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АНОТАЦІЯ 

Слюсарчук В. В. Особливості росту та енергетичний потенціал 

букових деревостанів Буковинського Передкарпаття. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-

господарських наук зі спеціальності 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова 

таксація». Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей росту та 

енергетичної функції букових деревостанів Буковинського Передкарпаття, що 

слугуватиме інформаційним інструментарієм ведення ефективного лісового 

господарства і впровадження механізмів низьковуглецевого розвитку 

лісогосподарського виробництва, направлених на запобігання і пом’якшення 

наслідків глобальних кліматичних змін. 

Вирішення згаданих завдань є досить актуальним для гірських умов 

Українських Карпат, у тому числі й Буковинського Передкарпаття. Оскільки 

для ефективної імплементації парадигми сталого ведення лісового 

господарства у Карпатському регіоні України, в основу управлінських рішень 

необхідно покласти не тільки знання про особливості природних процесів у 

лісових фітоценозах, а й розуміння соціальної ролі лісів для забезпечення 

потреб місцевих громад. 

Здійснений аналіз характеристики букових деревостанів досліджуваного 

регіону, на основі інформації з реляційної бази даних «Повидільна таксаційна 

характеристика лісів» (ПТХЛ), наданої для наукових досліджень ВО 

«Укрдержліспроект», засвідчив, що бук лісовий є другим за поширенням 

лісотвірним видом у регіоні з часткою 26,0 % або 60,6 тис. га. У Буковинському 

Передкарпатті домінують насіннєві природні букові насадження, частка яких 

становить 96,0 %.   

Досліджуючи букові деревостани Буковинського Передкарпаття 

встановлено, що у межах регіону бук лісовий переважно зростає у грудах 



 
 

 

(понад 72 %), менше трапляється у сугрудах (понад 27 %) і майже відсутній у 

суборах (0,2 %), де  насадження за його участі займають площу менше 100 га. 

Слід зауважити, що у грудах та сугрудах бук зростає переважно на свіжих і 

вологих суглинистих буроземах, значно рідше зустрічається в сухих та сирих 

гігротопах. Найпродуктивніші глибокі слабоскелетні ґрунти, букові насадження 

на яких характеризуються І–І
а
 класами бонітету. 

У регіоні переважають середньовікові букові насадження, частка яких у 

структурі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок становить – 46,7 %. 

Водночас, частка стиглих деревостанів становить 15,6 %. Середній вік 

досліджуваних деревостанів складає 76 років. При цьому, вони переважно 

характеризуються І  (57,0 %) та І
а
  (понад 25 %) класами бонітету. 

Третина букових деревостанів Буковинського Передкарпаття зростають у 

свіжій дубово-грабовой бучині, ще близько 20 % площі букових лісів належать 

до вологої дубово-грабової бучини. Понад 85 % досліджуваних насаджень 

змішані за складом. 

Для дослідження особливостей росту та енергетичного потенціалу 

букових деревостанів використано експериментальні дані 27 тимчасових 

пробних площ (ТПП) із рубкою й біометричним опрацюванням 132 модельних 

дерев (МД), у тому числі 7 ТПП (50 МД) вибрані з бази науково-дослідних 

даних кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. За участю здобувача 

було закладено 20 тимчасових пробних площ, на яких зрубано та обміряно 82 

модельні дерева, у результаті чого було зважено понад 9100 кг деревної зелені 

та понад 3240 кг гілля. Для дослідження ходу росту за висотою зібрано дані з 

1120 поперечних зрізів стовбурів, для дослідження показників щільності 

деревини та кори стовбурів відібрано 66 дослідних зрізів з 11 модельних дерев. 

Для виконання завдань дисертаційного дослідження за основу використана 

методика збору та обробки дослідного матеріалу, розроблена П. І. Лакидою. 

Використані у дослідженні ТПП репрезентують букові деревостани 

Буковинського Передкарпаття.  



 
 

 

Для оцінювання енергетичного потенціалу використані системи 

математичних рівнянь, які відображають сучасні підходи для забезпечення 

сталого використання лісових ресурсів, розроблені Р. Д. Василишиним. При 

цьому, здійснено удосконалення й адаптацію до умов Буковинського 

Передкарпаття методичних підходів щодо оцінювання екологічно безпечного 

енергетичного потенціалу лісових деревних відходів. 

Моделювання динаміки таксаційних показників модальних природних 

букових деревостанів здійснено з використанням ростової функції Мітчерліха 

та алометричних залежностей, які здатні описати особливості ростових 

процесів у букових деревостанах досліджуваного регіону.  

Як результат дисертаційного дослідження для модальних букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття запропоновано систему моделей 

динаміки таких таксаційних показників, як середня висота, середній діаметр, 

відносна повнота та запас. Ці математичні залежності характеризуються 

високим рівнем апроксимації вихідних даних та слугують основою для 

відповідних таблиць ходу росту на бонітетній основі. 

Розроблені у межах дисертаційної роботи таблиці ходу росту модальних 

букових деревостанів цілком відображають особливості їх росту в умовах 

регіону дослідження, на що вказують результати їхнього порівняння з 

існуючими нормативами для Українських Карпат загалом.  

У роботі також запропоновано кількісні значення питомої енергоємності 

та нормативно-довідкові матеріали для таксації енергоємності модальних 

букових деревостанів. При цьому розроблено дві групи нормативно-довідкових 

таблиць: таблиця питомої енергоємності та нормативи енергоємності фітомаси 

модальних букових. Запропоноване нормативно-інформаційне забезпечення 

для оцінювання енергоємності компонентів фітомаси (деревини стовбура, 

стовбура у корі та гілок крони) модальних букових деревостанів дозволяє 

здійснювати статичну оцінку енергоємності відповідних компонентів їхньої 

фітомаси як на ділянках лісосічного фонду, так і в процесі відведення ділянок 

під рубки формування й оздоровлення лісів для встановлення структури 



 
 

 

енергетичної деревної біомаси.  

Оцінивши параметри загальної енергоємності компонентів фітомаси 

букових лісів Буковинського Передкарпаття у межах Чернівецької області, 

встановлено, що загальний вміст енергії у вказаних компонентах становить 

близько 320 ПДж (320∙10
15 

Дж). За своїм еквівалентом це орієнтовно відповідає 

10,8 млн т умовного палива.  

У структурі загальної енергоємності домінують середньовікові букові 

деревостани насіннєвого природного походження, частка яких становить 47 %. 

Загалом на деревостани насіннєвого природного походження припадає близько 

97 % від загального обсягу акумульованої енергії у фітомасі букових насаджень 

досліджуваного регіону. Варто також відмітити, що майже 80 % енергії 

акумульовано у середньовікових та пристиглих букових деревостанах. 

Високопродуктивні букові деревостани, що характеризуються І та вищими 

класами бонітету домінують у структурі загальної енергоємності з показником 

87 %, або 281,16 ПДж. У фітомасі середньоповнотних деревостанів (з 

відносною повнотою 0,6–0,7) акумульовано понад 163 ПДж енергії, що складає 

понад 50 % у загальній структурі енергоємності.  

Встановлено, що у букових насадженнях Буковинського Передкарпаття 

щороку продукується понад 15 ПДж енергії у вигляді живої органічної 

речовини, що становить 32 % у загальній структурі енергопродуктивності лісів 

регіону. Букові деревостани за цим показником тут переважають ялинові, 

дубові та ялицеві деревостани, частка яких становить 23,1 %, 22,9 % та 16,3 % 

відповідно. Найвищі показники енергопродуктивності характерні для 

середньовікових букових деревостанів, які становлять 7,98 ПДж рік
-1

, або 

260 ГДж га
-1

рік
-1

. Енергопродуктивність стиглих та перестійних букових 

деревостанів характеризується показником на рівні 200 ГДж га
-1

рік
-1

. Цілком 

закономірно, найвищі досліджувані показники притаманні деревостанам І
а
 і 

вище та І класу бонітету, відповідно 4,9 та 8,4 ПДж рік
-1

, або 330 та                       

225 ГДж га
-1

рік
-1
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Понад 50 % енергії букових деревостанів продуковано у експлуатаційних 

лісах, де енергопродуктивність становить 7,9 ПДж рік
-1

, або 224 ГДж га
-1

рік
-1

. 

Аналіз енергоємності та енергопродуктивності фітомаси букових лісів різного 

функціонального призначення має важливе значення для прогнозування обсягів 

деревної біомаси, яка може бути заготовлена під час проведення різних 

лісогосподарських заходів. 

Важливою складовою регіональної галузевої звітної інформації слугують 

дані про розмірно-якісну структуру деревостанів, які дозволяють встановити 

співвідношення енергетичної лісопродукції та продукції іншого виробничого 

спрямування у зальному обсязі заготовленої деревини. Для визначення 

вказаних співвідношень, відповідно до методики оцінювання енергетичного 

потенціалу деревної біомаси букових деревостанів Буковинського 

Передкарпаття, здійснено їхній аналіз на основі виробничої інформації щодо 

проведених лісогосподарських заходів у межах державних підприємств 

Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства 

(ОУЛМГ). 

Ресурсною основою енергетичного потенціалу деревної біомаси лісових 

деревних відходів слугують лісосічні залишки у вигляді гілок (грубих та 

дрібних (до 1 см)) крон дерев. Для прогнозування обсягів біомаси згаданої 

структурної складової у дисертаційній роботі здійснено моделювання 

співвідношення біомаси гілок від загальної біомаси стовбурової деревини 

залежно від віку та відносної повноти насадження. На основі даних зібраних на 

ТПП встановлено також середні значення частки біомаси грубих гілок 

(товщина більше 1 см) у загальній структурі біомаси гілок букового 

деревостану. Вказані показники узагальнено для різних видів рубань лісу під 

час яких здійснюється заготівля деревної біомаси. 

Здійснено оцінку п’яти типів енергетичного потенціалу деревостанів 

(теоретично можливий, технічно доступний, екологічно безпечний, економічно-

доцільний та соціально зумовлений) у межах трьох структурних складових 

деревної біомаси (дров’яна стовбурова деревина, лісові деревні відходи та 



 
 

 

лісопромислові деревні відходи) у об’ємних та вагових одиницях, а також у 

одиницях первинної енергії. Кількісне значення щорічного енергетичного 

потенціалу деревної біомаси у букових лісах Чернівецької області змінюється 

від 3,6 до 1,2 ПДж залежно від типу потенціалу. Соціально зумовлений 

енергетичний потенціал деревної біомаси характеризується такими 

абсолютними значеннями та їх еквівалентами: 130,9 тис. м
3
; 66,7 тис. т 

абсолютно сухої речовини. За результатами дослідження також встановлено, 

що загальний обсяг сухостійних дерев бука лісового у насадженнях регіону 

становить близько 15 тис. м
3
. 

У загальній структурі соціально зумовленого енергетичного потенціалу 

деревної біомаси частка дров’яної стовбурової деревини досягає майже 83 %. 

На лісові деревні відходи та лісопромислові деревні відходи припадає менше  

20 %. При цьому, понад 60 % досліджуваного потенціалу щороку споживається 

для суспільних енергетичних потреб. Щільність енергетичної деревної біомаси 

у межах соціально зумовленого потенціалу змінюється від 1630 КДж∙(м
2
)

-1
 для 

дров’яної стовбурової деревини, до 160 КДж∙(м
2
)

-1
 для лісових деревних 

відходів. 

Еколого-економічна оцінка використання енергетичного потенціалу 

букових деревостанів Буковинського Передкарпаття, що відповідає принципам 

сталого лісоуправління, базується на встановленні обсягів зменшення викидів 

СО2 та відповідної фінансової вигоди від заміщення викопних видів 

енергетичних ресурсів біомасою. У результаті встановлено, що використання 

досліджуваного потенціалу дозволить забезпечити  зменшення викидів СО2 на 

рівні 70–120 тис. т та економічний результат у вигляді фінансової вигоди на 

рівні 130–220 млн грн від заміщення викопних видів невідновлювальних 

енергетичних ресурсів. 

Ключові слова: бук лісовий, деревостан, таксаційна характеристика, хід 

росту, таблиці, енергоємність, енергетичний потенціал, стале використання, 

Буковинське Передкарпаття. 

 



 
 

 

ANNOTATION 

Slyusarchuk V.V. Peculiarities of growth and energy potential of beech 

stands of Bukovyna Precarpathians. – Qualifying scientific work with manuscript 

copyright. 

Thesis for the degree of Candidate of Agricultural Sciences in 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 the study of peculiarities of growth and energy 

function of beech stands in Bukovyna Precarpathians, which will serve as an 

information tool for efficient forest management and implementation of mechanisms 

of low-carbon development in forestry aimed at preventing and mitigating the effects 

of global climate change. 

The solution of the mentioned problems is quite relevant for the mountain 

conditions of the Ukrainian Carpathians, including the Bukovyna Precarpathians. 

Aiming at the effective implementation of the paradigm of sustainable forest 

management in the Carpathian region of Ukraine, management decisions must be 

based not only on knowledge about the peculiarities of natural processes in forest 

plant communities, but also on understanding the social role of forests to meet the 

needs of local communities. 

The analysis of the characteristics of beech stands of the studied region, based 

on information from the relational database «Stand-level mensurational 

characteristics of forests» (SMCF), provided for research by IA «Ukrderzhlisproekt», 

shows that beech is the second most common forest-forming tree species in the 

region with a share of 26,0 % or 60.6 thousand hectares. Seed natural beech stands 

dominate in Bukovyna Precarpathians, their share is 96.0 %.   

While studying beech stands of Bukovyna Precarpathians, it was found that 

within the region, beech grows mainly in rich site conditions (over 72 %), while 

being less common in semi-rich site conditions (over 27 %) and almost absent in 

semi-poor site conditions (0.2 %), where stands that have this species in composition 

occupy an area of less than 100 hectares. It should be noted that on rich and semi-rich 



 
 

 

sites beech grows mainly on fresh and moist loamy brown soils, while much less 

common in dry and wet hygrotopes. The most productive are deep weak-skeletal 

soils, where beech stands are characterized by I–I
a
 site index classes. 

The region is dominated by mid-aged beech stands, whose share in the 

structure of forest areas covered with forest vegetation is 46.7 %. At the same time, 

the share of mature stands is 15.6 %. The average age of the studied stands is 

76 years. At the same time, they are mainly characterized by I (57.0 %) and I
a
 (over 

25 %) site index classes. 

One third of the beech stands in Bukovyna Precarpathians grow in rich fresh 

oak-hornbeam beech forest type, another 20 % of the area is occupied by rich wet 

oak-hornbeam beech forest type. More than 85 % of the studied stands are mixed in 

composition. 

To study the peculiarities of growth and energy potential of beech stands we 

have used experimental data of 27 temporary sample plots (TSPs) with felling and 

biometric processing of 132 model trees (MTs), including 7 TSPs (50 MTs) selected 

from the research database of the Department of Forest Mensuration and Forest 

Management of the National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine. With the participation of the applicant, 20 TSPs were established, where 

82 MTs were cut down and measured, as a result of which more than 9100 kg of tree 

greenery and more than 3240 kg of branches were weighed. To study the height 

growth patterns, data were collected from 1120 cross-sections of trunks, and to study 

the density of wood and bark of trunks, 66 experimental sections from 11 model trees 

were selected. To perform the tasks of the dissertation research, the method of 

collecting and processing the research material developed by Prof. P. I. Lakyda was 

used as a basis. The TSPs used in the study represent beech stands of the Bukovyna 

Precarpathians.  

To estimate the energy potential using a system of mathematical equations has 

been applied, that reflect modern approaches to sustainable use of forest resources, 

developed by Prof. R. D. Vasylyshyn. At the same time, methodological approaches 

to assessing the environmentally safe energy potential of forest wood residues have 



 
 

 

been improved and adapted to the conditions of Bukovyna Precarpathians. 

Modeling of the dynamics of biometric indicators of modal beech stands of 

natural origin was carried out using Mitcherlich growth function and allometric 

dependencies, which are capable of describing the features of growth processes in 

beech stands of the studied region.  

As a result of dissertation research for modal beech stands of Bukovyna 

Precarpathians, a system of models of dynamics of biometric indices such as average 

height, average diameter, relative stocking and growing stock have been proposed. 

These mathematical dependences are characterized by a high level of approximation 

of the initial data and serve as a basis for the corresponding yield tables on the site 

index basis. 

The yield tables of modal beech stands developed within the research fully 

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

of their comparison with the existing standards for the Ukrainian Carpathians in 

general.  

Quantitative values of specific energy content and reference materials for 

energy content assessment in modal beech stands are also proposed in the work. At 

the same time, two groups of reference tables have been developed: tables of specific 

energy content and energy content standards for modal beech stands live biomass. 

The proposed information support for assessment of energy content in live biomass 

components (trunk wood, trunk over bark, and branches of crown) of modal beech 

stands allows to carry out static estimation of energy content in the corresponding 

components of their live biomass both on harvest sites, and on tending, care and 

thinning sites to establish the structure of energy wood biomass.  

Assessing the parameters of the total energy content in live biomass 

components of beech forests in Bukovyna Precarpathians within Chernivtsi region, it 

has been found that the total energy content in these components is about 320 PJ 

(320∙10
15

 J). In terms of its equivalent, this is approximately 10.8 million tons of 

conventional fuel.  

The structure of total energy content is dominated by mid-aged beech stands of 



 
 

 

natural seed origin, the share of which is 47 %. In general, seed stands of natural 

origin account for about 97 % of the total amount of accumulated energy in live 

biomass of beech stands in the study region. It should also be noted that almost 80 % 

of energy is accumulated in mid-aged and mature beech stands. High-yielding beech 

stands, characterized by I and higher site index classes, dominate in the structure of 

total energy content – 87 %, or 281.16 PJ. More than 163 PJ of energy is accumulated 

in live biomass of medium-stocked stands (with a relative stocking of 0.6–0.7), which 

is more than 50 % of the total energy content.  

It is found that beech stands of Bukovyna Precarpathians annually produce 

more than 15 PJ of energy in the form of living organic matter, which is 32 % of the 

total energy productivity of forests in the region. According to this indicator, beech 

stands dominate spruce, oak and fir stands, the share of which is 23.1 %, 22.9 %, and 

16.3 %, respectively. The highest indicators of energy productivity are characteristic 

of mid-aged beech stands, which are 7.98 PJ year
-1

, or 260 GJ ha
-1

year
-1

. Energy 

productivity of mature and overmature beech stands equals 200 GJ ha
-1

year
-1

. Quite 

naturally, the highest studied indicators are inherent in stands of I
a
 and higher site 

index classes, and in stands of I site index class, respectively 4.9 and 8.4 PJ year
-1

, or 

330 and 225 GJ ha
-1

year
-1

. 

More than 50 % of the energy content of beech stands is produced in industrial 

forests, where the energy productivity is 7.9 PJ year
-1

, or 224 GJ ha
-1

year
-1

. Analysis 

of energy content and energy productivity of live biomass of beech forests of 

different functional purposes is important for forecasting the amount of wood 

biomass that can be harvested during various forestry activities. 

An important component of the regional sectoral reporting information is the 

data on the size and quality structure of stands, which allow to establish the ratio of 

energy forest products and products of other production areas in the total volume of 

harvested timber. To determine these ratios, according to the method of assessing the 

energy potential of wood biomass of beech stands of Bukovyna Precarpathians, their 

analysis was carried out on the basis of production information on forestry activities 

within state enterprises of Chernivtsi Regional Board of Forestry and Hunting. 



 
 

 

The resource basis of the energy potential of wood biomass of forest wood 

waste is logging residues in the form of branches (coarse and fine (up to 1 cm) of tree 

crowns. To predict the volume of biomass of the mentioned structural components in 

the dissertation the modeling of the ratio of biomass of branches from the total 

biomass of trunk wood depending on the age and relative stocking of stands has been 

carried out. Based on the TSP data, the average values of the share of biomass of 

coarse branches (thickness over 1 cm) in the overall structure of biomass of beech 

stands were also established. These indicators are generalized for different types of 

forest felling during which wood biomass is harvested. 

An assessment of five types of energy potential of stands (theoretically 

possible, technically accessible, environmentally safe, economically feasible and 

socially conditioned) within the three structural components of wood biomass (trunk 

firewood, forest wood waste and timber wood waste) in volume and weight units, as 

well as in units of primary energy has been carried out. The quantitative value of the 

annual energy potential of wood biomass in beech forests of Chernivtsi region varies 

from 3.6 to 1.2 PJ depending on the type of potential. Socially determined energy 

potential of wood biomass is characterized by the following absolute values and their 

equivalents: 130.9 thousand m
3
; 66.7 thousand tons of absolutely dry matter. 

According to the results of the study, it was also established that the total volume of 

dead beech trees in the stands of the region is about 15 thousand m
3
. 

In the overall structure of the socially determined energy potential of wood 

biomass, the share of trunk firewood reaches almost 83 %. Forest wood waste and 

timber wood waste account for less than 20 %. At the same time, more than 60 % of 

the studied potential is consumed annually for public energy needs. The density of 

energy wood biomass within the socially determined potential varies from 

1630 KJ∙(m
2
)

-1
 for trunk firewood, to 160 KJ∙(m

2
)

-1
 for forest wood waste. 

Environmental and economic assessment of the use of energy potential of 

beech stands of Bukovyna Precarpathians, which meets the principles of sustainable 

forest management, is based on establishing the reduction of CO2 emissions and the 

corresponding financial benefit from the replacement of fossil energy resources with 



 
 

 

biomass. As a result, it is established that the use of the studied potential will reduce 

CO2 emissions at the level of 70–120 thousand tons and the economic result in the 

form of financial benefits at the level of 130–220 million UAH from the replacement 

of fossil energy resources. 

