5 24,4-21,1 21,0-17,7 17,6-14,2 14,1-10,8 

75 32,3-28,8 28,7-25,3 25,2-21,7 21,6-18,2 18,1-14,7 14,6-11,2 

80 33,2-29,6 29,5-26 25,9-22,4 22,3-18,7 18,6-15,1 15,0-11,5 

85 34,1-30,4 30,3-26,6 26,5-22,9 22,8-19,2 19,1-15,5 15,4-11,8 

90 34,8-31,0 30,9-27,2 27,1-23,4 23,3-19,6 19,5-15,8 15,7-12,0 

95 35,5-31,6 31,5-27,8 27,7-23,9 23,8-20,0 19,9-16,2 16,1-12,3 

100 36,1-32,2 32,1-28,2 28,1-24,3 24,2-20,4 20,3-16,4 16,3-12,5 

105 36,7-32,7 32,6-28,7 28,6-24,7 24,6-20,7 20,6-16,7 16,6-12,7 

110 37,2-33,1 33,0-29,1 29,0-25,0 24,9-21,0 20,9-16,9 16,8-12,9 

115 37,7-33,5 33,4-29,4 29,3-25,3 25,2-21,2 21,1-17,1 17,0-13,0 

120 38,1-33,9 33,8-29,8 29,7-25,6 25,5-21,5 21,4-17,3 17,2-13,2 
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Додаток В 

Таблиця Б.1 

Хід росту вегетативних модальних мішаних деревостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України 

Клас бонітету V H70 = 13,3 м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 

 

100 Разом   1202 2,9  4,7 0,5 - - - - - 4,7 0,5 - 

28 Дуб 2,6 5,5 341 0,8 0,635 1,3 0,1 - 2,1 3,8 - - 1,3 0,1 - 

15 

 

100 Разом   943 4,7  10,7 0,7 1,2   259 1,3 12,1 0,8 1,5 

35 Дуб 4,0 8,0 325 1,6 0,572 3,7 0,2 0,5 3,2 5,6 16 0,1 3,8 0,3 0,5 

20 

 

100 Разом   780 6,5  18,5 0,9 1,6   163 1,7 21,6 1,1 1,9 

39 Дуб 5,3 10,3 308 2,6 0,540 7,3 0,4 0,7 4,4 7,4 17 0,2 7,6 0,4 0,8 

25 

 

100 Разом   659 8,1  27,3 1,1 1,8   120 2,3 32,7 1,3 2,2 

44 Дуб 6,5 12,5 288 3,5 0,521 11,9 0,5 0,9 5,4 9,0 20 0,4 12,6 0,5 1,0 

30 

 

100 Разом   576 9,5  36,7 1,2 1,9   83 2,4 44,5 1,5 2,4 

47 Дуб 7,6 14,5 272 4,5 0,509 17,3 0,6 1,1 6,4 10,6 16 0,5 18,4 0,6 1,2 

35 

 

100 Разом   514 10,7  46,1 1,3 1,9   62 2,6 56,5 1,6 2,4 

50 Дуб 8,6 16,3 259 5,4 0,500 23,3 0,7 1,2 7,3 12,0 13 0,5 24,9 0,7 1,3 

40 

 

100 Разом   462 11,8  55,4 1,4 1,8   52 3,0 68,8 1,7 2,5 

53 Дуб 9,5 18,0 246 6,3 0,494 29,5 0,7 1,2 8,1 13,4 14 0,8 31,9 0,8 1,4 

45 

 

100 Разом   417 12,7  64,2 1,4 1,8   45 3,4 81,0 1,8 2,4 

56 Дуб 10,3 19,7 232 7,1 0,488 35,8 0,8 1,3 8,9 14,8 13 1,0 39,2 0,9 1,5 

50 

 

100 Разом   379 13,6  72,5 1,5 1,7   38 3,7 93,0 1,9 2,4 

58 Дуб 11,1 21,3 219 7,9 0,484 42,0 0,8 1,2 9,6 16,2 13 1,2 46,7 0,9 1,5 
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

55 

 

100 Разом   346 14,3  80,3 1,5 1,5   33 3,9 104,6 1,9 2,3 

60 Дуб 11,7 22,9 207 8,6 0,480 48,1 0,9 1,2 10,2 17,5 12 1,5 54,2 1,0 1,5 

60 

 

100 Разом   317 14,9  87,4 1,5 1,4   29 4,2 116,0 1,9 2,3 

62 Дуб 12,3 24,5 195 9,2 0,477 54,0 0,9 1,2 10,7 18,9 12 1,7 61,8 1,0 1,5 

65 

 

100 Разом   291 15,5  94,0 1,4 1,3   25 4,4 126,9 2,0 2,2 

63 Дуб 12,8 26,0 185 9,8 0,475 59,6 0,9 1,1 11,2 20,2 11 1,9 69,2 1,1 1,5 

70 

 

100 Разом   269 15,9  99,9 1,4 1,2   22 4,5 137,3 2,0 2,1 

65 Дуб 13,3 27,5 175 10,4 0,472 64,9 0,9 1,1 11,7 21,5 10 2,0 76,6 1,1 1,5 

75 

 

100 Разом   249 16,4  105,4 1,4 1,1   20 4,6 147,4 2,0 2,0 

66 Дуб 13,7 28,9 165 10,9 0,470 69,8 0,9 1,0 12,1 22,9 9 2,2 83,7 1,1 1,4 

80 

 

100 Разом   232 16,8  110,3 1,4 1,0   18 4,7 157,0 2,0 1,9 

68 Дуб 14,1 30,3 156 11,3 0,468 74,5 0,9 0,9 12,4 24,2 9 2,3 90,7 1,1 1,4 

85 

 

100 Разом   216 17,1  114,8 1,4 0,9   16 4,8 166,3 2,0 1,9 

69 Дуб 14,4 31,7 148 11,7 0,467 78,9 0,9 0,9 12,8 25,5 8 2,5 97,6 1,1 1,4 

90 

 

100 Разом   202 17,4  118,8 1,3 0,8   14 4,8 175,2 1,9 1,8 

70 Дуб 14,7 33,1 141 12,1 0,465 82,9 0,9 0,8 13,1 26,8 7 2,6 104,2 1,2 1,3 

95 

 

100 Разом   189 17,7  122,5 1,3 0,7   13 4,9 183,7 1,9 1,7 

71 Дуб 14,9 34,5 134 12,5 0,464 86,7 0,9 0,8 13,3 28,1 7 2,7 110,6 1,2 1,3 

100 

 

100 Разом   178 17,9  125,8 1,3 0,7   11 4,9 191,9 1,9 1,6 

72 Дуб 15,2 35,8 127 12,8 0,463 90,2 0,9 0,7 13,6 29,4 6 2,8 116,9 1,2 1,3 

105 

 

100 Разом   168 18,1  128,9 1,2 0,6   10 4,9 199,8 1,9 1,6 

73 Дуб 15,4 37,1 121 13,1 0,462 93,4 0,9 0,6 13,8 30,7 6 2,8 123,0 1,2 1,2 

110 

 

100 Разом   158 18,3  131,6 1,2 0,5   9 4,9 207,5 1,9 1,5 

73 Дуб 15,6 38,4 116 13,4 0,461 96,4 0,9 0,6 14,0 32,0 6 2,9 128,9 1,2 1,2 

115 

 

100 Разом   150 18,5  134,1 1,2 0,5   9 4,9 214,9 1,9 1,5 

74 Дуб 15,8 39,7 111 13,7 0,460 99,2 0,9 0,6 14,2 33,3 5 3,0 134,7 1,2 1,2 

120 

 

100 Разом   142 18,7  136,4 1,1 0,5   8 4,9 222,0 1,9 1,4 

75 Дуб 15,9 41,0 106 13,9 0,459 101,8 0,8 0,5 14,4 34,6 5 3,0 140,3 1,2 1,1 
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Таблиця Б.2 

Хід росту вегетативних модальних мішаних деревостанів дуба звичайного Правобережного Лісостепу України 

Клас бонітету V H70 = 13,3 м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 

 

100 Разом   1713 3,7  5,6 0,6 - - - - - 5,6 0,6 - 

32 Дуб 2,3 5,2 540 1,2 0,646 1,8 0,2 - 1,9 3,7 - - 1,8 0,2 - 

15 

 

100 Разом   1309 5,6  12,0 0,8 1,3   404 1,7 13,7 0,9 1,6 

37 Дуб 3,7 7,4 483 2,1 0,583 4,4 0,3 0,5 3,0 5,2 56 0,2 4,7 0,3 0,6 

20 

 

100 Разом   1054 7,3  19,9 1,0 1,6   255 2,2 23,8 1,2 2,0 

41 Дуб 5,0 9,4 434 3,0 0,551 8,2 0,4 0,8 4,1 6,7 49 0,4 8,9 0,4 0,8 

25 

 

100 Разом   878 8,8  28,7 1,1 1,8   176 2,6 35,2 1,4 2,3 

45 Дуб 6,2 11,3 393 3,9 0,531 12,9 0,5 0,9 5,2 8,1 41 0,6 14,1 0,6 1,1 

30 

 

100 Разом   748 10,0  37,9 1,3 1,8   129 3,0 47,4 1,6 2,4 

48 Дуб 7,3 13,1 358 4,8 0,517 18,1 0,6 1,1 6,2 9,5 35 0,8 20,2 0,7 1,2 

35 

 

100 Разом   649 11,1  47,2 1,3 1,8   99 3,4 60,0 1,7 2,5 

50 Дуб 8,3 14,8 328 5,6 0,507 23,8 0,7 1,1 7,1 10,9 30 1,0 26,9 0,8 1,3 

40 

 

100 Разом   571 12,1  56,2 1,4 1,8   78 3,7 72,7 1,8 2,5 

53 Дуб 9,3 16,4 302 6,4 0,500 29,7 0,7 1,2 8,0 12,2 26 1,2 34,0 0,9 1,4 

45 

 

100 Разом   509 12,9  64,8 1,4 1,7   63 3,9 85,3 1,9 2,5 

55 Дуб 10,2 18,0 279 7,1 0,494 35,6 0,8 1,2 8,7 13,5 22 1,4 41,4 0,9 1,5 

50 

 

100 Разом   457 13,7  73,0 1,5 1,6   52 4,1 97,6 2,0 2,5 

57 Дуб 10,9 19,5 260 7,8 0,489 41,5 0,8 1,2 9,5 14,8 20 1,6 48,8 1,0 1,5 
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Продовження табл. Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

55 

 

100 Разом   414 14,3  80,6 1,5 1,5   43 4,3 109,5 2,0 2,4 

59 Дуб 11,6 21,0 242 8,4 0,485 47,2 0,9 1,1 10,1 16,0 17 1,7 56,3 1,0 1,5 

60 

 

100 Разом   377 14,9  87,7 1,5 1,4   37 4,4 121,0 2,0 2,3 

60 Дуб 12,2 22,4 227 8,9 0,481 52,8 0,9 1,1 10,7 17,3 15 1,9 63,7 1,1 1,5 

65 

 

100 Разом   346 15,4  94,2 1,4 1,3   31 4,5 132,1 2,0 2,2 

62 Дуб 12,8 23,8 213 9,5 0,479 58,1 0,9 1,1 11,2 18,5 14 2,0 71,0 1,1 1,5 

70 

 

100 Разом   319 15,8  100,1 1,4 1,2   27 4,6 142,6 2,0 2,1 

63 Дуб 13,3 25,1 201 10,0 0,476 63,1 0,9 1,0 11,7 19,7 12 2,1 78,1 1,1 1,4 

75 

 

100 Разом   295 16,2  105,5 1,4 1,1   24 4,7 152,7 2,0 2,0 

64 Дуб 13,8 26,4 190 10,4 0,474 67,8 0,9 0,9 12,1 20,9 11 2,2 85,0 1,1 1,4 

80 

 

100 Разом   274 16,5  110,4 1,4 1,0   21 4,7 162,3 2,0 1,9 

65 Дуб 14,2 27,7 179 10,8 0,472 72,2 0,9 0,9 12,5 22,0 10 2,3 91,7 1,1 1,3 

85 

 

100 Разом   256 16,8  114,9 1,4 0,9 
 

 18 4,7 171,4 2,0 1,8 

66 Дуб 14,5 28,9 170 11,2 0,470 76,3 0,9 0,8 12,9 23,2 9 2,4 98,3 1,2 1,3 

90 

 

100 Разом   240 17,1  118,9 1,3 0,8   16 4,7 180,2 2,0 1,7 

67 Дуб 14,8 30,1 162 11,5 0,469 80,2 0,9 0,8 13,2 24,4 8 2,4 104,5 1,2 1,3 

95 

 

100 Разом   225 17,3  122,5 1,3 0,7   15 4,7 188,5 2,0 1,7 

68 Дуб 15,1 31,3 154 11,8 0,467 83,7 0,9 0,7 13,5 25,5 8 2,5 110,6 1,2 1,2 

100 

 

100 Разом   212 17,5  125,7 1,3 0,6   13 4,7 196,4 2,0 1,6 

69 Дуб 15,4 32,4 147 12,1 0,466 87,0 0,9 0,7 13,8 26,6 7 2,6 116,5 1,2 1,2 

105 

 

100 Разом   200 17,7  128,6 1,2 0,6   12 4,7 204,0 1,9 1,5 

70 Дуб 15,6 33,6 140 12,4 0,465 90,1 0,9 0,6 14,0 27,8 7 2,6 122,1 1,2 1,1 

110 

 

100 Разом   190 17,9  131,2 1,2 0,5   11 4,6 211,2 1,9 1,4 

71 Дуб 15,8 34,7 134 12,7 0,464 92,9 0,8 0,6 14,2 28,9 6 2,6 127,5 1,2 1,1 

115 

 

100 Разом   180 18,0  133,5 1,2 0,5   10 4,6 218,1 1,9 1,4 

72 Дуб 16,0 35,7 129 12,9 0,463 95,5 0,8 0,5 14,4 30,0 6 2,7 132,8 1,2 1,1 

120 

 

100 Разом   171 18,2  135,6 1,1 0,4   9 4,6 224,7 1,9 1,3 

72 Дуб 16,2 36,8 123 13,1 0,462 97,9 0,8 0,5 14,6 31,1 5 2,7 137,9 1,1 1,0 
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Таблиця Б.3 

Хід росту вегетативних модальних мішаних деревостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України 

Клас бонітету IV H70 = 16,5 м 

В
ік

, 
р
о

к
ів

 

Деревостан 
Частина, що 

вирубується 
 

З
аг

ал
ь
н

а 

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 

м
3
 

Загальний 

приріст, м3 
сп

ів
в
ід

н
о
ш

е
н

н
я
 п

о
р
ід

 у
 

за
п

ас
і,

 %
 

се
р
ед

н
я
 

в
и

со
та

, 
м

 

се
р
ед

н
ій

 
д

іа
м

ет
р
, 

см
 

к
іл

ьк
іс

ть
 

д
ер

ев
, 
ш

т.
 

су
м

а 
п

л
о

щ
 

п
о

п
ер

еч
н

и
х

 
п

ер
ер

із
ів

, 
м

2
 

в
и

д
о
в
е 

ч
и

сл
о

 

за
п

ас
, 

м
3
 

зміна запасу, м3 

се
р
ед

н
я
 

в
и

со
та

, 
м

 

се
р
ед

н
ій

 
д

іа
м

ет
р
, 

см
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

д
ер

ев
, 
ш

т.
 

за
п

ас
, 

м
3
 

се
р
ед

н
ій

 

п
о

то
ч

н
и

й
 

середня поточна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 

 

100 Разом   1484 3,7  7,7 0,8 - - - - - 7,7 0,8 - 

28 Дуб 3,3 5,6 421 1,0 0,632 2,2 0,2 - 2,7 3,9 - - 2,2 0,2 - 

15 

 

100 Разом   1129 6,0  17,2 1,1 1,9   355 2,4 19,6 1,3 2,4 

35 Дуб 5,1 8,2 390 2,1 0,568 5,9 0,4 0,7 4,1 5,8 31 0,2 6,1 0,4 0,8 

20 

 

100 Разом   929 8,0  28,9 1,4 2,3 
 

 200 2,8 34,1 1,7 2,9 

39 Дуб 6,7 10,5 367 3,2 0,538 11,4 0,6 1,1 5,5 7,5 23 0,3 11,9 0,6 1,2 

25 

 

100 Разом   776 9,9  41,9 1,7 2,6   152 3,7 50,9 2,0 3,4 

44 Дуб 8,2 12,7 339 4,3 0,519 18,3 0,7 1,4 6,8 9,2 28 0,7 19,5 0,8 1,5 

30 

 

100 Разом   682 11,5  55,5 1,8 2,7   94 3,5 68,0 2,3 3,4 

47 Дуб 9,5 14,6 322 5,4 0,508 26,2 0,9 1,6 8,0 10,7 17 0,6 28,1 0,9 1,7 

35 

 