Key words: European beech, stand, biometric characteristics, growth pattern, 

tables, energy content, energy potential, sustainable use, Bukovyna Precarpathians. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Енергетична функція лісових фітоценозів  

є важливою складовою комплексу їх екосистемних функцій та має ключове 

значення для системи заходів щодо пом’якшення і запобігання глобальним 

кліматичним змінам, а також для забезпечення комплексного використання 

лісових ресурсів на засадах сталого лісоуправління. В умовах Буковинського 

Передкарпаття, де букові деревостани є ключовим природним об’єктом, котрий 

формує позитивну динаміку стану навколишнього природного середовища  

та виступає джерелом деревних ресурсів, прогнозування особливостей їхнього 

росту й оцінювання їхньої енергетичної функції слугуватиме інформаційним 

інструментарієм ведення ефективного лісового господарства і впровадження 

механізмів низьковуглецевого розвитку лісогосподарського виробництва. 

Дослідження енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів,  

як структурної складової лісової біоенергетики, є сучасним інноваційним 

спрямуванням лісотаксаційної науки, в основі якого знаходяться класичні теорії 

та методичні підходи щодо вивчення росту й біопродуктивності лісових 

фітоценозів. Фундаментальні й прикладні аспекти досліджень цього напряму 

нині представлені у численних наукових працях як в Україні, так і за її межами 

(Лакида П. І. [107], Миклуш С. І. [141],  Пастернак В. П. [160],  Smeets 

E. M. W. and other [251], Бокоч В. В. [110], Василишин Р. Д. [24, 33, 35],  

Bottcher H. and other [229], Shvidenko A. and other [219, 265, 267], Білоус А. М. 

[11], Ситник С. А. [184], Гелетуха Г. Г. та ін. [62, 64], Миронюк В. В. [143]).  

Дослідження особливостей росту та енергетичного потенціалу букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття дозволить розробити систему 

нормативно-інформаційного забезпечення для прогнозування росту модальних 

деревостанів та оцінювання їхньої енергетичної функції, як наукового базису 

для забезпечення комплексного використання лісових ресурсів регіону  

на засадах сталого розвитку. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є частиною фундаментальних і прикладних досліджень, що 

виконувалися співробітниками кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

в рамках наступних держбюджетних тем: «Проблеми сталого використання 

лісових ресурсів в умовах глобальних змін клімату» (номер державної 

реєстрації 0114U000651) та «Науково-методичні засади та інформаційний 

інструментарій оцінювання первинної продукції і потенціалу біомаси лісів 

Українських Карпат» (номер державної реєстрації 0119U100828), до яких 

здобувач залучався як виконавець окремих розділів. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження  

є розроблення нормативно-інформаційного забезпечення для прогнозування 

росту та оцінювання енергетичного потенціалу модальних букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття на засадах сталого лісоуправління. 

 Досягнення мети передбачало вирішення наступних завдань: 

– дослідити роль лісових фітоценозів у забезпеченні розвитку лісової 

біоенергетики;  

– опрацювати теоретичні засади і методичні підходи до оцінювання росту 

та енергетичного потенціалу деревної біомаси у букових лісах регіону; 

– розробити математичні моделі динаміки таксаційних показників  

та таблиці ходу росту модальних букових деревостанів Буковинського 

Передкарпаття; 

– здійснити кількісну оцінку енергоємності компонентів фітомаси 

модальних букових деревостанів та розробити відповідний нормативний 

інструментарій у вигляді математичних моделей і довідкових таблиць; 

– здійснити кількісну ресурсну та еколого-економічну оцінку 

енергетичного потенціалу деревної біомаси в букових лісах Буковинського 

Передкарпаття. 

Об’єкт дослідження – біопродукційні процеси у модальних букових 

насадженнях Буковинського Передкарпаття. 
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Предмет дослідження – особливості росту та енергетичний потенціал 

букових деревостанів Буковинського Передкарпаття. 

Методи дослідження. Методичні та експериментальні дослідження  

в межах дисертації базувалися на засадах системного підходу з використанням 

сучасних інформаційних технологій. Під час дисертаційного дослідження 

використано поєднання загальнонаукових методів пізнання та спеціальних 

лісотаксаційних методичних підходів щодо прогнозування ходу росту лісових 

насаджень й оцінювання їхньої біомаси. Для вирішення таких завдань 

дисертаційного дослідження, як встановлення зв’язків між таксаційними 

показниками насаджень, моделювання математичних залежностей, оцінка 

придатності та адекватності розроблених моделей, у роботі використано базові 

методи математичної статистики та математичного моделювання. Камеральна 

обробка дослідних даних, зібраних на тимчасових пробних площах, 

виконувалася із використанням спеціальних таксаційних і біометричних 

програм, розроблених науковцями кафедри таксації лісу та лісового 

менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 

Наукова новизна одержаних результатів. На засадах системного 

підходу з використанням методів математичного моделювання, регресійного 

аналізу й синтезу одержано основні положення комплексного оцінювання 

особливостей росту та енергетичного потенціалу букових деревостанів 

Буковинського Передкарпаття, які визначають наукову новизну і полягають  

у наступному: 

уперше: 

– розроблено математичні моделі динаміки таксаційних показників  

та таблиці ходу росту модальних букових деревостанів Буковинського 

Передкарпаття; 

– встановлено параметри питомої енергоємності компонентів фітомаси 

модальних букових деревостанів регіону дослідження на основі показників 

їхньої середньої базисної щільності; 
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– розроблено нормативні таблиці енергоємності компонентів фітомаси 

модальних букових деревостанів, як практичний інструментарій лісової 

біоенергетики в Буковинському Передкарпатті; 

– здійснено загальну оцінку п’яти типів енергетичного потенціалу 

деревної біомаси у букових лісах регіону дослідження; 

удосконалено методичні підходи до оцінювання енергетичного 

потенціалу лісових деревних відходів з урахуванням особливостей 

лісорослинних умов Буковинського Передкарпаття; 

отримало подальший розвиток: 

– дослідження росту й енергетичного потенціалу деревної біомаси 

гірських лісів на основі системного підходу; 

– еколого-економічне оцінювання потенціалу енергетичного 

використання ресурсу деревної біомаси на засадах сталого розвитку. 

 Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дисертаційного дослідження у вигляді комплексу математичних моделей  

для оцінювання особливостей росту модальних букових деревостанів 

Буковинського Передкарпаття та системи інформаційного забезпечення для 

оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси у межах досліджуваних 

деревостанів передані для практичного використання ДП «Берегометське 

лісомисливське господарство», ДП «Сторожинецьке лісове господарство»,  

а також Українському науково-дослідному інституту гірського лісівництва 

імені П. С. Пастернака.  

Отримані результати також використовуються у навчальному процесі 

Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

при викладанні дисциплін ОС «Магістр» спеціальності «Лісове господарство» 

та Сторожинецького лісового коледжу при підготовці фахівців  

ОКР «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 205 «Лісове господарство».   

Особистий внесок здобувача полягає у проведенні аналізу літературних 

джерел, збору та камерального оброблення дослідних даних. Здобувачем 
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опрацьовано теоретичні й методичні підходи з оцінки енергетичного 

потенціалу деревної біомаси лісів і моделювання ходу росту модальних 

деревостанів. Розроблено математичні моделі та нормативно-інформаційне 

забезпечення для прогнозування росту модальних букових деревостанів 

Буковинського Передкарпаття й оцінювання енергетичного потенціалу  

їх деревної біомаси. Здійснено оцінку енергетичного потенціалу деревної 

біомаси у букових лісах регіону дослідження та встановлено їхню загальну 

енергоємність й енергопродуктивність. Здобувачем сформульовано основні 

наукові положення, проведено збір та обробку дослідного матеріалу, 

обґрунтовано висновки та пропозиції виробництву. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати та теоретичні 

положення дисертації апробовано на: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Біоресурси лісових та урбанізованих екосистем: відтворення, 

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

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми наук про життя  

та природокористування» (м. Київ, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Виклики XXI століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі  

й довкіллі» (м. Київ, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових  

та урбанізованих екосистем» (м. Львів, 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми лісового сектору та садово-

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

конференції «Ліси Східної Європи у світі, що змінюється» (м. Київ, 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Стале управління лісовим 

комплексом та збалансований розвиток урболандшафтів» (м. Київ, 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку лісової 

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

Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку 

екосистемного менеджменту у лісовому комплексі та садово-парковому 

господарстві» (м. Київ, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Лісова типологія як основа наближеного до природи лісівництва» (м. Київ, 

2019 р.). 

Публікації. Основні наукові положення за темою дисертації 

опубліковано у 21 науковій праці, з яких 6 статей у наукових фахових виданнях 

України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, стаття  

у науковому виданні іншої держави, 2 науково-методичні рекомендації  

та 12 тез наукових доповідей. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РОСТУ В ЛІСОВИХ 

НАСАДЖЕННЯХ ТА ЇХ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

 

Критичний аналіз подій і явищ, що відбувалися протягом останнього 

десятиріччя з питань впровадження принципів сталого розвитку, дає підставу 

стверджувати про появу якісно нового рівня відносин між людством та 

навколишнім природним середовищем. Ключовим питанням у цьому контексті, 

постає суспільна здатність впроваджувати механізми раціонального й 

невиснажливого використання біоресурсів для збереження екологічної 

рівноваги функціонування природних та урбанізованих екосистем. 

На сучасному етапі розвитку суспільних відносин, лісові екосистеми 

являють собою важливу структурну складову комплексу ефективного 

природокористування, оскільки слугують чинником впливу на стан 

навколишнього природного середовища та забезпечують соціально-

економічний розвиток як окремих територіальних громад, так і країни загалом. 

Саме тому, системне впровадження принципів сталого використання лісових 

ресурсів, що направлені на мінімізацію його впливу на довкілля та розвиток 

низьковуглецевих технологій у лісогосподарському виробництві, дозволить 

збалансувати стан окремих складових біосфери.  

Особливо актуальні згадані питання для гірських умов Українських 

Карпат, у тому числі й Буковинського Передкарпаття. Для ефективної 

імплементації парадигми сталого ведення лісового господарства у 

Карпатському регіоні України, в основу управлінських рішень необхідно 

покласти не тільки знання про особливості природних процесів у лісових 

фітоценозах і вплив різних чинників на формування кількісних та якісних 

характеристик деревостанів головних лісотвірних деревних видів, а й 

розуміння соціальної ролі лісів для забезпечення потреб місцевих громад. 
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1.1. Поняттєво-термінологічний апарат дослідження росту, 

продуктивності та енергетичного потенціалу букових деревостанів 

 

Ліси як складна багатокомпонентна система, компоненти якої беруть 

безпосередню участь у більшості природних процесів біосфери та забезпечують 

трансформацію потоків енергії й кругообіг речовин, впливаючи цим на 

стабільність тенденцій газового складу атмосфери, гідрологічних і ґрунтових 

умов середовища. Наразі, все частіше на передній план виходять потреба у 

знаннях, що детальніше розкривають екосистемні функції лісів, які 

безпосередньо пов’язані з дослідженням особливостей біопродукційного 

процесу у лісових фітоценозах. 

Дослідження особливостей росту та енергетичного потенціалу букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття передбачає застосування значної 

кількості спеціалізованих термінів, які й слугують поняттєвою основою 

представленої дисертаційної роботи. Враховуючи деяку варіативність основних 

визначень у межах вітчизняних й зарубіжних наукових праць, задля кращого 

розуміння й сприйняття основних положень цього дисертаційного дослідження, 

потрібно розкрити суть відповідного поняттєво-термінологічного апарату. 

Особливості росту модальних букових деревостанів регіону дослідження 

характеризуються у тому числі й тенденціями зміни їхніх таксаційних 

показників з віком. Згадані тенденції чітко простежуються у відповідних 

таблицях ходу росту, які є важливим інструментарієм для забезпечення 

раціональної системи обліку лісів та лісоуправління. 

Нині в практиці лісового господарства та лісівничій науці широко 

використовуються три типи таблиць ходу росту (ТХР): для модальних, 

оптимальних і нормальних (повних) деревостанів [35, 97, 107, 199, 220]. 

Таблиці ходу росту нормальних деревостанів містять кількісну 

характеристику найбільш продуктивних у певних лісорослинних умовах 

деревостанів і слугують еталоном, на досягнення якого повинно бути 

направлене ефективне лісове господарство [50]. Такі нормативи потрібні для 
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орієнтиру, наскільки окремий конкретний деревостан відрізняється від 

господарського еталону для певної деревної породи, в певних лісорослинних 

умовах [50, 220]. На думку А. З. Швиденка [220], деревостан у максимально 

повному (нормальному) стані може перебувати протягом нетривалого періоду 

часу, після чого втрачає цей стан через різні природні й антропічні чинники. 

Оптимальні ж деревостани формуються у процесі впровадження цільових 

програм лісовирощування, де всі лісогосподарські заходи спрямованні для 

досягнення максимальних значень критерію оптимальності (наприклад: 

стовбуровий запас) у певних лісорослинних умовах. 

Щодо  ТХР модальних деревостанів, то вони відображають деяку 

усереднену характеристику однорідних груп існуючих деревостанів окремого 

регіону [50, 220]. При цьому відображені у них тенденції динаміки таксаційних 

показників значно залежать від інтенсивності та якісних параметрів попередньо 

здійснюваних лісогосподарських заходів [220]. Перевагою таких нормативів є 

відображення динамічних процесів у реально існуючих деревостанах. 

У межах дисертаційної роботи, дослідження особливостей росту букових 

деревостанів здійснено із використанням моделей динаміки таксаційних 

показників і таблиць ходу росту модальних букових деревостанів, розроблених 

дисертантом. 

Невід’ємною складовою ТХР є кількісні значення загальної 

продуктивності деревостану. Науково-популярне видання «Лесная 

энциклопедия» [132] дає таке визначення продуктивності насаджень – це запас 

стовбурної деревини, гілок, листків (хвої), коренів, підросту, підліску, живого 

надґрунтового покриття у віці стиглості на одиницю площі, який вимірюється 

в м
3
∙га

-1
 або в т∙га

-1
. При цьому І. В. Воронін та І. С. Мелехов виокремлюють 

біологічну, екологічну, комплексну, а також продуктивність побічних 

користувань [132].  

Значне доповнення складу поняттєво-термінологічного апарату у напрямі 

дослідження продуктивності лісових фітоценозів було здійснено у 70-х роках 

минулого століття, під час функціонування Міжнародної біологічної 
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програми [107].  Публікаційним результатом цих досліджень стали, зокрема, 

наукові роботи таких дослідників, як Н. І. Базилевич [7], А. С. Ісаєв [90], 

А. І. Уткін [209, 210], які значно доповнили лісотаксаційну науку термінами та 

визначеннями щодо поняття біологічної продуктивності лісів та її складників. 

Пізніше згаданий доробок узагальнено П. І. Лакидою [107]. Зазначені 

дослідники дотримуються думки, що первинна біологічна продуктивність – це 

продукція, що утворюється у надземній та підземній частинах лісового 

біоценозу в процесі фотосинтезу за одиницю часу на одиниці площі. В той же 

час, у своїх наукових працях вони здебільшого виділяють три основні її 

складові: фітомасу, мортмасу та продукцію [7, 107, 209]. Враховуючи, що 

наведені складові біопродуктивності лісових фітоценозів слугують 

інформаційною основою для дослідження енергетичної функції лісів та у 

сучасних наукових роботах [10, 33, 36, 38, 157] їхні поняття набули певної 

трансформації, варто акцентувати на них увагу.  

У дисертаційній роботі згадані поняття відображають наступний зміст:  

– фітомаса – органічна рослинна речовина в надземній і підземній 

частинах живих органів дерев та інших компонентів насадження. Залежно від 

функціональних і морфологічних ознак та господарських критеріїв, фітомасу 

рослин розділяють на фракції (компоненти), а саме: зелені асимілюючі органи, 

деревина стовбура, кора стовбура, деревина гілок крони, кора гілок крони, 

генеративні органи, підземні (кореневі) органи. Фітомасу оцінюють у сухому 

стані в т∙га
-1 

[22, 157]; 

– фітомаса стовбура – маса одного центрального стовбура (стебла) 

дерева в корі (особливо це важливо для листяних порід, де трапляються 

двійчатки, пасинки тощо) [22, 157]; 

– фітомаса крони складається із сумарної маси всіх живих гілок крони з 

листям (хвоєю), у т. ч. двійчаток, пасинків тощо [157];  

– мортмаса лісу – органічна речовина відмерлих деревних рослин, їх 

фрагментів та окремих відмерлих компонентів живих рослин. До мортмаси 

належать: сухостій, деревна ламань, відмерлі корені, опад гілок і листя (хвої) у 
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підстилці та сухі гілки живих дерев. Мортмасу оцінюють у сухому стані в т∙га
-1 

[10]. 

На думку А. М. Білоуса, деревний детрит включає мортмасу сухостою та 

деревної ламані. У свою чергу мортмасу сухостою поділяють на мортмасу 

сухостійних дерев (у тому числі зламаних (h≥1,3 м)) та мортмасу сухих гілок 

живих дерев [10]. За даними автора, мортмаса сухостою – органічна речовина 

відмерлих цілих дерев та їх частин, що стоять на корені, а також сухих гілок 

живих дерев. Основні умови визначення сухостійного дерева – відсутність 

живих органів на дереві та стояння дерева у природному (вертикальному) стані 

на корені [10]. 

Енергетична екосистемна функція лісів безпосередньо повязана з їхньою 

вуглецедепонувальною здатністю та слугує складовою системи заходів 

розвитку низьковуглецевого виробництва. У цьому контексті варто виокремити 

додаткові терміни такі, як запас вуглецю, стік вуглецю та емісія вуглецю: 

– запас вуглецю – кількість вуглецю, що знаходиться в лісовій екосистемі 

в будь-який окремий момент часу і вимірюється в одиницях маси [33, 107]; 

– стік вуглецю – поглинання вуглецю із атмосфери великими 

територіальними одиницями суші (біоми, ландшафтні зони) та океану і 

вимірюється в одиницях маси [33, 107]; 

– емісія вуглецю – інтегральний зворотний газопотік вуглецю від земної 

поверхні до атмосфери і вимірюється у тоннах, Тг тощо [33, 107]. 

Оцінювання енергетичної функції лісів передбачає опрацювання таких її 

складових як енергопродуктивність насаджень, енергоємність компонентів 

фітомаси й мортмаси, енергетичний потенціал деревної біомаси [33]. 

Зокрема, енергоємність компонентів фітомаси та мортмаси – сумарний 

вміст енергії, що акумульована у компонентах фітомаси та мортмаси. 

Енергоємність оцінюють у джоулях (Дж) і похідних від джоуля одиницях: 

10
3
 Дж = 1 КДж (кілоджоуль); 10

6
 Дж = 1 МДж (мегаджоуль); 10

9
 Дж = 1 ГДж 

(гігаджоуль); 10
12

 Дж = 1 ТДж (тераджоуль); 10
15

 Дж =  1 ПДж (петаджоуль); 

10
18

 Дж = 1 ЕДж (ексаджоуль) [26, 33]. 
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Водночас, енергопродуктивність насаджень відображає сумарний обсяг 

енергії, який щорічно акумулюється у компонентах фітомаси та мортмаси 

насадження. Енергопродуктивність насаджень оцінюється загалом для всього 

насадження та/або для окремих компонентів насадження у ГДж∙га
-1 

(загальна 

енергопродуктивність) або ГДж∙га
-1

∙рік
-1

 (приріст енергії) [26, 33].  

Тоді як, енергетичний потенціал деревної біомаси – це сумарний обсяг 

деревної біомаси (дров’яна стовбурова деревина, лісові деревні відходи, 

лісопромислові деревні відходи), яка може бути використана для задоволення 

суспільних енергетичних потреб. Енергетичний потенціал деревної біомаси 

може бути оцінений як в одиницях об’єму, так і в одиницях маси або первинної 

енергії (Дж, МВт∙год, Гкал, т у.п. та ін.) [33]. 

Термінологічна основа структурних складових деревної біомаси 

базується на наступному змісті [33]:  

– дров’яна стовбурова деревина – частина стовбура дерева у корі від 

місця спилювання до верхівки (без гілок), яка під час проведення рубок 

головного користування і рубок формування й оздоровлення лісів (окрім 

освітлення, прочищення та частково прорідження) за встановленими лісівничо-

таксаційними критеріями відноситься до категорії «дров’яна» (у тому числі 

дров’яна частина ділових дерев); 

 лісові деревні відходи – змістовно об’єднують декілька структурних 

видових одиниць деревної біомаси. Це насамперед деревна сировина, що 

заготовляється в процесі рубок догляду (освітлення, прочищення і частково 

прорідження) у вигляді цілого дерева, а також лісосічні відходи, порубкові 

залишки (частини стовбура, гілля, вершини дерев тощо), пні та корені, які 

утворюються після проведення рубок головного користування та рубок 

формування й оздоровлення лісів (окрім зазначених рубок догляду); 

 лісопромислові деревні відходи (відходи переробки деревини) – різні 

структурні видові одиниці деревної біомаси, що утворюються в процесі 

промислової (господарської) переробки (обробки) деревини. Сюди відносяться 
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відходи виробництва (зіпсовані (забраковані) в ході виготовлення вироби), 

кускові залишки деревини, кора, тирса, тріска тощо. 