100 Разом   604 12,9  69,0 2,0 2,7   78 4,2 85,6 2,4 3,5 

50 Дуб 10,7 16,5 304 6,5 0,500 34,8 1,0 1,7 9,1 12,1 18 1,0 37,6 1,1 1,9 

40 

 

100 Разом   539 14,0  82,1 2,1 2,6   65 4,7 103,5 2,6 3,6 

53 Дуб 11,9 18,2 287 7,5 0,493 43,7 1,1 1,8 10,2 13,5 18 1,3 47,8 1,2 2,0 

45 

 

100 Разом   484 15,1  94,6 2,1 2,5   55 5,2 121,2 2,7 3,5 

56 Дуб 12,9 19,9 270 8,4 0,488 52,7 1,2 1,8 11,1 14,9 17 1,6 58,4 1,3 2,1 

50 

 

100 Разом   438 16,0  106,3 2,1 2,3   47 5,7 138,5 2,8 3,5 

58 Дуб 13,8 21,6 253 9,3 0,483 61,5 1,2 1,8 11,9 16,3 16 2,0 69,2 1,4 2,2 
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Продовження табл. Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

55 

 

100 Разом   398 16,8  117,1 2,1 2,2   40 6,0 155,4 2,8 3,4 

60 Дуб 14,6 23,2 238 10,0 0,480 70,2 1,3 1,7 12,7 17,7 15 2,3 80,1 1,5 2,2 

60 

 

100 Разом   363 17,5  127,1 2,1 2,0   34 6,3 171,6 2,9 3,3 

62 Дуб 15,3 24,7 224 10,8 0,477 78,5 1,3 1,7 13,3 19,1 14 2,6 91,0 1,5 2,2 

65 

 

100 Разом   333 18,0  136,2 2,1 1,8   30 6,5 187,3 2,9 3,1 

63 Дуб 15,9 26,3 211 11,4 0,474 86,3 1,3 1,6 13,9 20,4 13 2,8 101,7 1,6 2,1 

70 

 

100 Разом   307 18,6  144,5 2,1 1,7   26 6,7 202,3 2,9 3,0 

65 Дуб 16,5 27,8 199 12,1 0,472 93,8 1,3 1,5 14,5 21,7 12 3,1 112,2 1,6 2,1 

75 

 

100 Разом   284 19,0  152,0 2,0 1,5   23 6,9 216,6 2,9 2,9 

66 Дуб 17,0 29,2 188 12,6 0,470 100,7 1,3 1,4 15,0 23,1 11 3,3 122,4 1,6 2,1 

80 

 

100 Разом   263 19,4  158,7 2,0 1,4   21 7,0 230,3 2,9 2,7 

68 Дуб 17,5 30,7 178 13,1 0,468 107,2 1,3 1,3 15,4 24,4 10 3,5 132,4 1,7 2,0 

85 

 

100 Разом   245 19,8  164,8 1,9 1,2 
 

 18 7,0 243,5 2,9 2,6 

69 Дуб 17,9 32,1 168 13,6 0,466 113,2 1,3 1,2 15,8 25,7 9 3,7 142,1 1,7 1,9 

90 

 

100 Разом   229 20,1  170,3 1,9 1,1   16 7,1 256,0 2,8 2,5 

70 Дуб 18,2 33,5 160 14,0 0,465 118,8 1,3 1,1 16,2 27,1 9 3,8 151,5 1,7 1,9 

95 

 

100 Разом   214 20,4  175,2 1,8 1,0   15 7,1 268,1 2,8 2,4 

71 Дуб 18,5 34,8 151 14,4 0,464 124,0 1,3 1,0 16,5 28,4 8 4,0 160,6 1,7 1,8 

100 

 

100 Разом   201 20,6  179,5 1,8 0,9   13 7,1 279,6 2,8 2,3 

72 Дуб 18,8 36,2 144 14,8 0,462 128,7 1,3 0,9 16,8 29,7 8 4,1 169,4 1,7 1,8 

105 

 

100 Разом   189 20,8  183,5 1,7 0,8   12 7,1 290,6 2,8 2,2 

73 Дуб 19,1 37,5 137 15,1 0,461 133,0 1,3 0,9 17,1 31,0 7 4,2 177,9 1,7 1,7 

110 

 

100 Разом   178 21,0  187,0 1,7 0,7   11 7,1 301,3 2,7 2,1 

73 Дуб 19,3 38,8 130 15,4 0,460 137,0 1,2 0,8 17,3 32,3 6 4,3 186,1 1,7 1,6 

115 

 

100 Разом   168 21,2  190,1 1,7 0,6   10 7,1 311,5 2,7 2,0 

74 Дуб 19,5 40,1 124 15,7 0,459 140,6 1,2 0,7 17,6 33,6 6 4,3 194,1 1,7 1,6 

120 

 

100 Разом   159 21,4  192,9 1,6 0,6   9 7,1 321,3 2,7 2,0 

75 Дуб 19,7 41,4 119 16,0 0,459 144,0 1,2 0,7 17,7 35,0 6 4,4 201,9 1,7 1,5 
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Таблиця Б.4 

Хід росту вегетативних модальних мішаних деревостанів дуба звичайного Правобережного Лісостепу України 

Клас бонітету IV H70 = 16,5 м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 

 

100 Разом   1998 5,0  10,8 1,1 - - - - - 10,8 1,1 - 

32 Дуб 3,4 5,6 629 1,6 0,631 3,4 0,3 - 2,8 3,9 - - 3,4 0,3 - 

15 

 

100 Разом   1481 7,2  21,2 1,4 2,1   517 3,3 24,5 1,6 2,7 

37 Дуб 5,1 7,8 547 2,6 0,574 7,8 0,5 0,9 4,2 5,5 83 0,5 8,3 0,6 1,0 

20 

 

100 Разом   1169 9,0  33,1 1,7 2,4   311 3,9 40,3 2,0 3,2 

41 Дуб 6,7 9,9 482 3,7 0,544 13,6 0,7 1,2 5,6 7,1 65 0,8 15,0 0,7 1,3 

25 

 

100 Разом   961 10,6  45,7 1,8 2,5   209 4,5 57,4 2,3 3,4 

45 Дуб 8,2 11,9 430 4,7 0,526 20,5 0,8 1,4 6,9 8,6 52 1,1 22,9 0,9 1,6 

30 

 

100 Разом   811 12,0  58,5 2,0 2,6   150 5,0 75,2 2,5 3,5 

48 Дуб 9,5 13,7 387 5,7 0,513 28,0 0,9 1,5 8,0 10,0 42 1,4 31,8 1,1 1,8 

35 

 

100 Разом   698 13,1  71,0 2,0 2,5   113 5,4 93,1 2,7 3,6 

50 Дуб 10,7 15,5 352 6,6 0,504 35,8 1,0 1,6 9,1 11,4 35 1,7 41,4 1,2 1,9 

40 

 

100 Разом   611 14,1  83,1 2,1 2,4   87 5,7 110,9 2,8 3,6 

53 Дуб 11,8 17,2 323 7,5 0,497 43,9 1,1 1,6 10,1 12,8 30 1,9 51,4 1,3 2,0 

45 

 

100 Разом   541 15,0  94,5 2,1 2,3   70 6,0 128,3 2,9 3,5 

55 Дуб 12,8 18,8 297 8,2 0,491 51,9 1,2 1,6 11,1 14,1 25 2,2 61,6 1,4 2,0 

50 

 

100 Разом   484 15,7  105,3 2,1 2,1   57 6,2 145,2 2,9 3,4 

57 Дуб 13,7 20,4 275 9,0 0,486 59,9 1,2 1,6 11,9 15,4 22 2,4 71,9 1,4 2,1 
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Продовження табл. Б.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

55 

 

100 Разом   437 16,4  115,3 2,1 2,0   47 6,4 161,6 2,9 3,3 

59 Дуб 14,6 21,9 256 9,6 0,483 67,5 1,2 1,5 12,7 16,7 19 2,6 82,2 1,5 2,1 

60 

 

100 Разом   397 17,0  124,5 2,1 1,8   40 6,5 177,3 3,0 3,1 

60 Дуб 15,3 23,3 239 10,2 0,479 74,9 1,2 1,5 13,3 18,0 17 2,8 92,4 1,5 2,0 

65 

 