Базуючись на теоретико-метолодогічних засадах оцінювання 

енергетичного потенціалу деревної біомаси гірських лісів, запропонованих 

Р. Д. Василишиним [21, 33, 37], доцільно визначати кількісні значення п’яти 

типів енергетичного потенціалу: теоретично можливого, технічно доступного, 

екологічно безпечного, економічно доцільного та соціально зумовленого.   

Представлений поняттєво-термінологічний апарат слугуватиме за основу 

для здійснення дослідження особливостей росту та енергетичного потенціалу 

букових лісів Буковинського Передкарпаття. 

 

 

1.2. Системний підхід і математичне моделювання у дослідженнях 

лісових фітоценозів   

 

Лісове господарство сьогодні в Україні займає одну з провідних ланок 

народного господарства. Багатоцільове використання продукції лісу потребує 

безперервного відновлення та обліку лісових корисностей, більше того, 

проведення прогнозу росту лісів, з метою подальшого планування 

лісогосподарських заходів і ресурсно-енергетичного забезпечення більшості 

галузей народного господарства. Наведені аргументи є передумовою для 

переходу до обліку лісів на системній основі, адже в сучасних умовах, коли 

лісове господарство переходить на методи управління лісами на засадах 

сталого розвитку, розробка нових нормативів для оцінки стану лісів та прогнозу 

їх росту є одним із важливих питань [35, 107, 219, 264]. 

Системний підхід до управління лісовими ресурсами включає в себе 

комплекс заходів, які спрямовуються на розширене відтворення лісових 

ресурсів, вдосконалення обліку, планування й управління лісовим 

господарством на основі впровадження сучасних підходів, що базуються на 
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принципах безперервного та раціонального лісокористування [141, 160, 224, 

232, 244–246, 276]. 

За визначенням «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия» (БЭКМ) 

(електронний варіант 2002 року) системний підхід – це напрямок методології 

наукового пізнання та соціальної практики, в основі якого лежить розгляд 

об’єктів як систем; він орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкта, на 

виявлення різноманітних типів зв’язків у ньому та зведення їх до єдиної 

теоретичної картини. Принципи системного підходу знайшли застосування в 

біології, екології, психології, кібернетиці, техніці, економіці, управлінні та 

інших науках [15–17, 71, 131, 225].  

Поділ систем за їх складністю та визначеністю функціонування 

запропонував С. Бір [14], який виділяв такі системи: прості динамічні, складні, 

що піддаються опису, дуже складні. Звичайно, подібний поділ носить умовний 

характер, проте з практичної точки зору є прийнятним. Варто зазначити, що 

лісівнича наука, як правило, має справу зі складними та дуже складними 

системами, які характеризуються усією сукупністю факторів, притаманних 

біологічним об’єктам. 

У науковій спільноті лісові екосистеми часто порівнюють із великою 

динамічною дифузною системою, вивчення якої, особливо математичний опис 

процесів, що протікають у ній, є досить складним та багатогранним завданням. 

У цьому контексті, А. А. Ляпунов та Г. П. Багриновська [133] виділяють 

наступні особливості лісової екосистеми: складність внутрішньої будови; 

багатофакторність зовнішнього середовища; енергетична незамкнутість; 

саморегуляція або прагнення до стійкого стану; мультистабільність; 

динамічність; суттєва нелінійність у залежностях між елементами системи. 

Сучасні ідеї системного підходу застосовуються у багатьох роботах з 

лісового господарства та мають значний вплив на формування методології 

дослідницьких лісівничих робіт. У 70-х роках минулого століття, практичне 

застосування системного підходу в лісовій науці представлено у наукових 

працях К. К. Буша та ін. [19], С. О. Диренкова [81], І. Я. Лієпи [131] та багатьох 

інших вчених. Застосування системного аналізу для вивчення лісових 
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екосистем часто проявляється і в сучасних дослідженнях як українських [10, 24, 

35, 105, 108, 111, 114–119, 135, 141, 160, 219],  так і закордонних [236, 257, 260, 

261, 262, 271, 276] дослідників. 

Для математичного опису складних біологічних систем нині 

використовують такі базові підходи, як метод регресійного аналізу та розробка 

моделей кібернетичного типу. Перший метод, описаний ще у 1971 році у праці 

В. В. Налімова [152], ґрунтується на засобах багатомірної математичної 

статистики. Він дає можливість створювати складні математичні моделі з 

великою кількістю незалежних змінних, але його недоліком є неможливість 

включення в модель усіх необхідних змінних, в основному через їх велику 

варіацію. Однак варто зазначити, що наразі, цей підхід є найпоширенішим при 

вивченні біологічних об’єктів. Щодо кібернетичного підходу, то він базується 

на вивченні властивостей і функцій системи з метою її оптимального 

управління [14]. На думку К. Є. Нікітіна та А. З. Швиденка [155], через велику 

дисперсію вихідних даних моделі такого типу не забезпечують надійності щодо 

точності та зручності використання. 

На завершальному етапі дослідження біологічних об’єктів, у тому числі й 

лісових екосистем, візуалізація застосування системного підходу досить часто 

відбувається у вигляді математичних моделей, які відображаючи або 

відтворюючи об’єкт дослідження, спроможні замінити його так, що вивчення 

останніх дає нову інформацію про досліджувальний об’єкт [223].  

Моделюючи процеси оптимізації лісозаготівель, А. К. Редькін [176], 

запропонував систематизацію процесу моделювання виділивши наступні 

послідовні його етапи: 

1. Обґрунтування мети дослідження та опрацювання його основних 

задач; 

2. Опис об’єкту дослідження із опрацюванням його базових 

характеристик та встановленням чинників, які стимулюють чи гальмують 

процеси пов’язані з об’єктом дослідження; 

3. Підбір виду й структури моделі, яка підходить для опису 

досліджуваного об’єкту та здатна описати відповідні процеси; 
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4. Формування вихідних даних для моделі та постановка експерименту 

(збір дослідних даних); 

5. Розробка, аналіз розробленої моделі та порівняння її з реальними 

характеристиками об’єкту дослідження; 

6. Коригування (у разі необхідності) розробленої моделі; 

7.  Практичне використання результатів моделювання, оформлення 

отриманих математичних залежностей у вигляді методик й іншого нормативно-

інформаційного забезпечення. 

Класики лісотаксаційної науки [156] зазначали, що математичні моделі 

під час опису лісових об’єктів можуть виконувати різні функції, а їхня 

функціональна здатність буде цілком залежати від особливостей модельованих 

явищ чи процесів. У цьому контексті, варто виокремити дві групи моделей: 

статичні та динамічні. Перші дозволяють описати стан досліджуваного об’єкту 

у певний момент часу й відобразити вплив різних чинників на його у цей 

період. Щодо динамічних моделей, то вони дозволяють спрогнозувати зміну 

модельованого показника з часом. Моделі такого типу є досить актуальними 

для опису динамічних процесів у лісових екосистемах, зокрема для 

дослідження особливостей росту та розвитку лісових насаджень. 

Нині математичне моделювання розвивається у напрямі сучасних 

тенденцій цифрової трансформації суспільства. Для опису природних процесів 

використовуються складні моделі, які здатні враховувати значну кількість 

чинників впливу та досить точно прогнозувати динаміку досліджуваних 

природних об’єктів в умовах глобальних кліматичних змін. 

У світовому науковому товаристві наразі функціонує значна кількість 

моделей, спрямованих на дослідження біогеохімічних показників та потоків 

речовини й енергії у природних екосистемах [20]. Серед вітчизняних 

дослідників, що займаються моделюванням екосистемних процесів, варто 

виокремити наукові роботи В. І. Лаврика [104], В. М. Самойленка [181], 

В. С. Ткаченка і С. Г. Бойченка [202] та ін. Досить цікавими, з позиції 

практичного використання, є моделі «CENTURY» [255] та «DAILY CENTURY» 

[237, 254], які являють собою загальні моделі для імітаційного моделювання 
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динаміки вуглецю та циклів азоту, сірки та фосфору в природних екосистемах, 

у тому числі й лісових. 

Для моделювання процесів у лісових екосистемах у світовій науці 

використовується також така імітаційна модель як «Biome-BGC», яка дає змогу 

прогнозувати зміни клімату як на локальному, так і на глобальному рівні [272]. 

Зокрема інструментарій цієї моделі охоплює такі процеси лісових екосистем як 

формування фітомаси та мортмаси, поглинання сонячної радіації листям та 

ґрунтом, вологопроникність ґрунту та об’єми ґрунтового стоку, інтенсивність 

вуглецедепонування, абсорбція азоту, що міститься в ґрунті, природні 

пожежі [20, 272]. 

Основною метою більшості глобальних комплексних моделей 

навколишнього середовища, які мають відношення до вивчення лісових 

фітоценозів і базуються на принципах системного підходу, передбачено 

прогнозування зміни досліджуваних об’єктів під впливом соціальних, 

економічних та політичних факторів для забезпечення прийняття ефективних 

управлінських рішень [242]. Однією з таких моделей є європейська модель 

«EFISCEN» (European Forest Information Scenario Model), розроблена 

Шведським сільськогосподарським університетом та Європейським лісовим 

інститутом у Фінляндії [203, 263]. Це матрична модель, яка відтворює розвиток 

лісових ресурсів від рівня окремого регіону і до загальноєвропейського рівня 

[263]. Математичний інструментарій цієї моделі дозволяє, у тому числі, 

здійснювати оцінювання стоків вуглецю в лісовій біомасі [229].  

Глобальна модель пропозиції лісоматеріалів «GTM» (Global Timber 

Model) [241, 268], дозволяє не тільки максимізувати чистий поточний прибуток 

глобального ринку лісоматеріалів, а й оцінити значення скорочення емісій 

внаслідок знеліснення та деградації лісів у країнах, що розвиваються [228]. 

Варто відмітити, що вагомим недоліком цієї моделі значні похибки при 

моделюванні біофізичних процесів лісу та оцінюванні продукції стовбурної 

деревини [203]. 

У Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (IIASA) була 

розроблена глобальна лісова модель «G4M» (Global Forest Model), яка здатна 



37 
 

 

прогнозувати темпи заліснення та знеліснення, режими лісокористування й 

емісії двоокису вуглецю, а також зміну цих критеріїв завдяки впровадженню 

заходів з адаптації та пом’якшення змін клімату [134]. Зокрема, математична 

модель дає можливість точніше відстежити, які зміни площі, об’єму біомаси та 

вікової структури відбуваються внаслідок здійснення різних лісогосподарських 

заходів [238, 241]. Згадана модель вдало інтегрується з глобальною 

рекурсивною моделлю часткової рівноваги «GLOBIOM» (Global Biosphere 

Management Model) [239, 248], яка теж запропонована Міжнародним інститутом 

прикладного системного аналізу, у результаті чого досягнута можливість 

здійснення економічної оцінки середнього річного приросту біомаси та обсягів 

стовбурної деревини, а також прогнозування економічного ефекту від 

прийняття управлінських рішень у межах боротьби зі зміною клімату [203, 

239]. 

В сучасних умовах глобалізації математичні моделі (елементні та 

комплексні, регіональні та глобальні) залишаються чи не єдиним ефективним 

засобом прогнозування змін у природних екосистемах на різних рівнях ієрархії 

та здатні врахувати вплив на них значної кількості чинників живої й неживої 

природи. Вони слугують науковою основою для прийняття виважених 

управлінських рішень в умовах глобальних кліматичних змін для забезпечення 

сталого суспільного розвитку. 

 

 

1.3. Сучасний стан моделювання ходу росту та продуктивності 

деревостанів 

 

Моделювання як метод наукового пізнання, який  дозволяє досліджувати 

будь-які явища та процеси шляхом побудови та аналізу їхніх моделей. 

Особливого поширення моделювання, під час дослідження лісових фітоценозів, 

набуло у період розвитку електронних обчислювальних машин. Перші лісові 
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математичні моделі забезпечували опис процесів формування та розвитку як 

окремих дерев, так і деревостанів загалом. 

Ключовим процесом у лісових екосистемах, дослідження якого 

передбачало створення відповідних математичних залежностей, став ріст 

лісових насаджень. Ще близько пів століття тому назад, дослідник Д. Манро 

виділив три основні принципи моделювання росту насаджень [156]. Перший та 

другий розглядали об’єктами моделювання окреме дерево, а третій основною 

одиницею моделювання виділяв деревостан. Найпоширенішим методом 

моделювання росту деревостанів стали таблиці ходу росту, які й на сучасному 

етапі розвитку лісотаксаційної науки потребують удосконалення й врахування 

значної кількості чинників пов’язаних з глобальними кліматичними змінами. 

Згаданий напрям моделювання в другій половині минулого століття був 

широко представлений у класичних лісотаксаційних наукових працях 

О. А. Атрощенка [5], В. Ф. Багінського [6], М. В. Давидова [79, 80], 

В. В. Загреєва [93], А. К. Кивисте [98], В. С. Моисеєва [146], А. Г. Мошкальова 

[149], К. Є. Нікітіна [153, 154], Ю. М. Савича [179], М. М. Свалова [182, 183], 

А. А. Строчинського [200], М. В. Третьякова [205], А. З. Швиденка [218] та 

інших дослідників. 

 На початку XXI століття відбулася активізація створення регіональних 

таблиць ходу росту модальних насаджень. У цьому контексті варто відмітити 

комплексну роботу Міжнародного інституту прикладного системного аналізу 

«Таблицы и модели хода роста и продуктивности насаждений основных 

лесообразующих пород Северной Евразии», яка була підготовлена під 

керівництвом А. З. Швиденка [220]. Ця наукова робота у вигляді нормативно-

довідкових матеріалів містить комплекс таблиць ходу росту повних та 

модальних насаджень, а також систему таблиць для оцінювання 

біопродуктивності згаданих насаджень. За своєю комплексністю загадана 

робота не має аналогів у світовій лісівничій науці.  

В Україні даний етап розвитку лісотаксаційної науки був активізований 

П. І. Лакидою [107] та учнями його наукової школи, які запропонували для 



39 
 

 

лісівничої практики низку регіональних номативно-довідкових таблиць ходу 

росту модальних деревостанів. У цьому напрямі варто відмітити наукові роботи 

В. М. Володимиренко [126] – запропоновано нормативно-інформаційне 

забезпечення для таксації та актуалізації основних таксаційних показників 

штучних ялинників Українських Карпат, що зростають у раменях, сураменях, 

бучинах і субучинах; О. П. Бали [128] – розроблено математичні моделі для 

оцінки росту та прогнозу продуктивності штучних дубових деревостанів 

Лісостепу України й актуалізації бази даних таксаційних ознак деревостанів у 

процесі безперервного лісовпорядкування; А. Ю. Терентьєва [125] – розроблено 

таблиці ходу росту та прогнозу росту штучних соснових деревостанів Полісся 

України; Р. В. Атаманчука [121] – розроблено таблиці ходу росту та прогнозу 

росту березових деревостанів Полісся України; І. Л. Алексіюка [127] – 

запропоновано алгоритм і математичні моделі для оцінки росту та прогнозу 

продуктивності чистих і мішаних природних деревостанів Полісся України; 

Г. Г. Гриника [75, 77] – розроблено експозиційно-орографічні моделі росту 

насаджень панівних лісотвірних порід Карпатського регіону. 

Важливим доповненням вітчизняного наукового доробку лісотаксаційної 

науки слугували також наукові роботи, в яких системно поєднано підходи до 

моделювання ходу росту модальних деревостанів й оцінюванням їхньої 

біопродуктивності. Згаданий напрям досліджень представлений науковими 

роботами А. Г. Лащенка [120] – запропоновано таблиці ходу росту та динаміки 

фітомаси штучних модальних деревостанів дуба звичайного Поділля І
а
–ІІ 

класів бонітету по типах росту; М. М. Петренка [166] – удосконалено 

математичні моделі динаміки таксаційних показників та фітомаси модальних 

насаджень сосни Полісся України; С. І. Миклуша [140, 141] – розроблено 

таблиці ходу росту та біопродуктивності рівнинних букових лісів України; 

Р. Д. Василишина [33, 35] – розроблено таблиці ходу росту та 

біопродуктивності модальних ялинових, ялицевих й букових деревостанів 

Українських Карпат; А. М. Білоуса [12] – розроблено таблиці ходу росту та 

біопродуктивності модальних деревостанів м’яколистяних деревних видів 
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Українського Полісся; В. І. Блищика [109] – запропоновано таблиці 

біопродуктивності клейковільхових деревостанів Українського Полісся. 

Нині все більшої актуальності набувають дослідження екосистемних 

функцій лісів, інформаційним базисом для яких, слугують дані про кількісні 

показники інтенсивності біопродукційних процесів у них. Це зумовлює потребу 

в постійному удосконаленні методичних підходів, математичних моделей та 

нормативних таблиць щодо оцінювання складників біопродуктивності лісових 

фітоценозів (фітомаса, мортмаса, продукція), які були започатковані ще під час 

функціонування Міжнародної біологічної програми. Започатковані в той час 

дослідження лісових екосистем, над якими працювали В. М. Горбатенко, 

В. В. Протопопов [72], В. К. М’якушко [150], Л. І. Половников [167], 

Л. Є. Родін, Н. П. Ремезов, Н. І. Базілевич [177], А. І. Уткін [209, 211] та інші, 

отримали продовження і в сучасній лісівничій науці. У цьому напрямі варто 

відзначити роботи А. З. Швиденка [266, 267], П. І. Лакиди [106, 107], 

В. А. Усольцева [208], Р. Д. Василишина [22, 33, 40], А. М. Білоуса [10, 11], 

Л. М. Матушевич [139], Г. С. Домашовець [114], О. В. Морозюк [122], 

І. М. Матейка [123], І. П. Лакиди [130], С. С. Ковальської [99], В. В. Бокоч 

[110], О. М. Мельника [124], М. О. Лакиди [129] та багатьох інших. 

Світовий науковий доробок також характеризується активними 

дослідженнями у напрямі моделювання росту та продуктивності лісових 

насаджень. Зокрема, фінські вчені S. Bianchi, J. Siipilehto та J. Hynynen [227] для 

прогнозування росту ялинових насаджень, пропонують використовувати 

моделі, які враховують кількісні параметри крон дерев. На думку вчених, такий 

підхід дозволить враховувати міжвидову конкуренцію дерев у насадженнях. У 

згаданому напрямі наукових досліджень працюють також і австрійські науковці 

R. Buchacher та T. Ledermann [230], які розробили регіональні моделі впливу 

ширини крон дерев у чистих та мішаних соснових, ялинових, модринових, 

букових і дубових насадженнях, що зростають у Австрії, на показники їхнього 

росту та накопичення біомаси. 
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Досить поширеним у міжнародній науковій спільності є підходи до 

моделювання ростових процесів у лісових фітоценозах з використанням 

штучного нейронного мережевого машинного навчання. Так, групою 

канадських та китайських вчених [231] застосовано згаданий підхід для 

моделювання динамічних співвідношень між окремими таксаційними 

характеристиками насаджень (діаметр, висота, вік) у бореальних лісах Канади. 

Ці методичні підходи також широко використовуються й українськими 

науковцями для моделювання стовбурових запасів та обсягів біомаси [143, 144, 

247]. Ефективність застосування штучної нейронної мережі для моделювання 

тенденцій зміни показників поточного приросту евкаліптових плантацій було 

підтверджено також ученими з Бразилії [233]. Такий метод машинного 

навчання як kNN-метод, також використовується китайськими вченими для 

моделювання й картування параметрів індексу листової поверхні лісів у 

посушливих та напівзасушливих районах Китаю [240]. 

Алометричні залежності, які часто використовуються українськими 

вченими для моделювання обсягів компонентів фітомаси та динаміки окремих 

таксаційних показників [33, 76, 99, 107, 123, 129, 130, 139, 219], також 

використовуються й китайськими дослідниками для оцінювання біомаси 

швидкорослих лісових насаджень у субтропічному ландшафті Китаю [234], які 

їх вдало поєднують з даними дистанційного зондування Землі.  

Дієвість імітаційного моделювання для прогнозу росту насаджень 

підтверджено групою швецьких та австрійських учених [235], які використали 

згаданий підхід для пошуку оптимальних термінів зрідження дерев під час 

рубок у лісах на півночі Швеції, для досягнення максимальної економічної 

вигоди. Наразі, це ефективний інструментарій для прийняття управлінських 

рішень, що дозволяє забезпечувати принципи сталого використання лісових 

ресурсів у межах країни. 

 На сучасному етапі різні моделі росту лісів можуть бути інтегровані для 

комплексного моделювання процесів у лісових фітоценозах.  На думку 

китайських дослідників [249], веб-середовище може забезпечити можливість 



42 
 

 

міжплатформної роботи та доступність для широкого кола дослідників. Для 

цього вченими запропоновано веб-метод інтегрованого моделювання росту 

лісів, який дозволяє інтегрувати різні моделі та впроваджувати симуляції 

приросту лісових насаджень для інтегрованого моделювання через мережу 

Інтернет.  

Досить цікавим є досвід уругвайських вчених [259], які використали 

гібридні менсураційні та фізіологічні моделі для опису впливу параметрів 

навколишнього природного середовища (сума активних температур, водний 

баланс) на показники росту соснових та евкаліптових плантацій. 

З розвитком інформаційних технологій, широкого використання в останні 

роки набули 3D-моделі для моніторингу стану росту й розвитку лісових 

фітоценозів. Дослідники Y. C. Zhang, H. X. Wu та W.Yang [277] використавши 

безпілотний літальний апарат, розробили  3D-модель для моніторингу ростових 

процесів у лісових насадженнях в період активної вегетації. 