100 Разом   363 17,5  133,0 2,0 1,7   34 6,6 192,4 3,0 3,0 

62 Дуб 16,0 24,8 224 10,8 0,477 82,0 1,3 1,4 14,0 19,2 15 2,9 102,3 1,6 2,0 

70 

 

100 Разом   334 17,9  140,7 2,0 1,6   29 6,6 206,8 3,0 2,9 

63 Дуб 16,5 26,1 211 11,3 0,474 88,7 1,3 1,3 14,6 20,5 13 3,1 112,1 1,6 2,0 

75 

 

100 Разом   309 18,3  147,8 2,0 1,4   25 6,7 220,6 2,9 2,8 

64 Дуб 17,1 27,5 198 11,8 0,472 95,0 1,3 1,3 15,1 21,7 12 3,2 121,6 1,6 1,9 

80 

 

100 Разом   287 18,7  154,3 1,9 1,3   22 6,7 233,7 2,9 2,6 

65 Дуб 17,6 28,8 188 12,2 0,470 100,9 1,3 1,2 15,5 22,9 11 3,3 130,8 1,6 1,8 

85 

 

100 Разом   267 19,0  160,2 1,9 1,2 
 

 19 6,7 246,3 2,9 2,5 

66 Дуб 18,0 30,1 178 12,6 0,469 106,5 1,3 1,1 16,0 24,1 10 3,4 139,8 1,6 1,8 

90 

 

100 Разом   250 19,3  165,5 1,8 1,1   17 6,7 258,3 2,9 2,4 

67 Дуб 18,4 31,3 169 13,0 0,467 111,6 1,2 1,0 16,4 25,3 9 3,5 148,4 1,6 1,7 

95 

 

100 Разом   235 19,5  170,3 1,8 1,0   15 6,6 269,7 2,8 2,3 

68 Дуб 18,7 32,5 161 13,3 0,466 116,5 1,2 1,0 16,7 26,5 8 3,5 156,8 1,7 1,7 

100 

 

100 Разом   221 19,7  174,7 1,7 0,9   14 6,6 280,7 2,8 2,2 

69 Дуб 19,0 33,7 153 13,7 0,465 121,0 1,2 0,9 17,0 27,7 8 3,6 164,9 1,6 1,6 

105 

 

100 Разом   208 19,9  178,6 1,7 0,8   12 6,6 291,2 2,8 2,1 

70 Дуб 19,3 34,9 146 14,0 0,464 125,1 1,2 0,8 17,3 28,9 7 3,7 172,7 1,6 1,6 

110 

 

100 Разом   197 20,1  182,2 1,7 0,7   11 6,5 301,3 2,7 2,0 

71 Дуб 19,6 36,0 140 14,2 0,463 129,0 1,2 0,8 17,6 30,0 6 3,7 180,3 1,6 1,5 

115 

 

100 Разом   187 20,3  185,4 1,6 0,6   10 6,5 310,9 2,7 1,9 

72 Дуб 19,8 37,2 134 14,5 0,462 132,6 1,2 0,7 17,8 31,2 6 3,7 187,6 1,6 1,5 

120 

 

100 Разом   178 20,4  188,2 1,6 0,6   9 4,6 224,7 1,9 1,3 

72 Дуб 20,0 38,3 128 14,7 0,461 135,9 1,1 0,7 18,0 32,3 6 2,7 137,9 1,1 1,0 
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Таблиця Б.5 

Хід росту вегетативних модальних мішаних деревостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України 

Клас бонітету III H70 = 19,4 м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 

 

100 Разом   1661 4,4  11,0 1,1 - - - - - 11,0 1,1 - 

28 Дуб 4,0 5,8 471 1,2 0,625 3,1 0,3 - 3,2 4,0 - - 3,1 0,3 - 

15 

 

100 Разом   1287 7,0  23,7 1,6 2,5   373 3,1 26,8 1,8 3,2 

35 Дуб 6,0 8,3 444 2,4 0,566 8,2 0,5 1,0 4,9 5,9 27 0,2 8,4 0,6 1,1 

20 

 

100 Разом   1050 9,3  39,2 2,0 3,1   237 3,9 46,2 2,3 3,9 

39 Дуб 7,9 10,6 415 3,7 0,537 15,5 0,8 1,5 6,5 7,6 30 0,5 16,2 0,8 1,6 

25 

 

100 Разом   873 11,3  56,1 2,2 3,4   177 5,1 68,2 2,7 4,4 

44 Дуб 9,6 12,8 381 4,9 0,519 24,5 1,0 1,8 8,0 9,3 33 1,0 26,2 1,0 2,0 

30 

 

100 Разом   762 13,0  73,5 2,5 3,5   111 4,9 90,6 3,0 4,5 

47 Дуб 11,1 14,7 360 6,1 0,507 34,7 1,2 2,1 9,4 10,8 21 0,9 37,4 1,2 2,2 

35 

 

100 Разом   671 14,5  90,9 2,6 3,5   90 5,7 113,7 3,2 4,6 

50 Дуб 12,6 16,6 338 7,3 0,499 45,8 1,3 2,2 10,7 12,2 22 1,4 49,8 1,4 2,5 

40 

 

100 Разом   597 15,8  107,7 2,7 3,4   75 6,5 136,9 3,4 4,6 

53 Дуб 13,9 18,3 317 8,4 0,493 57,3 1,4 2,3 11,9 13,6 21 1,8 63,1 1,6 2,7 

45 

 

100 Разом   534 16,9  123,6 2,7 3,2   62 7,1 160,0 3,6 4,6 

56 Дуб 15,0 20,1 297 9,4 0,487 68,8 1,5 2,3 12,9 15,1 20 2,3 76,9 1,7 2,8 

50 

 

100 Разом   482 17,8  138,6 2,8 3,0   53 7,6 182,6 3,7 4,5 

58 Дуб 16,1 21,7 279 10,3 0,483 80,3 1,6 2,3 13,9 16,4 19 2,7 91,0 1,8 2,8 
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Продовження табл. Б.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

55 

 

100 Разом   437 18,7  152,6 2,8 2,8   45 8,0 204,6 3,7 4,4 

60 Дуб 17,0 23,3 262 11,2 0,479 91,4 1,7 2,2 14,8 17,8 17 3,1 105,3 1,9 2,8 

60 

 

100 Разом   398 19,4  165,5 2,8 2,6   39 8,4 225,8 3,8 4,3 

62 Дуб 17,9 24,9 246 12,0 0,476 102,2 1,7 2,1 15,6 19,2 16 3,4 119,4 2,0 2,8 

65 

 

100 Разом   365 20,0  177,3 2,7 2,4   33 8,7 246,3 3,8 4,1 

63 Дуб 18,7 26,5 231 12,7 0,474 112,4 1,7 2,0 16,4 20,6 15 3,8 133,5 2,1 2,8 

70 

 

100 Разом   335 20,6  188,2 2,7 2,2   29 8,9 266,0 3,8 3,9 

65 Дуб 19,4 28,0 218 13,4 0,472 122,1 1,7 1,9 17,0 21,9 13 4,1 147,3 2,1 2,8 

75 

 

100 Разом   310 21,1  198,0 2,6 2,0   26 9,1 285,0 3,8 3,8 

66 Дуб 20,0 29,4 205 14,0 0,469 131,3 1,8 1,8 17,6 23,3 12 4,4 160,8 2,1 2,7 

80 

 

100 Разом   287 21,5  207,0 2,6 1,8   23 9,2 303,1 3,8 3,6 

68 Дуб 20,6 30,9 194 14,5 0,468 139,8 1,7 1,7 18,2 24,6 11 4,6 173,9 2,2 2,6 

85 

 

100 Разом   267 21,9  215,1 2,5 1,6   20 9,3 320,5 3,8 3,5 

69 Дуб 21,1 32,3 183 15,0 0,466 147,8 1,7 1,6 18,7 25,9 10 4,8 186,8 2,2 2,6 

90 

 

100 Разом   249 22,2  222,4 2,5 1,5   18 9,4 337,2 3,7 3,3 

70 Дуб 21,5 33,7 174 15,5 0,465 155,2 1,7 1,5 19,2 27,3 10 5,0 199,2 2,2 2,5 

95 

 

100 Разом   233 22,5  229,0 2,4 1,3   16 9,4 353,3 3,7 3,2 

71 Дуб 21,9 35,1 165 15,9 0,463 162,1 1,7 1,4 19,6 28,6 9 5,2 211,3 2,2 2,4 

100 

 

100 Разом   218 22,8  235,0 2,4 1,2   14 9,4 368,7 3,7 3,1 

72 Дуб 22,3 36,4 157 16,3 0,462 168,4 1,7 1,3 20,0 29,9 8 5,4 223,1 2,2 2,3 

105 

 