Аналіз сучасного стану моделювання росту та продуктивності лісових 

насаджень засвідчив наявність вагомого наукового доробку, який 

характеризується численними математичними моделями й технологіями їх 

застосування, що дозволяє прогнозувати необхідні дослідникам параметри 

лісових екосистем як на локальному, так і на глобальному рівнях.  

  

 

1.4. Енергетична роль лісових фітоценозів та перспективи розвитку 

лісової біоенергетики в Україні 

 

Всесвітнім фондом охорони дикої природи (WWF) у співпраці з 

консалтинговим агентством у сфері енергетики ECOFYS було підготовлено 

«Енергетичний звіт» [258], який свідчить про незбалансованість сучасної 

парадигми енергозабезпечення людства, що базується на енергії викопного 

палива. В зв’язку із прогресуючим планетарним зменшенням запасів 

невідновних природних енергетичних ресурсів (газ, нафта, вугілля) та 
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нагальною потребою зменшення шкідливих викидів у навколишнє природне 

середовище, особливої актуальності набуло питання використання 

альтернативних видів палива [1, 85]. Серед різних видів альтернативного 

палива особливе місце займає біопаливо і, зокрема, деревина, оскільки вона за 

своїми енергетичними показниками рівноцінна бурому вугіллю [86] та 

характеризується відсутністю сірки та фосфору. 

Енергетична роль лісових фітоценозів полягає не тільки в забезпеченні 

відновлювальної енергетичної сировини, а й у регулюванні природних процесів 

у межах лісових екосистем. Оскільки ключовими процесами, що забезпечують 

ефективне функціонування будь-якої екосистеми Землі, в тому числі і лісових 

біогеоценозів є процеси, пов’язані з надходженням, трансформацією та 

використанням енергії [34].  

На думку Р. Д. Василишина, у сучасній науковій літературі чітко 

простежуються три базові напрями дослідження енергетики лісових екосистем: 

екологічний, фітоергономічний і виробничий [34]. У межах екологічного 

напряму відомі наукові роботи У. М. Альошкіної [4], Т. Ю. Бедернічек [13], 

М. А. Голубця [70], Я. П. Дідуха [82, 83, 84], О. К. Золотарьової [95], 

П. В. Кучерявого [103], П. Третьяка [204] та багатьох інших. 

Представниками фітоергономічного напряму є академіки А. А. Молчанов, 

В. А. Іванченк та О. М. Гродзинський [213], які досліджували можливість 

використання енергетики рослин для підтримання і відновлення працездатності 

людини [34]. Здатність рослин відновлювати біополя органів людини 

відмічається й у праці О. Ф. Полякова та Ю. В. Плугатаря [168]. Наразі, 

значного поширення цей напрям досліджень енергетичної ролі лісових 

фітоценозів не знайшов у вітчизняних наукових роботах. 

Нині найбільша представленість наукового доробку у межах саме 

виробничого напряму дослідження енергетики лісових екосистем. Вагомий 

внесок у розвиток згаданого напряму лісівничої науки зроблено 

Р. Д. Василишиним, який запропонував систему нормативів для оцінювання 

енергоємності компонентів фітомаси дерев й деревостанів [22, 30, 31, 33, 35, 
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43], опрацював теоретико-методологічні засади оцінювання енергетичного 

потенціалу деревної біомаси лісів на засадах сталого розвитку [21, 23, 24, 27, 

48] та здійснив кількісне оцінювання енергетичного потенціалу деревної 

біомаси лісів Українських Карпат [29, 33, 37, 54] та Українського Полісся [25–

27, 53, 273]. 

Серед дослідників Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, у межах згаданого напряму досліджень,  варто 

також відмітити наукові роботи П. І. Лакиди [106, 112, 117], А. М. Білоуса [10, 

12], С. А. Ситник [184, 185], О. В. Шевчука [221]. 

Ґрунтовні біоенергетичні дослідження нині здійснюють також науковці 

науково-технічного центру «Біомаса» під керівництвом Г. Г. Гелетухи. У 

їхньому науковому доробку є значна кількість наукових праць технічного 

спрямування, направлених на опрацювання механізмів збільшення частки 

відновлювальних джерел енергії, у тому числі й деревної біомаси, у 

енергетичному балансі України [61, 63, 64, 91, 92, 206, 207].  

У межах Карпатського регіону, дослідження у цьому напрямі також 

здійснюють дослідники Національного лісотехнічного університету України та 

Агентства сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» [57, 269, 

270]. 

Актуальність дослідження енергетичної функції лісів не викликає сумніву 

й у дослідників з Європи, Азії та Америки. Основна частина згаданих 

досліджень направлена на використання деревної біомаси як інструментарій 

запобігання глобальним кліматичним змінам [243, 250, 252, 253, 256, 262, 275]. 

В умовах недостатнього забезпечення України власними паливно-

енергетичними ресурсами одним із найдоступніших, економічно вигідних та 

перспективних джерел відновлювальної енергії є деревина [117]. Це особливо 

актуально для сільського населення й підприємств лісистих регіонів, зайнятих її 

заготівлею та переробкою [117, 258]. На сьогодні, як енергетична сировина на 

деревообробних підприємствах використовуються деревні відходи (тирса, 

тріска, обрізки, кора), які формують важливий ресурс й у межах численних 



45 
 

 

деревообробних підприємств Буковинського Передкарпаття [1, 60]. За даними 

статистичного щорічника [198] загальний річний обсяг лише енергетичної 

сировини на деревообробних підприємствах України коливається від 1,5 до 

1,9 млн м
3
. 

За дослідженнями науковців Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, наша країна має значний щорічний потенціал 

лісової біомаси, доступної для енергетичного використання [29]. У результаті 

проведених ними розрахунків встановлено, що в Україні щорічний 

енергетичний потенціал лісової біомаси становить близько 90 ПДж, а це 

близько 1,5 % від загального річного споживання всіх видів енергії в 

країні [117]. При цьому, у надземній фітомасі лісів України акумульовано 

близько 22 ЕДж енергії, що еквівалентно 757,0 млн т умовного палива [35]. 

У наукових дослідженнях Р. Д. Василишина [33], де належна увага була 

зосереджена на енергетичній цінності лісової енергетичної сировини 

Українських Карпат, автором визначено її щорічний обсяг на рівні 26 ПДж. 

Враховуючи той факт, що основним видом палива у Карпатському регіоні, й у 

Чернівецькій області зокрема, є природний газ, споживання якого в 2018 році 

склало понад 5,5 млрд м
3
 [198], або 172,3 ПДж, варіант ефективного залучення 

потенціалу надземної деревної фітомаси для його заміщення дозволило б, на 

думку вченого, забезпечити надходження в економіку регіону на рівні 1,5 млрд 

гривень. Поряд із цим, можливе забезпечення зменшення викидів СО2 на 

1,6 млн т щорічно [33]. 

Дослідники Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, оцінюючи енергетичний потенціал лісів Чернівецької області 

зазначають, що у перерахунку на одиницю площі (км
2
) Чернівецька область за 

енергопотенціалом лісових ресурсів у 3,8 рази перевищує середній показник 

(517,3 ГДж∙(км
2
)

-1
) у межах України [138]. На думку дослідників, понад 18 ТДж 

енергії можна одержати від використання деревини пнів та кореневих систем 

(табл. 1.1). Доцільність такого кроку для гірських умов є досить дискусійним 
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питанням, оскільки у цих умовах повинно бути забезпечено певні екологічні 

критерії використання лісових ресурсів. 

Відтак, оцінюючи науковий доробок згаданих дослідників, стає 

очевидною пріоритетність потенціалу деревної надземної біомаси для 

енергозабезпечення регіону дослідження. В той же час, наявні оцінки 

енергетичного потенціалу деревної фітомаси мають індикативний характер і 

будуть змінюватися з часом.  

Таблиця 1.1 

Енергетична оцінка компонентів фітомаси річної заготівлі ліквідної 

деревини в Чернівецькій області [138] 

Компонент 

фітомаси 
Розподіл, % 

Фітомаса, 

тис. т 

Маса 

депонованого 

вуглецю, 

тис. т 

Енергетичний 

потенціал,ТДж 

(1 Тера Дж = 

10
12 

Дж) 

Деревина і 

кора стовбурів 
63,0 399,2 199,6 71,3 

Деревина і 

кора гілок 
18,0 114,1 57,05 20,4 

Хвоя (листя) 3,0 19,0 9,5 3,4 

Пні та корені 16,0  91,4 50,7 18,1 

Всього 100,0  633,7 316,85 113,2 

 

Загалом, аналіз наведених вище даних щодо обсягів ефективності 

використання енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів Чернівецької 

області засвідчує, що для забезпечення раціонального його використання у 

досліджуваному регіоні вкрай необхідні дієві цільові програми заміщення 

викопних енергетичних ресурсів деревним біопаливом, які передбачатимуть 

підвищення рівня зайнятості місцевого населення і прискорення розвитку 

регіональної економіки. Однак, на першому етапі необхідно запропонувати 

механізми стимулювання використання відновлювальних джерел енергії 
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загалом у межах України [171–173].  

Нині державні лісогосподарські підприємства регіону дослідження 

починають впроваджувати окремі проекти направлені на максимізацію 

використання лісосічних відходів та низькоякісної деревини шляхом 

подрібнення на паливну тріску. Такий підхід дозволяє диверсифікувати 

джерела надходження коштів, збільшити кількість робочих місць для місцевих 

громад та покращити санітарний і протипожежний стан лісів через зменшення 

захаращеності лісових фітоценозів. Однак, така ініціатива має наразі локальний 

характер і потребує поширення хоча б у межах підприємств сфери управління 

Державного агентства лісових ресурсів України. Розвиток лісової 

біоенергетики у Чернівецькій області вимагатиме належного інформаційного 

супроводу, у тому числі нормативно-інформаційного забезпечення для 

оцінювання та сталого використання деревної біомаси лісів. 

 

Висновки до першого розділу 

 

На основі аналітичного огляду сучасного стану дослідження динамічних 

процесів у лісових насадженнях та їх енергетичного потенціалу можна зробити 

наступні висновки та узагальнення: 

1. Наявні тенденції розвитку світової спільноти вказують на необхідність 

активізації діяльності у напрямі впровадження механізмів запобігання 

глобальним кліматичним змінам, важливою складовою яких є стимулювання 

відновлювальної енергетики. 

2. Встановлено, що поняттєво-термінологічний апарат сучасної 

лісотаксаційної науки значно доповнився протягом останнього десятиліття 

поняттями, які описують сутність екосистемних функцій лісів, у тому числі й 

енергетичної. Зокрема, у широкому вжитку лісотаксаційної науки закріпилися 

такі терміни як енергоємність, енергопродуктивність та енергетичний 

потенціал. 

3. Для підвищення точності й надійності прогнозування динамічних 

процесів у лісових фітоценозах необхідно розробляти регіональні моделі цих 
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процесів, що дозволить максимально враховувати специфічні чинники впливу, 

адаптувати їх для потреб лісогосподарської практики та інтегрувати у глобальні 

моделі зміни навколишнього природного середовища. 

4. Найбільш практично орієнтованими нормативами для оцінювання 

особливостей росту лісових насаджень є таблиці ходу росту модальних 

деревостанів, які не тільки відображають ріст реальних деревостанів та 

відображають управлінський підхід до організації спеціального використання 

лісових ресурсів, а й слугують інформаційною основою для оцінювання 

динаміки показників екосистемних функцій, у тому числі енергетичної функції 

лісів. 

5. Визначено, що найвагоміші наукові результати у напрямі дослідження 

енергетичної функції лісових фітоценозів Українських Карпат належать вченим 

Національного університету біоресурсів і природокористування України та 

Національного лісотехнічного університету України. Їхні напрацювання у 

цьому напрямі слугують фундаментальною основою розвитку прикладних 

аспектів лісової біоенергетики у регіоні дослідження. 

6. Екологічна пріоритетність розвитку біоенергетичних технологій 

використання деревної біомаси лісів, як механізм запобігання та пом’якшення 

глобальних змін клімату, домінує в наукових дослідженнях вчених у різних 

країнах світу. При цьому, економічні вигоди від впровадження технологій 

відновлювальної енергетики притаманні більше дослідженням вітрової та 

сонячної енергетики. 

7. Деревна біомаса лісів, як енергетичний ресурс одночасно з низкою 

екологічних переваг, залишається важливим чинником соціально економічного 

розвитку місцевих громад в умовах Буковинського Передкарпаття.  

 

Матеріали розділу опубліковані у таких наукових працях [32, 40, 44, 45, 

54]. 
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

 

У наш час територія українського Передкарпаття – це денудаційно-

акумулятивна рівнина, сильно розчленована притоками рік, що включає ряд 

підвищень, межиріч, понижень, рівнин і котловин [58, 87]. 

У тектонічному відношенні згадана територія складається з двох 

тектонічних структур: Південно-західної окраїни Східноєвропейської 

платформи та Передкарпатського неогенового прогину [87].  

Загальною особливістю рельєфу гір в українському Передкарпатті є 

асиметричність хребтів: північно-східні схили, як правило, стрімкіші й коротші 

порівняно з південно-західними. Це зумовлено будовою флішової зони: великі 

складки, що утворюють хребти, майже порівну порізані повздовжніми 

розломами на скиби, південні з яких накладаються на північні. Макроскладки в 

свою чергу посічені поперечними розломами: по найдрібніших у щільних 

відкладах пісковиків та вапняків закладені печери, по великих – річкові долини. 

Тому флішову частину Українських Карпат часто називають також Скибовими 

Карпатами [58, 87, 196]. 

 

 

2.1. Обґрунтування вибору регіону та об’єкту дослідження 

 

На сучасному етапі розвитку світової спільноти простежується 

збільшення частоти виникнення природних катастрофічних явищ, які 

унеможливлюють забезпечення екологічної безпеки людства навіть у межах 

найрозвиненіших країн світу. Така ситуація стала наслідком тривалого 

домінування парадигми економічного розвитку та нехтування базовими 

принципами збереження екологічного балансу біосфери. Численні наукові 

дослідження, які були зумовлені згаданими планетарними проблемами, 

покликані напрацювати механізми для порушеної стабільності та 
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запропонувати принципи майбутнього співіснування людини та природи. У 

сукупності цих досліджень важливе місце відведене лісовим екосистемам, як 

одному з найвагоміших чинників навколишнього природного середовища. 

В цих умовах, ресурсна роль українських лісів поступово втрачає 

домінантні позиції, поступаючись місцем екосистемним функціям, які й 

визначають пріоритетність напрямів розвитку лісового господарства, особливо 

в гірських умовах Українських Карпат. Підписавши у 2003 році «Рамкову 

конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат», Україна задекларувала 

перехід на принципи екологічно збалансованого управління лісами. Однак 

реальні тенденції економічного розвитку гірських регіонів України у 

сукупності з відсутністю системного бачення стратегії розвитку національного 

лісового господарства, призвели до значної інертності в питаннях екологізації 

лісогосподарського виробництва. У цей перехідний період, важливо 

забезпечити поступове зниження інтенсивності використання гірських лісових 

ресурсів через запровадження принципів наближеного до природи лісівництва 

й максимізацію раціонального невиснажливого лісокористування на основі 

природозберігаючих технологій. Впровадження таких підходів можливе за 

умови наявності належного наукового обґрунтування й актуального 

нормативно-інформаційного забезпечення щодо кількісного оцінювання різних 

функцій лісових фітоценозів. 

Чернівецька область, яка у межах дисертаційної роботи репрезентативно 

представляє Буковинське Передкарпатття, об’єднуючи Прут-Дністровську 

рівнину, Прут-Сіретське Передгір’я (Передкарпаття) та Буковинські Карпати, 

як один з найбільш лісистих регіонів країни, забезпечує виконання важливих 

екологічних й ресурсних функцій Карпатського регіону України. У цьому 

контексті енергетична функція лісів вдало поєднує ресурсне спрямування 

використання заготовленої лісопродукції й сприяє зменшенню емісії 

парникових газів через заміщення викопних видів палива. Будучи СО2-

нейтральним енергетичним ресурсом, деревна біомаса є важливою складовою 

забезпечення низьковуглецевого виробництва, як механізм запобігання 

посиленню глобальних кліматичних змін. 
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Вдосконалення ведення лісового господарства на засадах сталого 

розвитку у гірських та передгірних умовах України дозволить також 

впровадити екосистемно-водозбірний принцип господарювання, зберегти 

біорізноманіття й врахувати особливості соціального розвитку місцевих 

громад, забезпечивши їхнє першочергове право для задоволення власних 

потреб у енергетичній деревній біомасі.  

Беручи до уваги, що деревостани бука лісового (Fagus silvatica L.) є 

одними з найпоширеніших в Українських Карпатах, зокрема, і у межах 

Буковинського Передкарпаття, та характеризуються певними регіональними 

особливостями росту, динамічні біопродукційні процеси у них й слугувати 

об’єктом дисертаційного дослідження. 

Транскордонне значення букових лісів Буковинського Передкарпаття 

буде сприяти міжнародній зацікавленості результатами досліджень та 

дозволить активізувати інтернаціоналізацію вітчизняної лісівничої науки.   

Таким чином, ключовими чинниками, які визначили букові деревостани 

Буковинського Передкарпаття за дослідний об’єкт для дослідження 

особливостей росту та їх енергетичного потенціалу, наступні: 

– важлива соціальна роль лісів регіону, у тому числі й для 

забезпечення енергетичних ресурсних потреб місцевих територіальних громад; 

– позитивний вплив використання деревної біомаси на зменшення 

концентрації СО2 в  атмосфері планети, що сприяє пом’якшенню наслідків 

глобальних кліматичних змін; 

– висока забезпеченість регіону Буковинського Передкарпаття 

лісосировинними ресурсами, у тому числі й енергетичними; 

– особливе значення букових деревостанів регіону для задоволення 

суспільних енергетичних проблем; 

– відсутність системних регіональних оцінок щодо обсягів 

енергетичної деревини в регіоні дослідження та необхідність удосконалення 

існуючого нормативно-інформаційного забезпечення для оцінювання 

енергетичної функції лісів.   
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2.2. Фізико-географічні та кліматичні умови регіону дослідження 

 

Чернівецька область є найменшою адміністративною областю України, її 

площа – 8,1 тис. км
2
, що становить 1,3 % території країни. При цьому за 

показником густоти населення – 108 осіб на 1 км
2
, область перебуває на 

п’ятому місці в Україні [87, 175]. Невелика в масштабах країни територія 

Чернівецької області відзначається великою різноманітністю природних умов, 

чітко поділяючись на три частини (рис. 2.1): північна частина (між ріками 

Дністер і Прут), що у наукових колах визначена як географічна область – Прут-

Дністровська лісостепова підвищена рівнина, середня частина (між рікою Прут 

і краєм Карпат) – Прут-Сіретське лісолучне Передгір’я, гірська частина –

 Буковинські Карпати [58]. Таким чином, територія Чернівецької області уявно 

має вигляд трьох великих східців, що піднімаються з півночі на південь. 

 

Рис. 2.1. Схема географічних областей Чернівецької області: І – Прут-

Дністровська рівнина; ІІ – Прут-Сіретське Передгір’я (Передкарпаття);          

ІІІ – Буковинські Карпати [58] 

І 

ІІ 

ІІІ 
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Прут-Дністровська лісостепова рівнина розташована на південно-

західній окраїні Східно-Європейської (Руської) платформи, там, де ця 

платформа починає зазнавати великого впливу прилеглої Карпатської 

геосинклінальної області. У контексті дисертаційного дослідження, важливою є 

характеристика найбільш лісистого природного району у межах даної 

географічної області – це Хотинський горбистий лісовий район.  Він відповідає 

Хотинській височині, що простяглася від Чернівців до Хотина. Це один із 

найбільш високопіднятих природних районів на Прут-Дністровському 

межиріччі (середні висоти 350–400 м, максимальні (г. Берда) – 515 м). Тут 

переважають урочища з малопридатними для обробітку землями, і ця обставина 

певним чином сприяла збереженню лісів на крутих схилах височини [58, 159, 

195]. Лісові насадження тут вкривають більше 75 % території, утворюючи 

великий майже суцільний масив з перевагою у складі бука лісового. Панівними 

ландшафтними місцевостями на Хотинській височині є горбисто-грядові 

ерозійно-зсувні схили. Другими за поширенням є місцевості високих хвилястих 

межиріч, теж вкриті переважно лісовою рослинністю де домінують  дубові, 

грабові та липові насадження. Більша частина Хотинської височини належить 

до Хотинського району, а решта до приміської зони Чернівців і Заставнівського 

району. Цей лісовий район має велике природоохоронне і рекреаційне значення 

[58]. 

Територія Прут-Сіретське Передгір’я (Передкарпаття) здебільшого 

співпадає із зовнішньою зоною Передкарпатського крайового прогину, 

складеного з поверхні досить потужною товщею глинисто-піщаних відкладів 

тортону, які дуже легко розмиваються атмосферними опадами і проточними 

водами, опливають і осуваються під дією підземних і ґрунтових вод, внаслідок 

чого тут утворився надзвичайно складний і специфічний ерозійно-зсувний 

рельєф [159, 195]. Характерними рисами Прут-Сіретського Передкарпаття є –

 грядово-горбистий, ерозійно-зсувний рельєф, широкі терасові долини річок 

Пруту, Черемошу і Сірету, зональний характер природи. Опадів тут випадає 
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багато (700–800 мм за рік), температури літа помірно теплі (+17–18 °С) і суми 

активних температур досягають лише 2200–2500 °С. Завдяки таким 

кліматичним умовам основний рослинний фон Прут-Сіретського 

Передкарпаття утворюють мішані буково-ялицеві ліси та справжні різнотравно-

злакові луки. У ґрунтовому покриві переважають дерново-підзолисті оглеєні та 

дерново-глейові, а також сірі опідзолені ґрунти [58, 175].  