100 Разом   205 23,0  240,4 2,3 1,1   13 9,4 383,5 3,7 3,0 

73 Дуб 22,6 37,8 149 16,7 0,461 174,3 1,7 1,2 20,3 31,3 8 5,5 234,5 2,2 2,3 

110 

 

100 Разом   194 23,2  245,3 2,2 1,0   12 9,4 397,7 3,6 2,9 

73 Дуб 22,9 39,1 142 17,0 0,460 179,7 1,6 1,1 20,6 32,6 7 5,6 245,5 2,2 2,2 

115 

 

100 Разом   183 23,4  249,6 2,2 0,9   11 9,4 411,4 3,6 2,7 

74 Дуб 23,2 40,4 135 17,3 0,459 184,7 1,6 1,0 20,9 33,9 7 5,7 256,2 2,2 2,1 

120 

 

100 Разом   173 23,6  253,6 2,1 0,8   10 7,1 321,3 2,7 2,0 

75 Дуб 23,4 41,7 129 17,6 0,458 189,3 1,6 0,9 21,1 35,2 6 4,4 201,9 1,7 1,5 
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Таблиця Б.6 

Хід росту вегетативних модальних мішаних деревостанів дуба звичайного Правобережного Лісостепу України 

Клас бонітету III H70 = 19,9 м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 

 

100 Разом   2137 5,7  14,5 1,5 - - - - - 14,5 1,5 - 

32 Дуб 4,1 5,8 673 1,8 0,625 4,6 0,5 - 3,3 4,1 - - 4,6 0,5 - 

15 

 

100 Разом   1576 8,1  28,5 1,9 2,8   562 4,5 33,1 2,2 3,7 

37 Дуб 6,2 8,1 582 3,0 0,570 10,5 0,7 1,2 5,0 5,7 92 0,7 11,3 0,8 1,3 

20 

 

100 Разом   1239 10,2  44,5 2,2 3,2   337 5,4 54,4 2,7 4,3 

41 Дуб 8,1 10,2 510 4,2 0,541 18,3 0,9 1,6 6,7 7,3 71 1,1 20,2 1,0 1,8 

25 

 

100 Разом   1014 12,0  61,4 2,5 3,4   225 6,1 77,4 3,1 4,6 

45 Дуб 9,8 12,3 454 5,4 0,523 27,5 1,1 1,8 8,2 8,8 57 1,5 30,9 1,2 2,1 

30 

 

100 Разом   853 13,4  78,3 2,6 3,4   161 6,8 101,2 3,4 4,8 

48 Дуб 11,4 14,2 408 6,4 0,511 37,4 1,2 2,0 9,6 10,3 46 1,9 42,8 1,4 2,4 

35 

 

100 Разом   732 14,7  94,9 2,7 3,3   121 7,3 125,1 3,6 4,8 

50 Дуб 12,9 16,0 369 7,4 0,502 47,9 1,4 2,1 11,0 11,8 38 2,3 55,6 1,6 2,6 

40 

 

100 Разом   639 15,8  110,8 2,8 3,2   93 7,8 148,8 3,7 4,7 

53 Дуб 14,2 17,7 337 8,3 0,495 58,5 1,5 2,1 12,2 13,2 32 2,7 68,9 1,7 2,7 

45 

 

100 Разом   564 16,7  125,9 2,8 3,0   74 8,1 172,0 3,8 4,6 

55 Дуб 15,4 19,4 310 9,2 0,489 69,2 1,5 2,1 13,3 14,6 27 3,0 82,5 1,8 2,7 

50 

 

100 Разом   504 17,5  139,9 2,8 2,8   60 8,4 194,5 3,9 4,5 

57 Дуб 16,5 21,0 286 10,0 0,485 79,6 1,6 2,1 14,3 15,9 24 3,3 96,2 1,9 2,7 
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Продовження табл. Б.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

55 

 

100 Разом   454 18,2  153,0 2,8 2,6   50 8,6 216,1 3,9 4,3 

59 Дуб 17,5 22,6 266 10,7 0,481 89,7 1,6 2,0 15,2 17,3 21 3,5 109,8 2,0 2,7 

60 

 

100 Разом   412 18,8  165,0 2,8 2,4   42 8,8 237,0 3,9 4,2 

60 Дуб 18,4 24,1 248 11,3 0,478 99,3 1,7 1,9 16,0 18,6 18 3,8 123,3 2,1 2,7 

65 

 

100 Разом   376 19,3  176,1 2,7 2,2   36 8,9 256,9 4,0 4,0 

62 Дуб 19,1 25,6 232 11,9 0,475 108,5 1,7 1,8 16,8 19,9 16 4,0 136,5 2,1 2,6 

70 

 

100 Разом   346 19,8  186,2 2,7 2,0   31 8,9 275,9 3,9 3,8 

63 Дуб 19,9 27,0 218 12,5 0,473 117,3 1,7 1,7 17,5 21,2 14 4,2 149,3 2,1 2,6 

75 

 

100 Разом   319 20,2  195,4 2,6 1,8   26 9,0 294,1 3,9 3,6 

64 Дуб 20,5 28,4 205 13,0 0,471 125,5 1,7 1,6 18,1 22,4 13 4,3 161,9 2,2 2,5 

80 

 

100 Разом   296 20,6  203,7 2,5 1,7   23 9,0 311,4 3,9 3,5 

65 Дуб 21,1 29,8 194 13,5 0,469 133,2 1,7 1,5 18,7 23,7 11 4,4 174,0 2,2 2,4 

85 

 

100 Разом   276 20,9  211,3 2,5 1,5   20 9,0 328,0 3,9 3,3 

66 Дуб 21,6 31,1 183 13,9 0,467 140,4 1,7 1,4 19,2 25,0 10 4,6 185,8 2,2 2,4 

90 

 

100 Разом   258 21,2  218,2 2,4 1,4   18 8,9 343,7 3,8 3,2 

67 Дуб 22,1 32,4 174 14,3 0,466 147,2 1,6 1,3 19,6 26,2 9 4,7 197,2 2,2 2,3 

95 

 

100 Разом   241 21,5  224,4 2,4 1,2   16 8,9 358,8 3,8 3,0 

68 Дуб 22,5 33,6 165 14,7 0,465 153,5 1,6 1,3 20,1 27,4 9 4,7 208,2 2,2 2,2 

100 

 

100 Разом   227 21,7  230,0 2,3 1,1   14 8,8 373,2 3,7 2,9 

69 Дуб 22,9 34,9 157 15,0 0,464 159,3 1,6 1,2 20,5 28,6 8 4,8 218,9 2,2 2,1 

105 

 

100 Разом   214 21,9  235,1 2,2 1,0   13 8,7 387,0 3,7 2,8 

70 Дуб 23,2 36,1 150 15,3 0,462 164,7 1,6 1,1 20,8 29,8 7 4,9 229,2 2,2 2,1 

110 

 

100 Разом   202 22,1  239,6 2,2 0,9   12 8,7 400,3 3,6 2,6 

71 Дуб 23,5 37,3 143 15,6 0,461 169,7 1,5 1,0 21,1 31,1 7 4,9 239,1 2,2 2,0 

115 

 

100 Разом   192 22,2  243,7 2,1 0,8   11 8,6 413,0 3,6 2,5 

72 Дуб 23,8 38,4 137 15,9 0,461 174,4 1,5 0,9 21,4 32,3 6 5,0 248,7 2,2 1,9 

120 

 

100 Разом   182 22,4  247,4 2,1 0,7   10 4,6 224,7 1,9 1,3 

72 Дуб 24,0 39,6 131 16,2 0,460 178,6 1,5 0,9 21,7 33,4 6 2,7 137,9 1,1 1,0 
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Таблиця Б.7 

Хід росту вегетативних модальних мішаних деревостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України 

Клас бонітету II H70 = 22,6 м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 

 

100 Разом   1919 5,8  18,9 1,9 - - - - - 18,9 1,9 - 

28 Дуб 5,3 6,2 544 1,6 0,612 5,4 0,5 - 4,3 4,3 - - 5,4 0,5 - 

15 

 

100 Разом   1466 8,7  37,6 2,5 3,7   453 5,2 42,7 2,8 4,8 

35 Дуб 7,7 8,7 506 3,0 0,560 13,0 0,9 1,5 6,3 6,1 38 0,4 13,4 0,9 1,6 

20 

 