Здійснюючи експериментальні дослідження, абсолютну більшість 

тимчасових пробних площ для опрацювання особливостей росту та оцінювання 

енергетичного потенціалу модальних букових деревостанів, було закладено 

саме у Прут-Сіретському Передкарпатті, що обумовлено домінуванням частки 

бука лісового у структурі мішаних буково-ялицевих лісів і високою щільністю 

його природного ареалу саме у межах лісового фонду лісогосподарських 

підприємств Чернівецької області, розташованих у цій лісорослинній  області 

регіону. Відзначимо, що оптимальним для зростання букових деревостанів у 

межах Буковинського Передкарпаття є міжсіретський терасовий лісолучний 

район, який територіально охоплює лісові масиви ДП «Сторожинецьке лісове 

господарство». Назва району вказує на те, що він розташований між двома 

Сіретами: Великим або просто Сіретом і Малим Сіретом. 

Буковинські Карпати є переважно низько- і середньогірними, вкритими 

лісовою та лучною рослинністю до найвищих вершин хребтів, де 

сконцентровано до 80 % видів флори. Це гірський масив середньої висоти, 

складений з паралельних плосковершинних хребтів [58, 87]. Гірська система 

складається з кількох текто-геологічних зон. У межах Буковини добре виражена 

смуга зовнішнього низькогір’я (хребти Куриків, Баньків, Смидоватий) з 

пересічними висотами 700–1000 м н. р. м., за яким здіймається вал зовнішнього 

середньогір’я (хребти Травієн, Чіохелька, Ракова, Букова, Чимирна, Магура) з 

вершинами до 1377  м н.р.м у невеличкому пасмі Довгий Грунь. Середню смугу 

займає зона внутрішнього Путильського низькогір'я, найщільніше заселена і 

найбільш освоєна у Буковинських Карпатах [58, 195]; тут абсолютні висоти 
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800–1000 м інколи сягають 1100 м н.р.м. З південного заходу їх оточує 

могутній вал хребта Максимець та Штивйора (вершини до 1428 м н.р.м.), а далі 

височіють найбільші вершини Буковини у пасмі Томнатик –

 г. Томнатик (1565 м н.р.м.) і г. Яровиця (1574  м н.р.м.) [175]. На крайньому 

південному заході, в улоговині простягнувся хребет Чорний Діл з 

максимальними вершинами вапнякового складу Великий та Малий Камені, 

Чорний Діл висотою до 1448 м н.р.м. Це крайня північно-східна окраїна 

Мармароського кристалічного масиву, давнього ядра Українських Карпат 

мезозойського віку [58, 87, 175]. 

За даними Л. І. Воропай та М. М. Куниці [58] гірська система займає 

18,5 % площі Чернівецької області. Ландшафтну структуру тут утворюють 

низка природних районів [159, 195, 201, 212]: 

1. Берегометське низькогір’я утворює крайову зону Буковинських Карпат 

і піднімається дуже виразним і чітким двохсотметровим уступом над 

прилеглими районами передгір’я. Геологічною основою цього району Карпат є 

антиклінальні та синклінальні структури Покутсько-Буковинських складок 

Внутрішньої зони Передкарпатського прогину, які тут підняті від 

700 до 1000 м н.р.м. 

 2. Шурдинське лісове середньогір’я – важкодоступний природний район, 

малозаселений і лише по поперечних долинах Черемошу, Сірету та Малого 

Сірету трапляються села, у місцях розширення долин. Хребти Шурдинського 

середньогір’я вкриті зараз буковими і ялицево-смерековими лісами до самих 

верхів. Кліматичні умови цього району суворіші, ніж Берегометського: 

температури січня - 6-7 °С, липня +12-16 °С, сума активних температур 2000–

1400 °С, опадів за рік – 1000–1200 мм. 

3. Путильське низькогір’я можна назвати лісолучним, настільки в ньому 

поширені луки та орні землі, порівняно мало лісів. Тут домінують мішані 

смерекові насадження з домішкою ясена, явора та бука.  
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4. Максимецьке лісове середньогір’я утворене трьома парами хребтів 

(Максимець-Погар, Путила-Мелеш і Микитин-Кобила), які загалом 

відповідають Чорногірській тектонічній зоні, де хребти піднімаються до 1200–

1400 м, мають опуклі вершини, вкриті буково-ялицевими і ялицево-

смерековими лісами, що на вершинах хребтів змінюються полонинами, площі 

яких тут незначні.  

5. Яровицьке лісополонинське середньогір’я – найвищий район 

Буковинських Карпат, хребти якого вкриті високобонітетними ялиновими 

деревостанами, але вище межі лісу з’являється соснове криволісся з 

домінуванням заростей сосни гірської та ялівцю сибірського.  

6. Чорнодільське кристалічне середньогір’я займає найпівденнішу 

частину Буковинських Карпат. Обмежене воно витоками р. Білий Черемош 

(р. Сарата і р. Перкалаб). Хребет Чорний Діл складений палеозойськими 

кварцитами, кристалічними сланцями тощо і відзначається крутими схилами, 

вкритими ялиновими лісами, серед яких на вирівняних ділянках трапляються 

субальпійські луки-полонини. Клімат району порівняно суворий. Температури 

січня -7,0–7,5 °С, липня +12–14 °С. Протягом року випадає 1200–1400 мм 

опадів. 

Висотні зміни гідротермічних умов у регіоні дисертаційного дослідження 

спричиняють висотно-зональне розташування типів рослинності, ґрунтів і 

ландшафтів. На висотах 500–900 м н.р.м. поширені хвойно-широколистяні 

лісові ландшафти низькогір'я (букові, ялицево-букові та буково-смереково-

ялицеві ліси). У поясі висот 900–1250 м н.р.м. – хвойні лісові середньогірні 

ландшафти помірно-холодного надмірно вологого клімату (ялицево-смерекові і 

смерекові ліси). На деяких вершинах середньогірного ярусу (понад 

1500 м н.р.м.) в умовах холодного надмірно вологого клімату поширені гірсько-

лучні субальпійські ландшафти з вільхово-сосновим криволіссям на гірсько-

підзолистих ґрунтах. Досить поширені у Буковинських Карпатах й азональні 

ландшафти повздовжніх, поперечних та ущелиноподібних долин, зайнятих 
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хвойно-широколистяними, хвойними лісами та вторинними луками [101, 159, 

195, 212]. 

Поряд із зазначеним, наявна у регіоні висока вологість клімату [2, 3] і 

гірський рельєф зумовлюють розвиток густої річкової мережі. Постійних 

водотоків довжиною понад 1 км у Чернівецькій області налічується 4494, а їх 

сумарна довжина 7641 км. Близько 2 % водотоків регіону мають довжину понад 

10 км. Річки характеризуються великими нахилами русел (60–70 м∙(км)
-1

 – у 

верхів'ях, 5–10 м∙(км)
-1

 – у передгір'ях). Швидкість течії становить 1–2 м∙(сек)
-1

, 

під час паводків – 3–5 м∙(сек)
-1

. Ріки є багатоводними: середня річна величина 

стоку досягає 30–35 л∙(сек)
-1 

з 1 км. Відносно м’які породи флішу не сприяють 

утворенню великих водоспадів [151, 226]. 

Головними річками краю є Дністер, який впадає у Чорне море, а також 

Сірет та Прут з головною притокою Черемошем. Останні належать до басейну 

найбільшої Європейської водної магістралі – Дунаю. Всі інші, дрібніші 

водотоки й струмки, є притоками різних рівнів цих рік. Середня густота 

гідрографічної мережі області становить 0,9 км∙(км
2
)

-1
, змінюючись від 0,61 – у 

рівнинних районах до 1,4 км∙(км
2
)

-1
 – у горах. Основними джерелами живлення 

рік є дощі та сніготанення. Дністер протікає північним і східним кордоном 

Чернівецької області, протяжністю 272 км, і для краю є транзитною рікою, 

оскільки стік формується за межами Буковини переважно у гірській частині його 

басейну. Найбільша частка у живленні ріки припадає на дощові води (близько 

50 % стоку), ґрунтове становить 30 %, снігове – 20 % [87, 226]. 

Прут – друга за величиною ріка області, яка тече з північного заходу на 

південний схід у широкій, добре терасованій асиметричній долині, із доволі 

стрімкими правобережними схилами, протяжністю 128 км. Як і Дністер, ріка є 

транзитною водною артерією і сильно мандрує у широкій заплаві. Черемош є 

найбільшою за водністю притокою Пруту, його протяжність – 130 км, утворює 

західну межу Буковини. Сірет є лівим притоком Дунаю, бере початок зі злиття 
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кількох потоків: Лустуна, Петровця, Звараша, Зубринця, Борсуків, і в межах 

краю протікає своїми верхів'ями протяжністю майже в 100 км [226]. 

Клімат Чернівецької області визначається як помірно-континентальний –

 доволі теплий і вологий. На регіональні кліматичні особливості значно 

впливають Буковинські Карпати та Передкарпаття, де чітко проявляються 

висотно-зональні чинники формування мікроклімату, а також поперечний до 

північно-західного перенесення повітряних мас вал Хотинсько-Чернівецької 

височини. Схід області більш континентальний, сухіший, а з підняттям у гори 

умови стають помітно суворішими – прохолоднішими і вологішими. У 

середньогірʼї вегетаційний період скорочується до мінімуму. Річна величина 

поглиненої сонячної радіації в Передкарпатті становить 74 ккал∙(см
2
)

-1
, 

радіаційний баланс – 38,2 ккал∙(см
2
)

-1 
[74, 226]. 

Холодний період року розпочинається з середини листопада: зазвичай 

випадає перший сніг або встановлюється морозна суха погода. Найхолоднішим 

місяцем є січень, середні температури якого на рівнині становлять 

близько -5 °С (Чернівці), а у горах – близько -7,6 °С (Селятин). На висотах 

понад 1200 м н.р.м. середні температури опускаються нижче -10 °С. 

Мінімальна зареєстрована температура повітря у Чернівцях становила -38 °С. 

Характерними для буковинської зими є часті й тривалі відлиги, коли в січні 

температура підвищується до +10 °С. За зиму сніговий покрив кілька разів 

може зникати й заново утворюватись, а в деякі особливо теплі зими на рівнині 

він навіть не формується. Натомість у гірських районах він формується 

регулярно, але його потужність та термін зберігання залежить від експозиції 

схилів. На північних схилах сніговий покрив може досягати 0,5–1,0 м і 

зберігатися тривалий час, тоді як на південних він тане за кілька днів. На 

безлісних крутосхилах за випадання значної кількості снігу можливе утворення 

невеликих лавин [58, 74, 87, 151, 162, 165, 215, 226]. 

Перехід середньодобової температури через межу 0 °С у Чернівцях 

спостерігається з 11 березня, а через 10 °С – з 25 квітня. До кінця березня 
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сніговий покрив у рівнинній частині практично щезає. У середньогір’ї сніг 

зберігається довше, місцями під наметом лісу до кінця квітня – середини 

травня. Липень – найтепліший місяць року, а у східній частині навіть 

спекотний, де середньомісячні температури сягають +20,5 °С (максимальна у 

2010 році – близько +42 °С), а у гірському Селятині не перевищують 

+19,6 °С [58, 87, 151]. Восени перехід до холодного періоду відбувається 

поступово. Різке пониження температур спостерігається від жовтня до 

листопада. Перехід середньодобової температури нижче 10 °С відбувається в 

середньому у передгірській зоні на початку жовтня (табл. 2.1), коли можливі й 

перші заморозки. 

У Передкарпатті кількість днів з середньодобовою температурою понад 

+15 °С коливається в межах 75–80 – у передгір'ях, близько 100–114 днів – у 

решті Передкарпаття; понад +10 °С- відповідно в межах 145–150 та 150–

160 днів. Тривалість вегетаційного періоду – 210–215 днів [58, 74, 151, 226]. 

Таблиця 2.1  

Середні місячні та річна температури повітря (в °С) 

за даними метеостанції «Чернівці», 2018 рік 

Абсолютна 

висота 

в м н.р.м. 

Місяці 

Середнє 

за рік 
І II ІІІ IV V VI 

VII VIII IX X XI XII 

234 
-4,8 -3,4 1,8 8,3 14,5 17,4 

7,9 
19,2 18,6 14.2 8,8 2,3 -2,4 

 

З підняттям у гори середньорічна температура повітря знижується до 4 °С 

(басейн Білого Черемошу, висоти 800–1300 м н.р.м.). Атмосферні опади 

випадають нерівномірно як у міжрічному, так і у внутрішньорічному вимірах. 

Найбільша кількість опадів припадає на липень місяць: близько 99 мм у 

Чернівцях та 137 мм у с. Лопушна в горах. У літні місяці дощі, як правило, 

мають зливовий характер, інколи набуваючи форми природного катаклізму. У 
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липні 2008 року впродовж трьох днів у Карпатах випала річна норма опадів [87, 

212], така ж ситуація повторилася й влітку 2020 року. За даними 

М. С. Адріанова [2, 3] річна сума атмосферних опадів коливається в межах 600–

750 мм, їх розподіл уподовж року наведено у табл. 2.2.  

Таблиця 2.2 

Середні місячні та річна сума опадів (в мм) за даними метеостанції 

«Чернівці», 2018 рік 

Абсолютна 

висота 

в м н.р.м. 

Місяці 

За рік І II ІІІ IV V VI 

VII VIII IX X XI XII 

234 
30 28 38 57 76 89 

652 
99 67 61 46 33 28 

 

Найбільше опадів спостерігається у районах Прутсько-Черемоської 

височини та у Буковинському Передгір’ї. З підняттям у гори середньорічна 

кількість опадів збільшується до 1000–1100 мм (басейн Білого Черемошу, 

висоти 800–1300 м н.р.м.). Тут більше похмурих і дощових днів, туманів: 

кількість днів з опадами понад 1 мм – 99–159, ясних днів – всього 21–23 [87, 

212]. 

Вертикальна, висотна поясність мікрокліматичних умов найяскравіше 

відчувається у підгір’ях, зокрема, у Чернівцях, де перепад висот між долиною 

Пруту і вершиною гори Цецино становить біля 400 м. Так, наприклад, восени 

гора покривається низькими хмарами, а у разі різкого похолодання на її верхніх 

схилах випадає сніг. На формування клімату великий вплив має атмосферна 

циркуляція. Низькі температури, особливо у перехідні сезони року і взимку 

викликаються надходженням повітряних мас із півночі. Основна маса вологи 

надходить з боку Атлантичного океану, а під час глибоких циклонів узимку – із 

Середземномор’я. Східні вітри взимку приносять холоди, а влітку навпаки, 

спеку та посуху. У рівнинній частині краю впродовж року панує західно-
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східний перенос, спотворюваний впливом гірської структури Карпат. 

Найхарактернішими для підгір’я є північно-західні вітри, повторюваність яких 

взимку становить 30–40 %, а влітку 45–50 %. На другому місці щодо 

повторюваності перебувають південно-східні та східні вітри, які взимку 

досягають свого максимуму – близько 35–40 % повторюваності [87, 212]. 

Збільшення швидкості вітрів у зимову пору року зумовлено збільшенням 

баричних і термальних градієнтів між теплим Атлантичним океаном та 

прохолодною Євразійською сушею. На рівнині вітрові контрасти виражені 

яскравіше, ніж у горах. Особливо «продувними» є долини Дністра, Пруту та 

Сірету, де повітряні маси не зустрічають серйозних перепон. Натомість у 

гірських улоговинах сильні вітри виникають значно рідше. Наприклад, у 

Чернівцях за рік спостерігається 25 днів із сильними вітрами (швидкість понад 

15 м∙(сек)
-1

), а у Селятині – лише 1 день. За загального субширотного напряму 

вітрів над Карпатами, у гірських долинах основних річок: Черемошу, Великого 

та Малого Сірету звичними є доволі стійкі місцеві вітри – гірсько-долинні та 

фени. У цілому кліматичні умови регіону є сприятливими [87, 212] як для 

життя людей, так і для розвитку багатого різноманіття рослинного і тваринного 

світу. 

 

 

2.3. Аналіз лісового фонду регіону дослідження 

 

Карпатський регіон у межах України – це унікальна природно-

антропогенна гірська лісова екосистема, яка займає 37,0 тис. км
2
 або 6,1 % усієї 

території України. Це своєрідні «легені» держави, де формується три четверті 

стоків таких рік європейського значення, як Дністер, Прут, Тиса та ін. Але 

найціннішим природним ресурсом регіону є ліси, які займають особливе місце 

як у природних ландшафтах, так і в економічно-соціальному розвитку місцевих 

громад. Останнє є особливо важливим, оскільки Карпатський регіон є одним з 
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найскладніших у соціальному й екологічному відношенні регіонів 

України [212]. Так, за даними С. А. Генсірука істотної шкоди Карпатським 

лісам завдали перша та друга світові війни, післявоєнні перевищення 

розрахункових норм лісокористування. Так, у Чернівецькій області у 1949 році 

замість 275 тис. м
3
 (розрахункова лісосіка) було зрубано при головному 

лісокористуванні 1,1 млн м
3
 [67]. Спровокованим наслідком цього стало 

пониження верхньої межі лісу альпійського та субальпійського поясів (у 

середньому з 1400 до 1200 м н.р.м.) [89]. 

Для повнішого розуміння окресленої проблеми варто навести динаміку 

відносного показника лісистості протягом тривалого періоду часу в межах 

Чернівецької області, використовуючи дані С. А. Генсірука [65–67] та дані 

ВО «Укрдержліспроект» станом на 01.01.2011 року у контексті доцільного з 

науково-дослідницької точки зору показника оптимальної лісистості. 

Таблиця 2.3 

Динаміка лісистості Чернівецької області за період 1946-2011 рр. 

на тлі оптимальної лісистості, % 

Лісистість за роками, % Оптимальна 

лісистість 

[66] 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006 2011 

25,8 27,6 26,2 28,0 28,8 28,8 29,8 29,8 34,8 

 

З табл. 2.3 очевидно, що лісистість області останніми десятиліттями 

тенденційно незначно підвищувалась завдяки деякому удосконаленню системи 

ведення лісового господарства, і нині становить майже 88 % від оптимального 

показника [212]. 

Сприятливі природні ґрунтово-кліматичні умови регіону зумовили 

формування лісів з багатим видовим складом, а доволі виражене орографічно-

ґрунтове різноманіття – відповідну мозаїку просторового розподілу головних 
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лісотвірних видів, відмінних порівняно із західним регіоном у цілому. Лісова 

рослинність у Північній Буковині [159] поширена в межах висот 100–

1400 м н. р. м. й істотно відрізняється за видовим складом, залежно від 

лісорослинних умов (табл. 2.4). Ліси тут представлені одинадцятьма типами 

лісорослинних умов: В2-4; С1-4; D1-3 [68, 69, 159]. 

У науковому доробку Ю. З. Герушинського [68, 69] встановлено, що у 

формуванні типів лісу Буковини (Чернівецької області) беруть участь 

7 типотвірних видів: ялина європейська, бук лісовий, ялиця біла, дуб 

звичайний, дуб скельний, вільха клейка та вільха сіра. Проте площа типів лісу 

деяких лісових формацій різна (у межах Буковини домінують смеречники, 

бучняки, яличники), що зумовлює їх неоднакову господарську та 

природоохоронну цінність. Проте, у межах Українських Карпат загалом, ці 

співвідношення інші – смеречники, бучняки становлять значно меншу частку 

порівняно зі всіма типотвірними видами, лише частка яличників є значною з 

переконливими – 35,4 %. 

Таблиця 2.4 

Залежність рослинних поясів від кліматичних умов  

у Північній Буковині (за Б. Ф. Остапенком) [159] 

Оро- 

графічна 

зона 

Рослинний 

пояс лісів 

Висота, 

м н.р.м. 

Середньорічні 

Тº 
R, 

мм 

R/ 

Тº
*
 опади, 

мм 

температура 

повітря, ºС 

Гірська 

Темно-

хвойних 
850 1002 4,2 68 786 11,5 

Хвойно-

букових 
600 744 6,3 87 658 7,5 

Перед-

гірська 
Букових 300 657 7,3 100 582 5,8 

Рівнинна Дубових 240 472 7,6 104 401 3,8 

*Примітка: Тº – сума позитивних середніх місячних температур; R – сума опадів за 

місяці, які мають середню температуру повітря понад 0ºС. 
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Такі деревні види як дуб скельний, вільха клейка та вільха сіра займають 

у структурі лісового фонду Буковини відповідно 33,6 %, 33,4 % та 22,2 % від 

формації у Карпатах  (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Розподіл площ типів лісу Буковини за формаціями типотвірних видів 

порівняно з Карпатами (Ю. З. Герушинський) [68, 69] 

Рівень 

аналізу 

Одиниці 

виміру 

Площа типів лісу у межах типотвірних 

видів
*
 

Разом 

Ялє Бкл Яцб Дзв Дск Влч Влс 

Буковина 

(Чернівецька 

область) 

тис. га 56,7 40,4 44,1 23,2 7,3 1,1 0,8 173,6 

% від 

площі 

лісів 

Буковини 

33,4 23,1 25,2 13,2 4,1 0,6 0,4 100,0 

% від 

формації у 

Карпатах 

14,7 9,0 35,4 25,3 33,6 33,4 22,2 16,1 

Українські 

Карпати 

тис. га 385,9 450,4 124,5 91,6 21,7 3,3 3,6 1081,0 

% 35,7 41,7 11,5 8,5 2,0 0,3 0,3 100,0 

* Ялє – ялина європейська, Бкл – бук лісовий, Яцб – ялиця біла, Дзв – дуб звичайний, 

Дск – дуб скельний, Влч – вільха клейка, Влс – вільха сіра. 