100 Разом   1194 11,2  58,8 2,9 4,2   272 5,9 69,9 3,5 5,4 

39 Дуб 9,8 10,9 472 4,4 0,534 23,2 1,2 2,1 8,1 7,8 35 0,8 24,4 1,2 2,2 

25 

 

100 Разом   1009 13,3  81,0 3,2 4,4   186 6,7 98,8 4,0 5,8 

44 Дуб 11,8 13,0 441 5,8 0,518 35,4 1,4 2,4 9,9 9,3 31 1,1 37,7 1,5 2,7 

30 

 

100 Разом   867 15,1  103,2 3,4 4,4   142 7,8 128,8 4,3 6,0 

47 Дуб 13,5 14,9 410 7,1 0,507 48,8 1,6 2,7 11,4 10,8 31 1,7 52,8 1,8 3,0 

35 

 

100 Разом   754 16,6  124,8 3,6 4,3   112 8,7 159,0 4,5 6,0 

50 Дуб 15,1 16,7 380 8,4 0,498 62,9 1,8 2,8 12,9 12,3 29 2,3 69,2 2,0 3,3 

40 

 

100 Разом   664 17,8  145,2 3,6 4,1   90 9,5 189,0 4,7 6,0 

53 Дуб 16,5 18,5 353 9,5 0,492 77,2 1,9 2,9 14,2 13,8 27 2,8 86,4 2,2 3,4 

45 

 

100 Разом   590 18,9  164,4 3,7 3,8   74 10,1 218,3 4,9 5,9 

56 Дуб 17,8 20,2 328 10,5 0,487 91,5 2,0 2,9 15,4 15,2 25 3,4 104,0 2,3 3,5 

50 

 

100 Разом   528 19,9  182,2 3,6 3,6   62 10,6 246,7 4,9 5,7 

58 Дуб 19,0 21,9 306 11,5 0,483 105,5 2,1 2,8 16,4 16,6 23 3,9 121,9 2,4 3,6 
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Продовження табл. Б.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

55 

 

100 Разом   476 20,7  198,6 3,6 3,3   52 11,0 274,2 5,0 5,5 

60 Дуб 20,0 23,5 285 12,4 0,479 119,0 2,2 2,7 17,4 18,0 20 4,4 139,8 2,5 3,6 

60 

 

100 Разом   432 21,4  213,7 3,6 3,0   44 11,4 300,6 5,0 5,3 

62 Дуб 21,0 25,1 267 13,2 0,476 131,9 2,2 2,6 18,3 19,3 19 4,8 157,5 2,6 3,5 

65 

 

100 Разом   394 22,0  227,5 3,5 2,8   38 11,6 326,0 5,0 5,1 

63 Дуб 21,8 26,6 250 13,9 0,473 144,2 2,2 2,5 19,1 20,7 17 5,2 174,9 2,7 3,5 

70 

 

100 Разом   362 22,5  240,0 3,4 2,5   33 11,8 350,3 5,0 4,9 

65 Дуб 22,6 28,2 235 14,6 0,471 155,8 2,2 2,3 19,9 22,1 15 5,5 192,0 2,7 3,4 

75 

 

100 Разом   333 23,0  251,4 3,4 2,3   29 11,9 373,7 5,0 4,7 

66 Дуб 23,3 29,6 221 15,2 0,469 166,6 2,2 2,2 20,6 23,4 14 5,8 208,7 2,8 3,3 

80 

 

100 Разом   308 23,4  261,7 3,3 2,1   25 12,0 396,0 5,0 4,5 

68 Дуб 23,9 31,1 208 15,8 0,467 176,8 2,2 2,0 21,2 24,8 13 6,1 224,9 2,8 3,3 

85 

 

100 Разом   286 23,7  271,0 3,2 1,9   22 12,1 417,4 4,9 4,3 

69 Дуб 24,5 32,5 196 16,3 0,466 186,3 2,2 1,9 21,7 26,1 12 6,4 240,8 2,8 3,2 

90 

 

100 Разом   266 24,1  279,5 3,1 1,7   20 12,1 438,0 4,9 4,1 

70 Дуб 25,0 33,9 186 16,8 0,464 195,0 2,2 1,8 22,2 27,5 11 6,6 256,1 2,8 3,1 

95 

 

100 Разом   248 24,3  287,2 3,0 1,5   18 12,1 457,7 4,8 3,9 

71 Дуб 25,5 35,3 176 17,2 0,463 203,2 2,1 1,6 22,7 28,8 10 6,8 271,0 2,9 3,0 

100 

 

100 Разом   233 24,6  294,1 2,9 1,4   16 12,0 476,7 4,8 3,8 

72 Дуб 25,9 36,7 167 17,6 0,462 210,7 2,1 1,5 23,1 30,1 9 6,9 285,5 2,9 2,9 

105 

 

100 Разом   218 24,8  300,3 2,9 1,2   14 12,0 494,9 4,7 3,6 

73 Дуб 26,2 38,0 158 18,0 0,461 217,7 2,1 1,4 23,5 31,5 8 7,1 299,5 2,9 2,8 

110 

 

100 Разом   206 25,0  305,9 2,8 1,1   13 11,9 512,5 4,7 3,5 

73 Дуб 26,6 39,4 151 18,3 0,460 224,2 2,0 1,3 23,9 32,8 8 7,2 313,1 2,8 2,7 

115 

 

100 Разом   194 25,2  311,0 2,7 1,0   12 11,9 529,4 4,6 3,4 

74 Дуб 26,9 40,7 143 18,6 0,459 230,1 2,0 1,2 24,2 34,1 7 7,3 326,4 2,8 2,6 

120 

 

100 Разом   183 25,4  315,6 2,6 0,9   11 7,1 321,3 2,7 2,0 

75 Дуб 27,2 42,0 137 18,9 0,458 235,5 2,0 1,1 24,5 35,5 7 4,4 201,9 1,7 1,5 
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Таблиця Б.8 

Хід росту вегетативних модальних мішаних деревостанів дуба звичайного Правобережного Лісостепу України 

Клас бонітету II H70 = 22,8 м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 

 

100 Разом   2288 6,5  19,8 2,0 - - - - - 19,8 2,0 - 

32 Дуб 4,9 6,0 721 2,0 0,618 6,2 0,6 - 4,0 4,2 - - 6,2 0,6 - 

15 

 

100 Разом   1675 9,2  38,6 2,6 3,8   613 6,3 44,9 3,0 5,0 

37 Дуб 7,4 8,4 618 3,4 0,565 14,2 0,9 1,6 6,0 5,9 103 1,1 15,3 1,0 1,8 

20 

 

100 Разом   1309 11,5  59,7 3,0 4,2   366 7,4 73,4 3,7 5,7 

41 Дуб 9,6 10,6 539 4,7 0,537 24,6 1,2 2,1 8,0 7,6 79 1,6 27,2 1,4 2,4 

25 

 

100 Разом   1065 13,4  81,5 3,3 4,4   244 8,4 103,6 4,1 6,0 

45 Дуб 11,7 12,7 476 6,0 0,520 36,5 1,5 2,4 9,8 9,1 63 2,2 41,3 1,7 2,8 

30 

 

100 Разом   891 15,0  103,0 3,4 4,3   174 9,2 134,3 4,5 6,1 

48 Дуб 13,6 14,6 426 7,1 0,508 49,2 1,6 2,6 11,4 10,7 50 2,7 56,7 1,9 3,1 

35 

 

100 Разом   762 16,3  123,6 3,5 4,1   129 9,9 164,8 4,7 6,1 

50 Дуб 15,2 16,5 384 8,2 0,499 62,4 1,8 2,6 13,0 12,1 42 3,2 73,0 2,1 3,3 

40 

 

100 Разом   662 17,4  143,0 3,6 3,9   100 10,3 194,5 4,9 5,9 

53 Дуб 16,7 18,3 350 9,2 0,493 75,5 1,9 2,6 14,3 13,6 35 3,6 89,8 2,2 3,3 

45 

 

100 Разом   583 18,3  160,9 3,6 3,6   79 10,7 223,1 5,0 5,7 

55 Дуб 18,1 20,0 320 10,0 0,487 88,4 2,0 2,6 15,5 15,0 29 4,0 106,6 2,4 3,4 

50 

 

100 Разом   519 19,1  177,3 3,5 3,3   64 10,9 250,5 5,0 5,5 

57 Дуб 19,2 21,6 295 10,8 0,483 100,8 2,0 2,5 16,6 16,4 25 4,3 123,4 2,5 3,3 
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Продовження табл. Б.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

55 

 

100 Разом   466 19,8  192,3 3,5 3,0   53 11,1 276,6 5,0 5,2 

59 Дуб 20,3 23,2 273 11,6 0,480 112,7 2,0 2,4 17,6 17,7 22 4,6 139,8 2,5 3,3 

60 

 

100 Разом   422 20,3  205,8 3,4 2,7   44 11,2 301,3 5,0 4,9 

60 Дуб 21,2 24,8 254 12,2 0,477 123,9 2,1 2,2 18,5 19,1 19 4,9 155,9 2,6 3,2 

65 

 

100 Разом   385 20,8  218,0 3,4 2,4   37 11,2 324,7 5,0 4,7 

62 Дуб 22,1 26,3 237 12,8 0,474 134,4 2,1 2,1 19,3 20,4 17 5,1 171,5 2,6 3,1 

70 

 

100 Разом   353 21,3  228,9 3,3 2,2   32 11,2 346,9 5,0 4,4 

63 Дуб 22,8 27,7 222 13,4 0,472 144,2 2,1 2,0 20,1 21,7 15 5,3 186,6 2,7 3,0 

75 

 

100 Разом   325 21,7  238,7 3,2 2,0   28 11,2 367,9 4,9 4,2 

64 Дуб 23,5 29,1 209 13,9 0,470 153,3 2,0 1,8 20,7 23,0 13 5,4 201,1 2,7 2,9 

80 

 

100 Разом   301 22,0  247,5 3,1 1,7   24 11,1 387,7 4,8 4,0 

65 Дуб 24,0 30,5 197 14,4 0,468 161,8 2,0 1,7 21,3 24,3 12 5,5 215,1 2,7 2,8 

85 

 

100 Разом   280 22,3  255,3 3,0 1,6   21 11,0 406,5 4,8 3,8 

66 Дуб 24,6 31,8 186 14,8 0,467 169,6 2,0 1,6 21,8 25,5 11 5,6 228,5 2,7 2,7 

90 

 

100 Разом   262 22,5  262,2 2,9 1,4   19 10,9 424,3 4,7 3,6 

67 Дуб 25,0 33,1 176 15,2 0,465 176,9 2,0 1,4 22,3 26,8 10 5,7 241,5 2,7 2,6 

95 

 

100 Разом   245 22,8  268,4 2,8 1,2   17 10,8 441,3 4,6 3,4 

68 Дуб 25,4 34,4 168 15,6 0,464 183,5 1,9 1,3 22,7 28,0 9 5,8 253,9 2,7 2,5 

100 

 

100 Разом   230 23,0  273,8 2,7 1,1   15 10,6 457,4 4,6 3,2 

69 Дуб 25,8 35,6 159 15,9 0,463 189,6 1,9 1,2 23,0 29,3 8 5,8 265,9 2,7 2,4 

105 

 

100 Разом   217 23,1  278,7 2,7 1,0   13 10,5 472,7 4,5 3,1 

70 Дуб 26,1 36,8 152 16,2 0,462 195,3 1,9 1,1 23,4 30,5 7 5,9 277,4 2,6 2,3 

110 

 

100 Разом   205 23,3  283,0 2,6 0,9   12 10,4 487,4 4,4 2,9 

71 Дуб 26,4 38,0 145 16,5 0,461 200,4 1,8 1,0 23,7 31,7 7 5,9 288,4 2,6 2,2 

115 

 

100 Разом   194 23,4  286,8 2,5 0,8   11 10,2 501,4 4,4 2,8 

72 Дуб 26,6 39,2 139 16,8 0,460 205,2 1,8 0,9 23,9 32,9 6 5,9 299,1 2,6 2,1 

120 

 

100 Разом   184 23,6  290,2 2,4 0,7   10 4,6 224,7 1,9 1,3 

72 Дуб 26,8 40,4 133 17,0 0,459 209,5 1,7 0,9 24,2 34,1 6 2,7 137,9 1,1 1,0 
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Таблиця Б.9 

Хід росту вегетативних модальних мішаних деревостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України 

Клас бонітету I H70 = 25,1 м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 

 

100 Разом   2148 6,9  27,0 2,7 - - - - - 27,0 2,7 - 

28 Дуб 6,4 6,4 609 2,0 0,607 7,7 0,8 - 5,1 4,5 - - 7,7 0,8 - 

15 

 

100 Разом   1634 10,0  50,7 3,4 4,7   513 7,0 57,7 3,8 6,1 

35 Дуб 9,1 8,8 564 3,5 0,558 17,5 1,2 2,0 7,4 6,2 45 0,6 18,1 1,2 2,1 

20 

 

100 Разом   1324 12,6  76,5 3,8 5,2   310 7,9 91,4 4,6 6,7 

39 Дуб 11,4 11,0 523 5,0 0,533 30,2 1,5 2,5 9,4 7,9 41 1,1 31,9 1,6 2,8 

25 

 

100 Разом   1103 14,7  102,7 4,1 5,2   221 9,2 126,9 5,1 7,1 

44 Дуб 13,5 13,0 482 6,4 0,517 44,9 1,8 2,9 11,3 9,4 41 1,7 48,2 1,9 3,3 

30 

 

100 Разом   938 16,5  128,4 4,3 5,1   165 10,4 162,9 5,4 7,2 

47 Дуб 15,4 15,0 443 7,8 0,506 60,7 2,0 3,2 13,0 10,9 39 2,4 66,5 2,2 3,6 

35 

 

100 Разом   810 18,0  152,8 4,4 4,9   128 11,3 198,7 5,7 7,2 

50 Дуб 17,1 16,8 408 9,1 0,498 77,0 2,2 3,3 14,5 12,4 35 3,1 85,9 2,5 3,9 

40 

 

100 Разом   708 19,2  175,8 4,4 4,6   102 12,1 233,8 5,8 7,0 

53 Дуб 18,6 18,6 377 10,2 0,492 93,5 2,3 3,3 15,9 13,8 32 3,7 106,2 2,7 4,0 

45 

 

100 Разом   626 20,3  197,2 4,4 4,3   82 12,7 267,9 6,0 6,8 

56 Дуб 20,0 20,3 349 11,3 0,487 109,8 2,4 3,3 17,2 15,2 28 4,4 126,8 2,8 4,1 

50 

 

100 Разом   558 21,2  216,9 4,3 3,9   68 13,2 300,8 6,0 6,6 

58 Дуб 21,2 22,0 323 12,3 0,482 125,6 2,5 3,2 18,3 16,7 25 4,9 147,5 3,0 4,1 
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Продовження табл. Б.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

55 

 

100 Разом   502 22,0  235,0 4,3 3,6   57 13,5 332,4 6,0 6,3 

60 Дуб 22,3 23,6 301 13,2 0,479 140,8 2,6 3,0 19,4 18,0 23 5,4 168,2 3,1 4,1 

60 

 

100 Разом   454 22,7  251,6 4,2 3,3   48 13,8 362,8 6,0 6,1 

62 Дуб 23,3 25,2 280 14,0 0,476 155,3 2,6 2,9 20,4 19,4 20 5,9 188,6 3,1 4,1 

65 

 

100 Разом   413 23,2  266,6 4,1 3,0   41 14,0 391,9 6,0 5,8 

63 Дуб 24,2 26,8 262 14,7 0,473 169,0 2,6 2,7 21,2 20,8 18 6,3 208,6 3,2 4,0 

70 

 

100 Разом   378 23,8  280,4 4,0 2,7   35 14,2 419,8 6,0 5,6 

65 Дуб 25,1 28,3 245 15,4 0,471 182,0 2,6 2,6 22,0 22,2 17 6,7 228,2 3,3 3,9 

75 

 

100 Разом   347 24,2  292,8 3,9 2,5   31 14,2 446,5 6,0 5,3 

66 Дуб 25,8 29,8 230 16,0 0,469 194,1 2,6 2,4 22,8 23,5 15 7,0 247,3 3,3 3,8 

80 

 

100 Разом   321 24,6  304,1 3,8 2,3   27 14,3 472,0 5,9 5,1 

68 Дуб 26,5 31,2 217 16,6 0,467 205,5 2,6 2,3 23,4 24,9 14 7,3 266,0 3,3 3,7 

85 

 

100 Разом   297 24,9  314,4 3,7 2,0   24 14,3 496,6 5,8 4,9 

69 Дуб 27,1 32,7 204 17,1 0,466 216,0 2,5 2,1 24,0 26,2 12 7,5 284,1 3,3 3,6 

90 

 