 

Аналіз сучасного стану лісового фонду досліджуваного регіону здійснено 

на основі даних поточного державного обліку лісів станом на 01.01.2011 року 

за допомогою реляційної бази даних «Повидільна таксаційна характеристика 

лісу» ВО «Укрдержліспроект» [88], що містить детальну таксаційну характе-

ристику деревостанів панівних лісотвірних порід та є важливою складовою 

інформаційного забезпечення здійснення дисертаційного дослідження. Зокрема, 

для цього аналізу виокремлено основні лісівничо-таксаційні показники 

модальних деревостанів головних лісотвірних деревних видів, що зростають на 

території Чернівецької області (Буковинського Передкарпаття). 
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Аналізуючи дані повидільної таксаційної характеристики лісів, треба 

зазначити, що з 232,8 тис. га лісових насаджень Чернівецької області, 

деревостани ялини європейської охоплюють площу 73728,9 га (31,7 %), 

деревостани бука лісового, як основного лісоутворювача Буковинського 

Передкарпаття, є другими за поширенням у межах Чернівецької області з 

площею 60613,0 га або часткою 26,0 %, деревостани дуба звичайного –

 35795,9 га або 15,4 % відповідно, а деревостани ялиці білої – 35049,8 га на 

15,1 % площі. Сумарна частка лісових насаджень основних лісоутворювачів: 

ялини європейської, бука лісового, дуба звичайного і ялиці білої у межах 

досліджуваного регіону складає 88,1 % або 205,2 тис. га. Графічна 

інтерпретація проаналізованих показників лісового фонду Чернівецької області 

наведена на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 

Буковинського Передкарпаття за панівними деревними видами  

 

Загальний запас лісових насаджень Буковини, які охоплюють площу 

232,8 тис. га, становить 64787,41 тис. м
3
. Відповідно середній запас на 1 га 
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складає 278 м
3
. Найбільшу частку за запасом (рис. 2.3) займають деревостани 

ялини європейської 23363,7 тис. м
3
 (36,1 %), деревостани бука 

лісового 19091,9 тис. м
3
 (29,5 %), деревостани дуба звичайного – 7797,9 тис. м

3
 

(12,0 %), а деревостани ялиці білої – 9746,8 тис. м
3
 (15,0 %) загального запасу. 

Сумарна частка лісових насаджень ялини європейської, бука лісового, дуба 

звичайного і ялиці білої складає 92,6 % від загального запасу лісових масивів 

Чернівецької області або 60000,4 тис. м
3
.  

 

Рис. 2.3. Розподіл стовбурового запасу насаджень Буковинського 

Передкарпаття за панівними деревними видами  

 

Характеризуючи лісовий фонд Буковинського Передкарпаття, доцільно 

навести (табл. 2.6) розподіл площ лісових ділянок за групами віку та класами 

бонітету, що демонструє певні недоліки вікової структури у сенсі законодавчо 

зафіксованих фундаментальних принципів безперервного, невиснажливого і 

раціонального лісокористування, а також дозволяє згрупувати у межах груп 

віку різні за продуктивністю лісові насадження в лісовому фонді Чернівецької 

області. 
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Аналізуючи дані табл. 2.6 потрібно відзначити нерівномірність вікової 

структури модальних насаджень. Так, у групі середньовікових зосереджено 

42,2 % від загальної площі або 98203,1 га, у молодняках – 11,9 % або 27757,3 га, 

що ускладнюватиме виконання принципу безперервності та невиснажливості 

використання лісових ресурсів при організації ведення лісового господарства у 

регіоні дослідження. 

Таблиця 2.6  

Розподіл площ вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 

 за групами віку та класами бонітету 

Клас 

бонітету 

Площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок у межах 

груп віку, га 

молодняки 
середньо-

вікові 
пристиглі 

стиглі і 

перестійні 
усього 

І
d
 27,9 48,6 4,3 7,6 88,4 

І
с
 139,2 162,3 78,1 16,9 396,5 

І
b
 971 2949,4 1418,8 776,3 6115,5 

І
а
 5586 27486,3 10238 7485,3 50795,6 

І 29612,7 47203,1 19636,8 20154,6 116607,2 

ІІ 9954,9 16758,5 5974 9555,2 42242,6 

ІІІ 2880,7 2596,3 1085,3 5573,7 12136,0 

ІV 621,3 709,3 315,5 1548,1 3194,2 

V 42,7 259,7 124,3 674,5 1101,2 

V
а
 1,0 29,6 13,2 95,8 139,6 

Разом 49837,4 98203,1 38888,3 45888 232816,8 

Частка, % 21,4 42,2 16,7 19,7 100,0 

 

У згаданому контексті значний вплив на формування 

високопродуктивних деревостанів та інтенсивність використання деревних 

ресурсів мають управлінські підходи, які провадяться у межах 

лісогосподарських підприємств різної відомчої підпорядкованості. Наразі, у 

межах регіону дослідження близько 70 % лісів знаходяться в управлінні 
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Державного агентства лісових ресурсів України (рис. 2.4). Більше четверті лісів 

області знаходяться у користуванні підприємств Міністерства розвитку, 

торгівлі та сільського господарства, яким притаманні певні особливості 

організації ведення лісового господарства, що відповідно впливає й на обсяги 

енергетичного потенціалу деревної біомаси у них. 

 

 

Рис. 2.4. Структура площ вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 

Буковинського Передкарпаття у межах відомчого підпорядкування  

 

Варто також зазначити, що у регіоні дослідження домінують лісові 

насадження насіннєвого природного походження, їхня частка складає 57,3 % 

або 133,3 тис. га, з яких понад 40 % – це букові модальні деревостани. На 

штучні насадження припадає 33,2 % лісових ділянок вкритих лісовою 

рослинністю, серед яких переважають ялинові та дубові деревостани регіону. 

Серед насаджень вегетативного походження, частка яких становить 9,5 %, 

часто трапляються дубові, грабові та березові деревостани. 

Загалом, регіон дослідження характеризується домінуванням ялинових, 

букових та ялицевих високопродуктивних середньовікових деревостанів, які й 

формують особливості застосування підходів до використання лісових ресурсів 

на засадах сталого лісоуправління, збалансовуючи їхню екологічну роль із 

стратегією соціально-економічного розвитку місцевих громад. 

69% 

26% 

3% 2% Державне агентство лісових 

ресурсів 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

Міністерство захисту довкілля 

та природних ресурсів 

Міністерство оборони 
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2.4. Лісівничо-таксаційна характеристика букових деревостанів 

Буковинського Передкарпаття 

 

Бук лісовий – деревний вид м’якого океанічного клімату, про це, на 

думку К. К. Смаглюка [192], свідчить його сучасний ареал, який охоплює 

більшу частину західноєвропейського материка, а сучасна площа букових лісів 

Європи складає понад 19,5 млн гектарів. Найбільші масиви букових лісів 

зосереджені в центральній та південній частині ареалу (Німеччина, Австрія, 

Албанія), де частка букових лісів складає 50–60 % від загальної кількості лісів 

регіону [96, 192]. 

Природний ареал бука лісового свідчить про його вибагливість до тепла і 

вологи повітря. Континентального клімату бук не переносить, що й обмежує 

його поширення у східних районах ареалу. Як деревний вид м’якого 

океанічного клімату бук лісовий серед лісоутворювачів Карпат є найменш 

морозостійким, і у цьому відношенні йому поступаються тільки черешня та 

берека [192, 193]. 

Рід бук (Fagus L.) налічує 9–10 листопадних видів, які ростуть у 

помірному поясі Північної півкулі [18, 94]. Проте, більшість з них росте у 

середземноморській області Євразії [96].  

Бук лісовий (Fagus sylvatica L.) – це велике дерево, яке за сприятливих 

екологічних умов досягає до 40 (50) м заввишки, діаметром стовбура до 1,5–

2 м [18, 94, 147, 194]. До 10–15 років бук росте повільно, часто кущиться, але 

при цьому приріст у висоту збільшує до 0,5 м в рік [18]. Здатність рости у 

висоту і за діаметром бук зберігає до 250–300 років та доживає до 400–

500 років [18, 136]. Формує повнодеревні стовбури правильної форми [147]. 

Кора зазвичай тонка, гладка (іноді буває дрібнотріщинуватою, або з 

тріщинами), світло-сіра [18, 147, 197]. Крона овальна, у добре освітлених 

деревах низькоопущена, щільна, густа, а в насадженнях дерева утворюють 

суцільний зімкнутий покрив. Бук лісовий є одним із найцінніших деревних 
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видів, що зростає на території України. Його деревина – вирізняється красивою 

текстурою, є міцною, важкою, твердою, в’язкою, через що має широке 

застосування в деревообробній промисловості та при виготовленні меблів. 

За термінами розпускання листя добре виділяються три фенологічні 

форми бука лісового: рання, проміжна і пізня. Екземпляри ранньої 

фенологічної форми цвітуть на 10–15 днів раніше, ніж екземпляри пізньої 

фенологічної форми. Іноді ця різниця, у зв’язку з погодними умовами, 

скорочується [147]. Безперечно, екологічні умови й висота над рівнем моря має 

вплив на строки розпускання листя в бука (у дерев, які ростуть у верхній межі 

лісу, листя розпускається пізніше, ніж у дерев, які ростуть у нижніх частинах 

схилу). Проте, за даними О. В. Савельєва рання і пізня форма бука може 

зростати на одній і тій же висоті над рівнем моря в однакових ґрунтових і 

кліматичних умовах [180]. Лісівничій науці відомий також науковий доробок 

П. І. Молоткова , який у своїх спостереженнях зауважив [147], що 

пошкодження бука заморозками тісно пов’язане з наявністю різних 

фенологічних форм, при цьому частіше пошкоджуються дерева ранньої 

фенологічної форми. 

За відношенням до вологи бук лісовий є типовим мезофітом [147, 148]. 

Він уникає сухих гігротопів і погано переносить перезволоження. Найбільша 

продуктивність букових деревостанів відмічається на свіжих і вологих ґрунтах. 

Оптимальна кількість опадів для зростання букових лісів коливається в межах 

560–1340 мм [102], а при зменшенні річної кількості опадів до 450–500 мм бук 

для своєї життєдіяльності не знаходить сприятливих умов [136, 137, 147]. 

За вимогливістю до родючості ґрунту більшість дослідників відносять 

бук лісовий до мегатрофів [59, 77, 147, 148, 164, 169, 214]. Наприклад, 

П. І. Молотков вважає, що за вимогливістю до ґрунтової родючості в 

Українських Карпатах бук поступається ясену звичайному, в’язу гірському та 

ялиці білій [147, 148]. Краще росте на ґрунтах і гірських породах багатих на 
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вапно [214]. Проте може зустрічатися як на багатих кальцієм, так і на бідних 

кислих ґрунтах [102, 147]. 

Бук лісовий є одним з основних типоутворювальних деревних видів 

України [59, 69, 147]. У формації букових лісів описано 32 типи лісу, які за 

фітоценотичним принципом групуються у 10 субформацій [142, 159, 161]. 

Поширений здебільшого у свіжих, вологих, сирих гігротопах та в сугрудових і 

грудових трофотопах [69]. 

Букові деревостани Буковинського Передкарпаття у складі лісів України 

є унікальним елементом середньоєвропейської флори. Вони мають важливе 

екологічне, соціальне й економічне значення та віднесені до різних категорій 

захисності. Майже третина усіх букових деревостанів виконують переважно 

екологічні функції і майже повністю виведені з експлуатаційного фонду, при 

цьому для підтримання у них відповідного санітарного стану проводяться 

тільки доглядові та санітарні рубання [41, 274]. 

Аналізуючи інформацію з реляційної бази даних «Повидільна таксаційна 

характеристика лісу» ВО «Укрдержліспроект» [88], можна зазначити, що з 

232,8 тис. га лісових насаджень Чернівецької області, бук лісовий є другим за 

поширенням лісотвірним видом з часткою 26,0 % або 60,6 тис. га, ялина 

європейська охоплює площу 31,7 %, а насадження ялиці білої поширені на 

15,1 % площ вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Сумарна частка 

лісових насаджень основних лісоутворювачів досліджуваного регіону: бука 

лісового, ялини європейської і ялиці білої, складає 72,8 % або 169,4 тис. га 

серед усіх лісових масивів Чернівецької області. 

Походження деревостану є важливим показником, який впливає на його 

продуктивність. У табл. 2.7 наведено площі та середньозважені середні 

таксаційні показники букових деревостанів Буковини за походженням. 

За даними табл. 2.7 простежується, що розподіл букових деревостанів за 

походженням є нерівномірним, при цьому абсолютна перевага насіннєвих 

природних насаджень з часткою 96,0 %, що можна пояснити біоекологічними 
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особливостями бука лісового, як деревного виду з низькою порослевою 

активністю та слабкою здатністю давати надійну поросль, яка сформує 

насадження у перспективі. 

Таблиця 2.7 

Розподіл площ та середні таксаційні показники букових деревостанів 

Буковинського Передкарпаття за походженням 

Походження 

Площа Середні показники 

га % 
А, 

років 
Н, м D, см 

M, 

м
3
∙(га)

-1
 

Клас 

бонітету 

Вегетативне 

паросткове 
165,4 0,3 70 23,7 28,7 183 1,4 

Насінне 

природне 
58164,9 96,0 79 23,8 30,2 233 1

а
,9 

Насінне 

штучне 
2282,7 3,8 33 12,7 14,3 112 1

а
,8 

Разом 60613,0 100,0 76 23,1 29,2 228 1
а
,9 

 

Проте, аналізуючи середні таксаційні показники, слід зазначити, що 

штучні насіннєві насадження бука набагато молодші за інші, різниця становить 

близько 30 років, це відповідно позначилося й на інших таксаційних 

показниках. 

Важливим показником, який впливає на продуктивність деревостанів, є 

лісорослинні умови. У табл. 2.8 наведено розподіл площі і середніх таксаційних 

показників досліджуваних деревостані за типами лісорослинних умов. 

Аналізуючи дані табл. 2.8, можна зазначити, що у межах досліджуваного 

регіону бук лісовий переважно зростає у грудах (понад 72 %), менше 

трапляється у сугрудах (понад 27 %) і майже відсутній у суборах (0,2 %), 

де  насадження за його участі займають площу менше 100 га. Слід зауважити, 

що у грудах та сугрудах бук зростає переважно на свіжих і вологих 

суглинистих буроземах, значно рідше зустрічається в сухих та сирих 

гігротопах. Найпродуктивніші глибокі слабоскелетні ґрунти, букові насадження 

на яких характеризуються І–І
а
 класами бонітету [102]. 
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Таблиця 2.8 

Розподіл площ та середні таксаційні показники букових деревостанів 

Буковинського Передкарпаття за типами лісорослинних умов  

Індекс 

ТЛУ 

Площа Середні показники 

га % А, років Н, м D, см 
M, 

м
3
∙(га)

-1
 

клас 

бонітету 

В2 63,5 0,1 117 23,1 27,6 300 ІІ,6 

В3 33,6 0,1 113 21,8 31,2 285 ІІ,1 

С2 2968,1 4,9 69 21,1 26,7 227 I,0 

С3 13780,4 22,7 82 23,5 30,9 217 I,1 

С4 24,8 0,0 80 24,1 30,4 211 I,4 

D1 12,3 0,0 38 18,7 21,3 141 І
b
,0 

D2 19879,8 32,8 75 23,8 29,5 243 I
а
,7 

D3 23844,2 39,3 73 22,5 27,9 222 I
а
,9 

D4 6,3 0,0 89 26,0 33,1 152 I,1 

 

З табл. 2.8 також можна простежити вимогливість бука лісового до 

родючості ґрунту, зокрема встановлено, що зі зниженням родючості ґрунтів 

дещо зменшуються середні висота та діаметр і, як наслідок, середній запас і 

клас бонітету. 

У табл. 2.9 наведено розподіл площ та середні таксаційні показники 

деревостанів з участю бука лісового у межах груп віку. 

Дані табл. 2.9 засвідчують нерівномірний віковий розподіл площ 

деревостанів із участю бука. За віковою структурою розподіл площ наступний: 

частка середньовікових насаджень становить – 46,7 %, пристиглих – 25,3 %, 

натомість молодняків – лише 11,2 %, а стиглих насаджень – 15,6 %, середній 

вік букових деревостанів становить 76 років. 
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Таблиця 2.9 

Розподіл площ та середні таксаційні показники букових деревостанів 

Буковинського Передкарпаття за групами віку 

Група віку 

Площа Середні показники 

га % 
А, 

років 
Н, м D, см 

M, 

м
3
∙(га)

-1
 

клас 

бонітету 

Молодняки  

1 класу 
3967,6 6,5 12 3,7 4,7 15 I,1 

Молодняки 

2 класу 
2841,1 4,7 33 13,1 14,1 83 I,2 

Середньовікові 12574,8 20,7 65 22,5 26,0 211 I
а
,7 

Середньовікові, 

включені до 

розрахунку 

15788,6 26,0 76 25,5 30,1 250 I
а
,6 

Пристиглі 15351,7 25,3 94 27,8 35,4 278 I
а
,9 

Стиглі 9451,5 15,6 115 29,1 40,5 266 I,2 

Перестійні 637,7 1,1 172 29,2 49,7 247 I,7 
 

Середні таксаційні показники відповідають їхнім віковим категоріям, у 

динаміці постійно зростають, найбільша продуктивність за запасом у стиглих 

та перестійних деревостанах. Натомість із віком зменшується показник класу 

бонітету, особливо це простежується у стиглих  та перестійних насадженнях, де 

він становить 1,2 та 1,7 відповідно. 

Розподіл площ букових деревостанів за класами бонітету наведено на 

рис. 2.5. За представленою графічною інтерпретацією досліджувані 

деревостани переважно характеризуються І  (57,0 %) та І
а
  (понад 25 %) класами 

бонітету.  

Дещо рідше букові деревостани Буковинського Передкарпаття 

описуються II (13,9 %), I
b
 (2,2 %) та IІІ (1,0 %) класами бонітету. При цьому 

частка високобонітетних  насаджень І
d
 та I

c
 класів бонітету та низькобонітетних 

ІV класу бонітету і нижче не перевищує 0,1 %. 
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Рис. 2.5. Розподіл площ букових деревостанів за класами бонітету  

 

Проаналізувавши середній вік насаджень у межах кожного класу 

бонітету, можна зробити висновок про зменшення продуктивності із 

зростанням середнього віку пристиглих і стиглих насаджень: від І
а
,6 класу 

бонітету у 76-річному віці,  до I,7 – у віці 172 роки. 

Водночас, дані рис. 2.6 демонструють розподіл площ букових 

деревостанів за відносними повнотами, з якого можна простежити переважання 

середньоповнотних насаджень із повнотою 0,7 та 0,8.  Частка насаджень з 

такою повнотою становлять відповідно 34,5 % та 25,2 % від загальної площі 

вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок.  

Значна кількість низькоповнотних букових деревостанів (25,0 %) може 

слугувати підтвердженням несвоєчасності й підвищеної інтенсивності рубань 

під час проведення рубок формування та оздоровлення лісів і санітарних рубок. 

Водночас частка високоповнотних деревостанів з відносною повнотою 0,9 і 

вище становить лише 15,2 %.  

Досліджувані особливості таксаційної структури модальних букових 

деревостанів й визначають особливості їх росту та мають вплив на формування 

їхнього енергетичного потенціалу. 
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Рис. 2.6. Розподіл площ букових деревостанів Буковинського 

Передкарпаття за відносними повнотами 

 

Особливості росту досліджуваних деревостанів визначаються також 

структурою їхнього складу та домінуючими типами лісу. Розподіл площ 

букових деревостанів за часткою участі досліджуваного деревного виду у 

складі деревостанів наочно представлено на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7. Розподіл площ букових деревостанів Буковинського 

Передкарпаття за часткою участі бука лісового у складі насадження 
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З аналізу рис. 2.7 можна зазначити, що чисті букові деревостани 

трапляються на 14,4 % ділянок, вкритих лісовою рослиннюстю. Найбільша 

частка участі бука лісового у складі досліджуваних насаджень припадає на 

діапазон від 5 до 9 одиниць (73,5 %). При цьому лише  12,0 % букових 

деревостанів мають у своєму складі 4 і менше одиниці головної породи, 

водночас, зі зменшенням частки участі зменшується і площа таких насаджень. 

Третина букових деревостанів Буковинського Передкарпаття зростають у 

свіжій дубово-грабовій бучині (рис. 2.8). Для відзначення особливостей росту 

модальних букняків регіону дослідження, варто зазначити, що в Українських 

Карпатах домінують такі типи букових лісів як волога чиста бучина та волога 

чиста субучина. Водночас, частка площі свіжої дубово-грабової бучини у 

загальній типологічній структурі букових деревостанів Карпатського регіону 

становить 4,2 % [35]. Щодо вологої дубово-грабової бучини, частка якої у 

досліджуваному регіоні складає близько 20 % площ букових лісів, то варто 

зазначити, що в Українських Карпатах згаданий тип лісу поширений на площі 

понад 45 тис. га, або 6,8 %.  