100 Разом   276 25,2  323,7 3,6 1,9   21 14,2 520,1 5,8 4,7 

70 Дуб 27,6 34,1 193 17,6 0,464 225,9 2,5 2,0 24,6 27,6 11 7,8 301,7 3,4 3,5 

95 

 

100 Разом   258 25,5  332,1 3,5 1,7   19 14,2 542,7 5,7 4,5 

71 Дуб 28,1 35,5 182 18,0 0,463 235,0 2,5 1,8 25,1 28,9 10 8,0 318,8 3,4 3,4 

100 

 

100 Разом   241 25,7  339,7 3,4 1,5   17 14,1 564,4 5,6 4,3 

72 Дуб 28,6 36,9 173 18,4 0,462 243,4 2,4 1,7 25,6 30,3 10 8,1 335,4 3,4 3,3 

105 

 

100 Разом   226 26,0  346,6 3,3 1,4   15 14,0 585,3 5,6 4,2 

73 Дуб 29,0 38,2 164 18,8 0,461 251,3 2,4 1,6 26,0 31,6 9 8,3 351,5 3,3 3,2 

110 

 

100 Разом   213 26,1  352,8 3,2 1,2   13 13,9 605,5 5,5 4,0 

73 Дуб 29,3 39,5 156 19,2 0,460 258,5 2,3 1,4 26,4 33,0 8 8,4 367,1 3,3 3,1 

115 

 

100 Разом   201 26,3  358,4 3,1 1,1   12 13,8 624,9 5,4 3,9 

74 Дуб 29,7 40,9 148 19,5 0,459 265,2 2,3 1,3 26,7 34,3 7 8,5 382,3 3,3 3,0 

120 

 

100 Разом   190 26,5  363,5 3,0 1,0   11 7,1 321,3 2,7 2,0 

75 Дуб 30,0 42,2 142 19,8 0,458 271,3 2,3 1,2 27,0 35,6 7 4,4 201,9 1,7 1,5 
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Таблиця Б.10 

Хід росту вегетативних модальних мішаних деревостанів дуба звичайного Правобережного Лісостепу України 

Клас бонітету I H70 = 24,1 м 
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середня поточна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 

 

100 Разом   2470 7,6  28,2 2,8 - - - - - 28,2 2,8 - 

32 Дуб 6,1 6,2 778 2,4 0,611 8,9 0,9 - 4,9 4,4 - - 8,9 0,9 - 

15 

 

100 Разом   1769 10,4  51,1 3,4 4,6   701 9,0 60,1 4,0 6,4 

37 Дуб 8,8 8,6 653 3,8 0,561 18,9 1,3 2,0 7,2 6,1 125 1,6 20,5 1,4 2,3 

20 

 

100 Разом   1365 12,7  75,6 3,8 4,9   404 9,3 93,9 4,7 6,8 

41 Дуб 10,5 10,9 562 5,2 0,535 31,1 1,6 2,5 8,7 7,8 91 2,1 34,8 1,7 2,9 

25 

 

100 Разом   1101 14,5  100,3 4,0 4,9   263 10,2 128,7 5,1 7,0 

45 Дуб 12,6 13,0 493 6,5 0,518 44,9 1,8 2,7 10,5 9,4 69 2,7 51,2 2,0 3,3 

30 

 

100 Разом   917 16,1  124,3 4,1 4,8   185 10,9 163,7 5,5 7,0 

48 Дуб 14,5 14,9 438 7,7 0,506 59,4 2,0 2,9 12,2 10,9 55 3,2 69,0 2,3 3,6 

35 

 

100 Разом   780 17,4  147,3 4,2 4,6   136 11,5 198,1 5,7 6,9 

50 Дуб 16,2 16,8 394 8,8 0,498 74,3 2,1 3,0 13,8 12,4 44 3,7 87,6 2,5 3,7 

40 

 

100 Разом   676 18,4  168,9 4,2 4,3   104 11,9 231,5 5,8 6,7 

53 Дуб 17,7 18,6 357 9,7 0,492 89,2 2,2 3,0 15,2 13,9 37 4,2 106,7 2,7 3,8 

45 

 

100 Разом   594 19,4  189,0 4,2 4,0   82 12,2 263,8 5,9 6,5 

55 Дуб 19,1 20,4 326 10,6 0,486 103,8 2,3 2,9 16,5 15,3 31 4,6 125,9 2,8 3,8 

50 

 

100 Разом   528 20,2  207,5 4,2 3,7   66 12,4 294,8 5,9 6,2 

57 Дуб 20,3 22,1 300 11,5 0,482 118,0 2,4 2,8 17,6 16,7 26 4,9 145,0 2,9 3,8 
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Продовження табл. Б.10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

55 

 

100 Разом   473 20,8  224,6 4,1 3,4   54 12,5 324,4 5,9 5,9 

59 Дуб 21,5 23,7 277 12,2 0,479 131,6 2,4 2,7 18,7 18,1 23 5,2 163,8 3,0 3,8 

60 

 

100 Разом   428 21,4  240,2 4,0 3,1   45 12,6 352,6 5,9 5,6 

60 Дуб 22,4 25,2 258 12,9 0,476 144,6 2,4 2,6 19,6 19,4 20 5,5 182,3 3,0 3,7 

65 

 

100 Разом   390 21,9  254,5 3,9 2,9   38 12,6 379,5 5,8 5,4 

62 Дуб 23,3 26,8 240 13,5 0,473 156,9 2,4 2,5 20,4 20,8 17 5,7 200,3 3,1 3,6 

70 

 

100 Разом   357 22,4  267,5 3,8 2,6   33 12,6 405,1 5,8 5,1 

63 Дуб 24,1 28,2 225 14,1 0,471 168,5 2,4 2,3 21,2 22,1 15 5,9 217,8 3,1 3,5 

75 

 

100 Разом   329 22,8  279,3 3,7 2,4   28 12,5 429,4 5,7 4,9 

64 Дуб 24,8 29,7 211 14,6 0,469 179,4 2,4 2,2 21,9 23,5 14 6,1 234,8 3,1 3,4 

80 

 

100 Разом   305 23,1  290,0 3,6 2,1   24 12,5 452,6 5,7 4,6 

65 Дуб 25,5 31,1 199 15,1 0,467 189,6 2,4 2,0 22,5 24,8 12 6,2 251,2 3,1 3,3 

85 

 

100 Разом   283 23,4  299,7 3,5 1,9   21 12,4 474,7 5,6 4,4 

66 Дуб 26,0 32,5 188 15,6 0,466 199,2 2,3 1,9 23,1 26,1 11 6,3 267,1 3,1 3,2 

90 

 

100 Разом   264 23,7  308,4 3,4 1,8   19 12,2 495,7 5,5 4,2 

67 Дуб 26,5 33,8 178 16,0 0,465 208,1 2,3 1,8 23,6 27,3 10 6,4 282,5 3,1 3,1 

95 

 

100 Разом   248 24,0  316,4 3,3 1,6   17 12,1 515,7 5,4 4,0 

68 Дуб 27,0 35,1 169 16,4 0,463 216,4 2,3 1,7 24,1 28,6 9 6,5 297,3 3,1 3,0 

100 

 

100 Разом   232 24,2  323,6 3,2 1,4   15 12,0 534,9 5,3 3,8 

69 Дуб 27,4 36,4 161 16,7 0,462 224,1 2,2 1,5 24,5 29,9 8 6,6 311,6 3,1 2,9 

105 

 

100 Разом   219 24,4  330,0 3,1 1,3   13 11,8 553,2 5,3 3,7 

70 Дуб 27,8 37,7 153 17,1 0,461 231,2 2,2 1,4 24,9 31,1 8 6,6 325,4 3,1 2,8 

110 

 

100 Разом   207 24,6  335,9 3,1 1,2   12 11,7 570,7 5,2 3,5 

71 Дуб 28,1 38,9 146 17,4 0,460 237,9 2,2 1,3 25,2 32,4 7 6,7 338,7 3,1 2,7 

115 

 

100 Разом   196 24,7  341,2 3,0 1,1   11 11,5 587,5 5,1 3,4 

72 Дуб 28,4 40,1 140 17,7 0,459 244,1 2,1 1,2 25,5 33,7 6 6,7 351,6 3,1 2,6 

120 

 

100 Разом   186 24,9  346,0 2,9 1,0   10 4,6 224,7 1,9 1,3 

72 Дуб 28,6 41,3 134 17,9 0,459 249,8 2,1 1,1 25,8 34,9 6 2,7 137,9 1,1 1,0 
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Додаток Г 

Акти впроваджень результатів дисертації 
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