 

Рис. 2.8. Розподіл площ букових деревостанів Буковинського 

Передкарпаття за типами лісу 
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Частка інших типів лісу в умовах Буковинського Передкарпаття у 

сукупності становить близько 35 %, проте, кожен з них у загальній структурі 

займає площу менше 1 %. 

Загалом, лісівничо-таксаційна характеристика букових деревостанів 

Буковинського Передкарпаття слугувала інформаційною основою для 

виконання завдань дисертаційного дослідження та дозволила встановити базові 

чинники, що визначають особливості біопродукційного процесу у лісових 

фітоценозах досліджуваного регіону. 

 

Висновки до другого розділу  

 

За результатами аналізу природно-кліматичних умов, лісового фонду та 

лісівничо-таксаційної характеристики букових деревостанів Буковинського 

Передкарпаття можна зробити наступні висновки та узагальнення: 

1. Клімат регіону дослідження сприяє вирощуванню 

високопродуктивних лісових насаджень аборигенних видів деревних рослин. 

2. Панівними лісотвірними деревними видами у регіоні дослідження є 

ялина звичайна (31,7 % за площею та 36,1 % за запасом), бук лісовий (26,0 % та 

29,5 %), ялиця біла (15,1 % та 15,0 %) і дуб звичайний (15,3 % та 12,0 %).  

3. У структурі лісового фонду Буковинського Передкарпаття домінують 

середньовікові насадження, частка яких становить 42,2 %, та які 

характеризуються І і вищими класами бонітету (78,7 %). Частка насаджень 

природного насіннєвого походження становить близько 60 % від загальної 

площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок регіону. 

4. Встановлено, що модальні букові деревостани у регіоні дослідження 

займають площу 60,6 тис. га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок та 

характеризуються наступними середніми таксаційними показниками: вік – 

76 років, висота – 23,1 м, діаметр – 29,2 см, стовбуровий запас 228 м
3
∙(га)

-1
, клас 

бонітету – І
а
,9. 

5. У регіоні дослідження бук лісовий переважно зростає у грудах (понад 
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72 %). У сугрудах та суборах частка букових насаджень становить 27,6 і 0,2 % 

відповідно. У згаданих лісорослинних умовах сформовані середньо- і 

високоповнотні насадження. Частка таких насаджень з відносною повнотою 0,7 

та 0,8 становить майже 60 % , а з повнотою 0,9 і вище – 15,2 % від загальної 

площі букових насаджень регіону.  

6. У Буковинському Передкарпатті букові деревостани формуються у 

таких типах лісу як свіжа дубово-грабова бучина, волога дубово-грабова 

бучина, вологий буково-ялиновий яличник та вологий буково-ялиновий 

суяличник, які за площею поширення охоплюють 64,9 % лісів досліджуваного 

регіону. 

7. Аналітична оцінка таксаційної структури лісів регіону дослідження  

буде слугувати інформаційною основою для моделювання особливостей росту 

модальних букових деревостанів та оцінювання енергетичного потенціалу 

деревної біомаси. 

 

Матеріали другого розділу опубліковані у таких наукових працях [41, 42, 

187, 274]. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДНИХ 

ДАНИХ  

 

Пошук оптимальних методичних підходів до вирішення завдань 

дисертаційного дослідження передбачає формування структури дослідження, 

яка б дозволила ефективно здійснити наукове пізнання досліджувального 

процесу з використанням певного набору форм і способів науково-пізнавальної 

діяльності. Цей етап наукового дослідження забезпечує осмислення 

послідовності руху дослідника в процесі розв’язання поставленої наукової 

задачі та підбір сукупності методичного інструментарію, який забезпечить 

адекватний результат у процесі здійснення наукового пошуку. 

Дослідження особливостей росту та енергетичного потенціалу букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття передбачає поєднання значної 

кількості методів та форм наукового пізнання. Структурування у процесі 

дисертаційного дослідження в єдиний методичний блок загальнонаукових 

методів (аналіз, синтез, спостереження, експеримент і моделювання) та 

спеціальних лісівничих  підходів до збору й обробки лісової інформації, 

дозволило отримати комплексну наукову інформацію, яка й формує результати 

дисертаційного дослідження. 

 

 

3.1. Методичні підходи до збору та опрацювання дослідних даних 

 

Для виконання завдань дисертаційного дослідження за основу 

використана методика збору й обробки дослідного матеріалу, розроблена 

П. І. Лакидою [107], яка дає можливість дослідити кількісні значення 

параметрів деревної біомаси букових деревостанів та забезпечує вдале 

поєднання таксаційних і біометричних підходів. У роботі ця методика також 
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була доповнена методичними елементами відбору дослідних зразків для 

моделювання ходу росту модальних деревостанів. 

Застосування згаданої методики передбачало збір польових дослідних 

даних на тимчасових пробних площах (ТПП), які закладалися з дотриманням 

чинної лісотаксаційної методики [170]. Підбір лісотаксаційних виділів для 

закладання ТПП здійснювався на основі таксаційних описів з урахуванням 

цільових таксаційних показників (середній вік, склад насадження, походження, 

відносна повнота, клас бонітету, тип лісорослинних умов тощо), а також 

географічного поширення та ареалу бука лісового у межах Буковинського 

Передкарпаття, зокрема, на території Банилівського, Буденецького, 

Гільчанського, Сторожинецького, Чудейського лісництв ДП «Сторожинецький 

лісгосп», Мигівського, Славецького лісництв ДП «Берегометське ЛМГ», 

Колінківецького лісництва ДП «Хотинський лісгосп». Наступний етап 

передбачав обстеження підібраних ділянок у натурі, після якого приймалося 

рішення про закладання в ній тимчасової пробної площі, за умови, що ділянка 

цілком відповідає цільовим характеристикам.  

Важливість цього етапу для успішного проведення дисертаційного 

дослідження важко переоцінити, оскільки від його якості буде залежати 

репрезентативність та адекватність одержаних результатів. 

Пробні площі було закладено у найбільш характерних для зростання 

букових деревостанів місцях із забезпеченням належного натурного 

оформлення згідно з вимогами, що регламентують оформлення лісовпорядних 

пробних площ у натурі. Для виконання завдань дисертаційної роботи 

використано ТПП прямокутної форми зі співвідношенням сторін 1:2 і площею, 

кратною 0,05 га, які забезпечили максимально можливий діапазон віку та 

відносної повноти. При цьому, розмір кожної пробної площі регламентувався 

чисельністю дерев головної породи (бука лісового), що підлягала обліку. У 

молодняках – це не менше 300 шт., середньовікових – 250 шт., пристиглих і 

стиглих деревостанах – 200 шт. 
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Етап польових досліджень передбачав виконання наступних видів робіт у 

межах кожної ТПП [35, 106, 107]: 

1. Здійснення переліку дерев за деревними видами, а у межах виду – за 

категоріями технічної придатності (ділова, півділова, дров’яна). Залежно від 

середнього діаметра деревостану, перелік дерев проводили за такими 

ступенями товщини: 1 см – при середньому діаметрі до 5,9 см; 2 см – від 6,0 до 

16,9 см; 4  см – понад 16,9 см. Окремо враховувався сухостій та ретельна увага 

приділялася виділенню «вирубуваної частини» деревостану (за умови 

проведення доглядових рубань).  

2. Відбір модельних дерев кількістю не менше 3 шт. здійснювався на 

основі методу пропорційно-ступінчастого представництва за кількістю 

стовбурів, з наступним їх рубанням та детальною біометричною оцінкою, яка 

передбачала: 

– вимірювання проекції двох взаємно перпендикулярних поперечників 

крони (Пн.–Пд., Зх.–Сх.) на ростучому модельному дереві та встановлення 

відмітки  на висоті 1,3 м від поверхні ґрунту (на схилі з бічної сторони дерева); 

– відокремлення деревної зелені, живих і мертвих гілок крони із 

зрубаних модельних дерев та встановлення й фіксація наступних параметрів 

МД: довжина стовбура від пня до вершини; висота пня; протяжність 

безсучкової частини стовбура; висота прикріплення першої живої та мертвої 

гілки на стовбурі; вік дерева; приріст за висотою за останні 5 або 10 років; 

діаметр стовбура у корі; товщина кори; приріст за діаметром (за останні 5 років 

на пні, висоті 1,3 м та на серединах секцій: 0,5 м – за середньої висоти 

модельних дерев на ТПП до 6 м; 1 м – за висоти дерев від 6 до 12 м й 2 м – у 

дерев понад 12 м); 

– встановлення маси деревної зелені, живих і мертвих гілок довжиною до 

3 м шляхом прямого зважування. Вимірювання довжини, діаметра у корі та 

товщини кори у верхньому і нижньому відрубі й на середині довжини для гілок 

довжиною від 3 до 8 м. Для гілок понад 8 м та двійчаток стовбурів дерев 
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вимірювання діаметра стовбура у корі; товщини кори; приросту за діаметром 

(за останні 5 років на нижньому та верхньому перерізі й на серединах секцій). 

Використана методика передбачала також відбір зразків для 

лабораторних досліджень. Зокрема, для виконання окремих завдань 

дисертаційного дослідження під час закладання ТПП було відібрано наступні 

дослідні зразки : 

– дослідні зрізи деревини в корі товщиною 1–3 см: на пні, висоті 1,3 м та 

на відносних висотах стовбура – 0,1h; 0,25h; 0,50h і 0,75h, для оцінки 

показників щільності деревини та кори стовбурів, які слугують інформаційним 

базисом для встановлення питомої енергоємності компонентів деревної 

біомаси; 

– дослідні зрізи живих гілок товщиною 2–4 см із середньої частини гілок 

різної довжини з нижнього, середнього та верхнього шарів крони. Відбір їх 

проводився випадковим способом у кількості 3–5 шт.; 

– дрібні модельні гілки (фракція деревної зелені) (до 10 шт.) з нижньої, 

середньої та верхівкової частин крони для визначення частки листя у деревній 

зелені та вмісту абсолютно сухої речовини в листі, інформація про які 

необхідна для оцінювання загальної енергопродуктивності модальних 

деревостанів. 

Для аналізу ходу росту модальних букових деревостанів також 

відбиралися зрізи стовбурів дерев на серединах секцій з дотриманням 

наступних вимог: площина перерізу повинна бути перпендикулярною до 

поздовжньої осі стовбура, робочою поверхнею на нульовому зрізі є верхня 

площина, на всіх інших – нижня [145]. При цьому, на робочу поверхню зрізів 

переносили мітку, яку було проведено на дереві після звалювання. Вона 

використовується для взаємного орієнтування зрізів. 

Після завершення збору дослідних даних у польових умовах, переходили до 

етапу камерального опрацювання дослідних даних. 
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Для визначення показників щільності зрізів стовбура і гілок крони було 

встановлено показники об’єму цих фракцій (деревина, кора) та їхню масу у 

свіжозрубаному й абсолютно сухому стані (зразки деревини і кори зрізів 

висушували в сушильній шафі при температурі ≈ +105º С до абсолютно сухого 

стану). Об’єми зрізів стовбура і гілок крон розраховано за допомогою 

спеціальної палетки за відповідною методикою [107]. Вміст абсолютно сухої 

речовини в листі оцінено на основі співвідношень його маси у свіжозрубаному 

та абсолютно сухому стані.  

Камеральні роботи з аналізу ходу росту передбачали підрахунок річних 

кілець за п’ятиріччями з відміткою прийнятих періодів на кожному з чотирьох 

радіусів. На нульовому зрізі кількість річних кілець відповідає віку дерева. 

Різниця між кількістю річних кілець на нульовому і будь-якому іншому зрізах 

відповідає віку, в якому дерево досягло цієї висоти. З метою виконання 

згаданих розрахунків використано спеціальну таблицю бланка аналізу ходу 

росту деревного стовбура [145]. 

Результати польових і лабораторних досліджень опрацьовано з 

використанням пакетів стандартних (Excel, STATISTICA тощо) та спеціальних 

прикладних програм (ПЕРТА, ZRIZ, ZRIZ-K, PLOT). Зокрема, за допомогою 

спеціальної  програми ПЕРТА (Швиденко А. З., Юдицький Я. А., 1984) [174], на 

основі перелікової таксації стовбурів дерев та обміру модельних дерев, 

одержано повну таксаційну характеристику досліджуваних насаджень на 

тимчасових пробних площах. Інші прикладні програми, розроблені 

П. І. Лакидою [107], слугували для визначення об’єму у корі та без кори 

дослідних зрізів стовбурів і гілок крони дерев (ZRIZ, ZRIZ-K) та для розрахунку 

середньої природної та базисної щільності деревини і кори деревного стовбура 

на основі локальних даних (PLOT). 

Узагальнення результатів аналізу дослідних даних для моделювання ходу 

росту за висотою, здійснено за допомогою програми STATISTICA. Загальна 

систематизація та групування дослідних даних виконано на базі табличного 
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процесора Excel. 

Результатом проведених польових та камеральних досліджень стало 

формування робочого масиву даних, який і слугував основою для здійснення 

моделювання росту й оцінювання енергетичного потенціалу букових 

деревостанів. Цей масив узагальнив собою наступну інформацію: 

– сукупність таксаційних показників для кожного модельного дерева: 

вік (а), діаметр (d), висота (h), об’єм стовбура у корі (vст), об’єм кори (vк), 

приріст за об’ємом (zv), приріст за радіусом на висоті 1,3 м (zr), відсоток 

приросту за об’ємом (рv), частка кори за об’ємом (рV

к ), маса гілок (qгіл), маса 

деревної зелені (qдз), природна  (ρд
ст

) і базисна (ρ1д
ст

) щільність компонентів 

біомаси стовбура, природна (ρд
гіл

) і базисна (ρ1д
гіл

) щільність компонентів 

біомаси гілок крони; 

–  середні таксаційні показники деревостанів, у яких були закладені 

ТПП: вік (А), середня висота (Н), середній діаметр (D), сума площ поперечного 

перерізу (G), відносна повнота (Р) і клас бонітету (Б).  

 

 

3.2. Загальна характеристика дослідних даних 

 

Дослідження особливостей росту та енергетичного потенціалу букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття базувалося на експериментальних 

даних, зібраних під час польових робіт у 2014–2017 роках за описаною вище 

методикою. Протягом згаданого періоду в природних букових деревостанах 

Чернівецької області було закладено 20 тимчасових пробних площ, на яких 

зрубано та обміряно 82 модельні дерева. Крім цього, з банку науково-дослідних 

даних кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НУБіП України були 

використано дані 7 ТПП (50 МД), що закладалися П. І. Лакидою на території 

Чернівецької області. 

Усі тимчасові пробні площі підбиралися та закладалися відповідно до 
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лісівничих і таксаційних вимог у переважаючих типах лісорослинних умов. 

Віковий діапазон букових насаджень, де закладалися ТПП, коливається в межах 

від 9 до 135 років (табл. 3.1). Досліджувані букові деревостани 

характеризуються І
b
, I

а
, І, та II класами бонітетів та діапазоном відносної 

повноти – від 0,65 до 0,9. Загальна таксаційна характеристика тимчасових 

пробних площ, одержана за допомогою програми ПЕРТА [174], наведена в 

додатку Б. 

Розподіл кількості ТПП за класами віку та бонітету наведено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Розподіл кількості тимчасових пробних площ за класами віку та класами 

бонітету, шт. 

 

За наведеними в табл. 3.1 даними, розподіл тимчасових пробних площ за 

класами віку відображає вікову структуру букових деревостанів Буковинського 

Передкарпаття та характеризується порівняно рівномірним представленням в 

усьому віковому діапазоні. При цьому, понад 85 % закладених ТПП 

представляють високопродуктивні насадження І
b
, I

а
 та І класів бонітету. У 

бонітетній структурі букових насаджень досліджуваного регіону частка 

згаданих деревостанів становить 84,2 %.  

Більш ґрунтовний висновок про репрезентативність експериментального 

матеріалу зроблено на основі даних, наведених у табл. 3.2 та 3.3, де 

Клас  

бонітету 

Клас віку 
Усього 

І II III IV V VI VII VIII IX X ХІ ХІІ ХІV 

І
b
 1 1    2        4 

І
а
    3 2 2  1   1   9 

I 2 2 1  1  1 1 1 1    10 

II    1 1       1 1 4 

Разом 3 3 1 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 27 
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характеризується розподіл ТПП за групами віку і відносними повнотами, 

класами бонітету та панівними типами лісорослинних умов (ТЛУ). 

Аналізуючи дані цих таблиць, можна стверджувати, що закладені 

тимчасові пробні площі досить добре описують наявний стан букових лісів 

Буковинського Передкарпаття, забезпечуючи при цьому досить широкий 

віковий та повнотний діапазон зміни досліджуваних насаджень (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Розподіл кількості тимчасових пробних площ за відносною повнотою та 

групами віку, шт. 

 

Крім того, дослідний матеріал забезпечує наявність найбільш поширених 

класів бонітету і типів лісорослинних умов (табл. 3.3), оскільки саме у вологих 

сугрудах та грудах зосереджено понад 70 % усіх букових типів лісу 

Буковинського Передкарпаття. Кількість ТПП, закладених у вологих грудах 

складає 15 шт., 12 з яких – відносяться до високопродуктивних букових 

деревостанів І
b
, І

а
, та І класів бонітету. Середня повнота насаджень на ТПП 

знаходиться у межах середніх значень цього показника для букових 

деревостанів Карпатського регіону в цілому.  

Отже, на основі проведеного аналізу можна констатувати, що наявний 

дослідний матеріал пробних площ відносно репрезентативно представляє 

дослідні об’єкти і є достатнім для використання у наступних етапах 

дослідження. 

Група віку 
Відносна повнота 

Усього 
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Молодняки   4 7   11 

Середньовікові   2 5 4  11 

Пристиглі   2    2 

Стиглі та перестійні 1 1 1    3 

Разом 1 1 9 12 4 – 27 
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Таблиця 3.3 

Розподіл кількості тимчасових пробних площ 

за класами бонітету та панівними типами лісорослинних умов, шт. 

 

Дрібнішою структурною одиницею дослідного матеріалу, порівняно з 

ТПП, є модельні дерева. Кількість відібраних моделей на кожній ТПП 

коливалася від 3 до 6 штук, з обов’язковим охопленням середньої та крайніх 

ступеней товщини. Збільшення кількості модельних дерев на кожній з 20 

закладених ТПП у досліджуваному регіоні вважалося недоцільним, оскільки 

потребувало б надмірних часових витрат і затрат праці, які, на нашу думку, не 

були б компенсовані високою точністю кінцевих результатів наукового 

експерименту. Під час збору дослідних даних проведено пофракційну оцінку 

компонентів надземної фітомаси у 82 модельних дерев (додаток В), у результаті 

чого було зважено понад 9100 кг деревної зелені та понад 3240 кг гілля. Зібрані 

дослідні зрізи стовбура та гілок модельних дерев, проби з крон були 

використані для досліджень ходу росту за висотою, для оцінювання параметрів 

питомої енергоємності компонентів фітомаси досліджуваних деревостанів. 

Зокрема, для дослідження ходу росту за висотою зібрано дані з 1120 

поперечних зрізів стовбурів, для дослідження показників щільності деревини та 

кори стовбурів відібрано 66 дослідних зрізів з 11 модельних дерев, а з метою 

визначення щільності деревини й кори гілок на модельних деревах виконано 

33 поперечних зрізи живих гілок різної довжини та діаметра. 

Додатково для оцінки вагових параметрів і вмісту абсолютно сухої 

Індекс ТЛУ 
Клас бонітету 

Усього 
І

b
 І

а
 I II 

С3 2 2 1 1 6 

D2 1 3 2  6 

D3 1 4 7 3 15 

Разом 4 9 10 4 27 
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речовини у фотосинтезуючій фракції крони дерев бука лісового, для аналізу 

взято 105 гілок з одночасним відбором 35 наважок свіжих листових пластинок. 

Під час обробки й аналізу отриманих емпіричних даних простежується 

коливання величини співвідношення між окремими фракціями надземної 

фітомаси дерев бука лісового, які вирізняються значною динамічністю при 

зміні морфометричних параметрів стовбура. При цьому зі збільшенням 

діаметра та висоти стовбура відчутно зростає частка стовбурової деревини. 

Нині в Україні при проведенні лісовпорядних робіт не передбачено 

здійснення таксації всієї фітомаси насаджень, а лише обмежуються оцінкою 

стовбурової частини деревостану. Домінування такого підходу в лісовпорядних 

роботах позбавляє лісівників-практиків та наукове середовище можливості 

повноцінно давати відповіді на запитання, пов’язані з проведенням 

екологічного моніторингу лісів, й не задовольняє інформаційні потреби щодо 

пошуку шляхів подолання численних екологічних проблем сьогодення [35, 47, 

49, 52, 56, 219].  

Практичне застосування системи моделей і комплексу нормативно-

довідкових таблиць, розроблених на основі сформованого масиву даних, у 

сучасних умовах дозволить наблизити перехід лісовпорядкування до таксації 

насаджень і за окремими компонентами їхньої фітомаси. 

Загалом, опрацьовані дослідні дані для деревостанів і дерев бука лісового 

слугуватимуть базисом для прогнозування особливостей росту та оцінювання 

параметрів енергетичного потенціалу модальних букових насаджень. 

 

 

3.3. Основні методичні аспекти моделювання росту деревостанів 

 

Сучасний розвиток лісотаксаційної науки для дослідження динамічних 

процесів у лісових екосистемах передбачає застосування різноманітних 

моделей, які створюються в процесі моделювання з майбутньою їх 

верифікацією та оцінювання адекватності.  
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Враховуючи, що інтенсивність ростових процесів у деревостанах значно 

залежить від їхнього віку, математично описати динаміку цих процесів можна з 

використанням моделей росту. У цьому контексті, загальновідомий біологічний 

принцип вказує на те, що фізіологічні процеси в лісових фітоценозах 

зумовлюють формування вираженої S-подібної форми кривої росту 

деревостанів у висоту [35]. Таким чином, базовим етапом у процесі 

моделювання росту модальних деревостанів є отримання кривої-гід на основі 

даних аналізу ходу росту модельних дерев, зрубаних на тимчасових пробних 

площах. Моделювання відносної висоти здійснено на основі значень базової 

висоти букових деревостанів у віці 120 років, що обумовлено біологічними 

особливостями росту й розвитку рослин цього деревного виду.  

Аналіз математичних залежностей для опису особливостей росту за 

висотою дозволив відібрати найпридатніші для цього ростові функції, які добре 

описані та широко використовувалися в багатьох дослідженнях [8, 9, 35, 107, 

125, 220]. Отже, для моделювання залежності відносної висоти від віку букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття використано ростову функцію 

Мітчерліха [98], яка має такий загальний вигляд:  

,                                (3.1) 

де у – залежна змінна; х – незалежна змінна; с0, с1, с2 – коефіцієнти регресії.  

Використовуючи наведену ростову функцію, в результаті дослідження 

залежностей, що достовірно відображають закономірності зміни польових 

дослідних даних, було отримано криву-гід, загальний вигляд якої наведено 

нижче:  

                   (3.2)  

де Hсер – середня висота деревостану, м; A – вік деревостану, років; а0, а1, а2 – 

коефіцієнти регресії; 
базН120  – середня висота деревостану в базовому віці. 

2))exp(1( 01

c
xccy

,))exp(1( 12010
2 база

сер НАааH
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Ця функція характеризується значною гнучкістю та здатна описати 

особливості ростових процесів у букових деревостанах досліджуваного регіону.  

Для моделювання динаміки середнього діаметра та відносної повноти 

пошук математичних моделей базувався на основі алометричної залежності від 

таких таксаційних показників як вік (A), середня висота (Hсер) та відносна 

повнота (P) модального деревостану.  

 Запас деревостану – один з базових таксаційних показників, що визначає 

його продуктивність. Для моделювання динаміки запасу (М) природних 

модальних букових деревостанів Буковинського Передкарпаття використано 

математичну залежність, яка поєднує ростову функцію з степеневою 

залежністю від таких таксаційних показників, як середня висота, середній 

діаметр і відносна повнота деревостану та має наступний вигляд:   

                     (3.3) 

Змодельоване значення загального запасу досліджуваних деревостанів 

слугувало основою для розрахунку їх сум площ поперечних перерізів через 

використання класичної формули лісової таксації. З цією метою застосовано 

моделі старого видового числа, що характеризують оптимальні букові 

деревостани Українських Карпат [199]. 

Особливе значення для проектування лісогосподарських заходів має 

моделювання частини дерев, що вибирається у процесі здійснення 

лісогосподарських заходів. Через відсутність достатньої кількості вихідних 

дослідних даних для моделювання вказаної частини таблиць ходу росту, у 

роботі використано математичні моделі редукційних чисел та старого видового 

числа, що характеризують оптимальні деревостани [199], а також, як і для 

основної частини деревостану, загальновідомі класичні таксаційні 

співвідношення. 
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3.4. Методичні особливості оцінювання енергетичного потенціалу 

деревної біомаси в лісах регіону 

 

Методичною основою оцінювання енергетичної функції букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття  слугували теоретико-

методологічні засади та методичні підходи, розроблені Р. Д. Василишиним [24, 

33]. На думку дослідника, філософія енергетичного використання деревної 

біомаси лісів як складової їхньої енергетичної функції, повинна забезпечити на 

світоглядному рівні розуміння необхідності мінімізації впливу лісозаготівель на 

стан навколишнього природного середовища, а також врахування соціально-

економічних особливостей функціонування місцевих громад у гірських 

умовах [24, 33]. В цьому контексті, Р. Д. Василишиним запропоновано 5 рівнів 

оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів, кожен з яких 

враховує певний перелік обмежень щодо її використання. Зокрема, ним 

запропоновано оцінювати наступні типи потенціалів: теоретично можливий, 

технічно доступний, екологічно безпечний, економічно доцільний та соціально 

зумовлений (рис. 3.1) [24]. Серед обмежень, які на думку вченого мають 

вагомий влив на кількісні показники енергетичного потенціалу на різних рівнях 

агрегації, варто виділити наступні [33, 37]: 

 технічні (наявність лісових доріг; розташування лісових ділянок вище 

1200 м н. р. м.; розташування лісових ділянок на гірських схилах крутизною 

понад 45
○
; вивезення деревних сортиментів у круглому вигляді за межі регіону 

дослідження; повторне використання деревних відходів для виробництва 

окремих видів деревної продукції); 

 екологічні (функціональне призначення лісових насаджень; 

розташування лісових ділянок на гірських схилах крутизною від 20–45
○
; 

забезпечення збереження біорізноманіття у лісових біоценозах регіону; 

забезпечення біологічного кругообігу елементів живлення (залишення для 

перегнивання дрібних гілок); ґрунтозахисне та водорегулювальне значення 

кореневих систем і пнів); 
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 економічні (просторова щільність запасів деревної біомаси; відстань 

транспортування біомаси; можливість альтернативного використання деревної 

біомаси з вищими показниками рентабельності); 

 
 соціальні (необхідність деревної біомаси для опалення індивідуальних 

житлових будинків; необхідність деревної біомаси для опалення об’єктів 

соціальної інфраструктури; необхідність деревної біомаси для забезпечення 

рекреаційної діяльності в регіоні). 

 

 

Рис. 3.1. Загальна схема оцінювання енергетичного потенціалу деревної 

біомаси лісів [24] 

 

Наведена схема оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси 

лісів була використана для виконання завдань дисертаційного дослідження. З 

рис. 3.1 можна простежити, що вказані типи енергетичного потенціалу 

розраховуються для кожної з трьох складових деревної біомаси: дров’яної 
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стовбурової деревини, лісових деревних відходів та лісопромислових деревних 

відходів [24, 33]. 

 Таким чином, відповідно до авторського свідоцтва на науковий твір 

«Методика оцінювання загального енергетичного потенціалу різних видів 

деревної біомаси лісів» [23] у дисертаційній роботі загальний енергетичний 

потенціал дров’яної стовбурової деревини оцінено за наступною залежністю, 

яка також наведена у інших наукових роботах розробника [24, 37]:   

,,

_

,,,

ірфол

jа

прхпрж

jа

ргк

jа

заг

jа ПДСДПДСДПДСДПДСД        (3.4) 

де 
заг

jаПДСД , – загальний потенціал дров’яної стовбурової деревини a-го року на 

території j, м
3
; 

ргк

jаПДСД ,  – потенціал дров’яної стовбурової деревини від рубок 

головного користування, a-го року на території j, м
3
; 

прхпрж

jаПДСД _

, – потенціал 

дров’яної стовбурової деревини від перших комерційних рубок догляду 

(прорідження, прохідна) a-го року на території j, м
3
; 

ірфол

jаПДСД , – потенціал 

дров’яної стовбурової деревини від інших рубок формування і оздоровлення 

лісів a-го року на території j, м
3
. 

Загальний енергетичний потенціал лісових деревних відходів оцінено з 

використанням наступної формули [23, 24, 37]: 

,_ ,,,, jаjаjа

заг

jа ПСЗППЛВрдПЛППЛДВ                      (3.5) 

де 
заг

jаПЛДВ , – загальний енергетичний потенціал лісових деревних відходів a-го 

року на території j, м
3
; jардПЛП ,_  – потенціал лісопродукції, заготовленої в 

процесі рубок догляду в молодняках (освітлення, прочищення), a-го року на 

території j, м
3
; jаПЛВ , – потенціал лісосічних відходів (частини стовбура, гілля, 

вершини дерев тощо) a-го року на території j, м
3
; jаПСЗП ,  – потенціал 

стовбурових залишків та пнів a-го року на території j, м
3
. 

У свою чергу, оцінювання потенціалу лісопромислових деревних відходів 

було здійснено на основі наступного виразу [23, 24, 37]: 



95 
 

 

,
1

..

..__

..__

,

n

i
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і
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ірфол

і

вупрхпрж

і

сз

і

прхпрж

і

вуперст

і

перст

і

заг

jа

КЧДДКСТЗ

КЧДДКСТЗ

КЧДДСТЗ

ПЛПДВ                   (3.6) 

де 
заг

jаПЛПДВ ,  – загальний енергетичний потенціал лісопромислових деревних 

відходів a-го року на території j, м
3
; іСТЗ – стовбуровий запас і-ої деревної 

породи, призначений для вирубування в поточному році в межах рубок 

головного користування (
перст

іСТЗ _
), проріджування і прохідної рубки 

( 
прхпрж

іСТЗ _
), а також інших рубок формування й оздоровлення лісів (РФОЛ) 

(окрім рубок догляду в молодняках) (
ірфол

іСТЗ ), м
3
; іЧДД – частка ділової 

деревини і-ої деревної породи; 
сз

іК – коефіцієнт, який відображає ступінь 

зрідження деревостану (визначається на основі співвідношення відносних 

повнот до і після рубки, відповідно до затверджених правил); 
чзв

іК – коефіцієнт, 

який відображає частку запасу, що вибирається в процесі інших РФОЛ;  
..вуК – 

коефіцієнт утворення відходів, який розраховується на основі нормативних 

галузевих документів. 

Кількісне оцінювання згаданих раніше п’яти типів енергетичного 

потенціалу в межах структурних складових деревної біомаси здійснювалося на 

основі методичних підходів, детально охарактеризованих у таких наукових 

працях Р. Д. Василишина із співавторами [23, 25, 28, 39, 55]. 

Варто зазначити, що окремі методичні механізми запропонованої 

методики були конкретизовані й адаптовані до умов Буковинського 

Передкарпаття. Зокрема, для оцінювання екологічно безпечного енергетичного 

потенціалу лісових деревних відходів, запропоновано конкретні кількісні 

значення частки лісосічних залишків, які доцільно залишати на лісосіках для 

перегнивання. Такий підхід направлений на забезпечення безперервного 

збагачення ґрунту поживними органічними речовинами. Залежно від 

пріоритетної мети використання лісосічних залишків, типів лісорослинних 

умов та різних видів рубок, у дисертаційній роботі запропоновано відповідні 
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норми їхнього використання. Такий підхід також був використаний 

О. В. Шевчуком для умов Київського Полісся [222]. Отже, середовищетвірна 

мета використання лісосічних залишків направлена на максимізацію їх частки 

для залишення на перегнивання у межах лісової ділянки, а енергетична – на 

максимізацію їх частки для енергетичного використання. Запропоновані норми 

використання лісосічних залишків (табл. 3.4 та 3.5) базуються на наукових 

розробках вчених з Інституту лісу НАН Білорусі [216, 217] щодо дослідження 

вмісту мінеральних елементів живлення у лісосічних залишках твердолистяних 

деревних видів та можливості їх використання для ґрунтопокращення, а також 

враховують виробничий досвід  використання цього ресурсу галузевими 

регіональними підприємствами. 

  Таблиця 3.4 

Норма використання лісосічних залишків під час проведення рубок 

формування і оздоровлення лісів у букових деревостанах Буковинського 

Передкарпаття 

Фракція 

лісосічних 

залишків 

Мета 

використання 

лісосічних 

залишків 

Індекс ТЛУ 

Норма використання 

лісосічних залишків, 

% 

Гілки з листям,  

d < 1см
*
 

середовищетвірна всі 100 

енергетична всі – 

Гілки, d > 1 см 

середовищетвірна 

В2–В3 60 

С1, D1 40 

C2–C3, D2–D3 50 

С4, D4 70 

енергетична 

В2–В3 40 

С1, D1 60 

C2–C3, D2–D3 50 

С4, D4 30 

Примітка. Гілки з фракції деревної зелені. 
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Ключовий принцип формування наведених норм використання лісосічних 

залишків полягає у врахуванні трьох базових чинників впливу: трофотоп (для 

оцінювання необхідності підвищення вмісту поживних речовин у лісових 

ґрунтах), гігротоп (для оцінювання потенційної інтенсивності деструкції та 

гуміфікації порубкових залишків) та клас пожежної небезпеки (для 

прогнозування наслідків поширення лісової пожежі у місцях скупчення лісових 

горючих матеріалів). Варто зазначити, у локальних зонах значного 

рекреаційного навантаження під час пожежонебезпечного періоду норми 

використання лісосічних залишків з енергетичною метою пропонуємо 

збільшити на 10–20 %. 

Таблиця 3.5 

Норма використання лісосічних залишків під час проведення рубок 

головного користування у букових деревостанах Буковинського 

Передкарпаття 

Фракція 

лісосічних 

залишків 

Мета 

використання 

лісосічних 

залишків 

Індекс ТЛУ 

Норма використання 

лісосічних залишків, 

% 

Гілки з листям,  

d < 1см
*
 

середовищетвірна всі 100 

енергетична всі – 

Гілки, d > 1 см 

середовищетвірна 

В2–В3 40 

С1, D1 20 

C2–C3, D2–D3 30 

С4, D4 50 

енергетична 

В2–В3 60 

С1, D1 80 

C2–C3, D2–D3 70 

С4, D4 50 

Примітка. Гілки з фракції деревної зелені. 
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Норми середовищетвірного використання лісосічних залишків на 

лісосіках рубок головного користування нижчі порівняно з рубками 

формування та оздоровлення лісів. Це зумовлено тим, що на таких ділянках до 

віку стиглості сформовано значно більший запас елементів мінерального 

живлення порівняно з молодняками та середньовіковими насадженнями. За 

таких норм користування у процесі застосування поступових способів рубок 

буде забезпечено ефективне відновлення молодого покоління букових лісів 

регіону.  

Методика оцінювання показників енергоємності та енергопродуктивності 

букових деревостанів досліджуваного регіону полягає у поєднанні відповідного 

модельного апарату, розробленого з урахуванням кількісних параметрів 

енергоємності однієї тони вуглецю, депонованого у фітомасі дерев [265], і 

повидільної таксаційної характеристики лісу. Відповідне математичне та 

нормативне забезпечення для оцінювання енергетичної функції букових 

деревостанів розроблено на основі зібраних польових дослідних даних. 

 

Висновки до третього розділу 

  

За результатами опрацювання методичних підходів до збору, камеральної 

обробки й аналітичного узагальнення дослідного матеріалу, який характеризує 

букові деревостани Буковинського Передкарпаття, можна зробити наступні 

висновки та узагальнення: 

1. Ключовою інформаційною основою для виконання завдань 

дисертаційного дослідження слугують дослідні дані, зібрані в результаті 

виконання польових лісотаксаційних робіт на тимчасових пробних площах з 

подальшим лабораторним опрацюванням та інформаційним узагальненням. 

2. У процесі експериментальних та аналітичних досліджень використано 

показники 27 ТПП з рубкою і фракційною оцінкою 132 модельних дерев. 

Переважна більшість ТПП (20 шт.) закладено дисертантом у букових 

деревостанах Чернівецької області, решта 7 ТПП запозичено з дослідної бази 



99 
 

 

даних кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Національного 

університету  біоресурсів і природокористування України. 

3. Зібрані дослідні дані тимчасових пробних площ охоплюють широкий 

діапазон букових деревостанів Буковинського Передкарпаття і репрезентативно 

описують їх у генеральній сукупності за базовими таксаційними показниками. 

4. Моделювання динаміки таксаційних показників модальних природних 

букових деревостанів здійснено з використанням ростової функції Мітчерліха 

та алометричних залежностей, які здатні описати особливості ростових 

процесів у букових деревостанах досліджуваного регіону. 

5.  Оцінювання енергетичного потенціалу базується на використанні 

системи математичних рівнянь, запропонованих Р. Д. Василишинм, які 

відображають сучасні підходи для забезпечення сталого використання лісових 

ресурсів. 

6. За методичну основу для оцінювання енергоємності й 

енергопродуктивності букових деревостанів Буковинського Передкарпаття 

слугували методичні засади, які передбачають поєднання відповідного 

математичного інструментарію та повидільної таксаційної характеристики лісу. 

7. Здійснено удосконалення й адаптацію до умов Буковинського 

Передкарпаття методичних підходів щодо оцінювання екологічно безпечного 

енергетичного потенціалу лісових деревних відходів. Зокрема, запропоновано 

кількісні значення частки лісосічних залишків, які доцільно використовувати, 

залежно від фракції лісосічних залишків, мети їхнього використання, типів 

лісорослинних умов та видів рубок. 

 

Матеріали третього розділу опубліковані у наступних наукових працях 

[28, 32, 39, 51, 55, 113,188]. 
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РОЗДІЛ 4 

ДИНАМІКА ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА 

ФУНКЦІЯ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ БУКОВИНСЬКОГО 

ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

 

Впровадження інформаційних технологій та розвиток цифрової 

трансформації виробничих процесів у лісовому комплексі нерозривно пов’язані 

зі створенням системи математичного інструментарію для опису сучасного 

стану й прогнозування як природних біопродукційних процесів у лісовому 

фітоценозі, так і для розробки ефективних стратегій сталого управління 

лісовими ресурсами. Важливою складовою згаданого інструментарію слугують 

моделі динаміки таксаційних показників модальних деревостанів й розроблені 

на їх основі таблиці ходу росту. Оцінюючи динаміку ростових процесів, 

таблиці ходу росту також є основою для прогнозування енергопродуктивності 

модальних деревостанів. Вагоме місце у системі нормативного-інформаційного 

забезпечення оцінювання енергетичної функції лісів також займають таблиці 

енергоємності компонентів фітомаси дерев і деревостанів, які дозволяють 

отримати енергетичну структуру лісосічного фонду під час таксації лісових 

насаджень. Ефективне залучення вказаного інформаційного інструментарію до 

практики лісогосподарського виробництва дозволить сформувати науково 

обґрунтовану основу збалансованого використання енергетичного потенціалу 

лісів з урахування регіональних природних особливостей та соціальних 

аспектів функціонування місцевих громад. 

 

 

4.1. Моделі динаміки таксаційних показників модальних букових 

деревостанів 

 

У науковому лісотаксаційному середовищі існує думка, що перевага 

використання регіональних таблиць ходу росту полягає в можливості вивчення, 
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описування та оцінювання динамічних процесів у лісових насадженнях з 

урахуванням впливу сукупності локальних чинників, які формують особливості 

росту і розвитку лісових насаджень в умовах конкретних природних територій 

[8, 9, 11, 35, 107, 220]. 

У цьому контексті, важливою складовою науково-виробничого 

інструментарію прогнозного оцінювання динаміки таксаційних показників 

гірських букових насаджень слугують таблиці ходу росту повних чистих 

букових деревостанів, розроблені Л. М. Березівським, П. І. Лакидою, 

А. І. Пітікіним, А. А. Строчинським та А. З. Швиденком [97, 158], а також 

таблиці ходу росту оптимальних букових деревостанів, які стали результатом 

наукових досліджень кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України [199]. 

Вказані таблиці ходу росту відображали динаміку таксаційних показників 

гірських бучин у межах класів бонітету. У другій половині ХХ століття було 

розроблено ще низку нормативів, які відображали особливості ходу росту 

букових деревостанів як на бонітетній основі [100], так і на типологічній [178].  

Таблиці ходу росту модальних букових деревостанів на початку ХХІ 

століття були запропоновані дослідниками Національного університету 

біоресурсів і природокористування України та Національного лісотехнічного 

університету. Зокрема, С. І. Миклуш [141] запропонував низку таблиць ходу 

росту модальних букових деревостанів рівнинної частини України, у яких 

класифікаційною основою слугували їхні типи лісу. Хід росту гірських 

модальних букових насаджень опрацьовано також Г. Г. Гриником [78]. Однак, 

згадані таблиці ходу росту мають обмежену можливість широкого прямого 

використання для вирішення наукових та виробничих задач, оскільки 

базуються на загальнобонітетній шкалі М. М. Орлова, отже, не відображають 

природних рядів росту. Згодом Р. Д. Василишиним [35] були запропоновані 

таблиці ходу росту мішаних, природних і штучних модальних букових 

деревостанів Українських Карпат, які базувалися на динамічній бонітетній 

шкалі та цілковито відображали природні ряди росту.  
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З метою розроблення системи актуалізації бази даних «Лісовий фонд 

України» через прогнозування динаміки таксаційних показників деревостанів, 

О. П. Балою також запропоновані відповідні математичні моделі, у тому числі й 

для букових деревостанів Українських Карпат [8]. Ці нормативи відображають 

певне систематизування й узагальнення існуючого наукового доробку у межах 

досліджуваного напряму. 

Основою для групування вихідних дослідних даних за природними 

рядами росту букових деревостанів Буковинського Передкарпаття є динамічна 

бонітетна шкала, розроблена на базі зібраного дослідного матеріалу з 

прив’язкою до базової висоти у 120-річному віці за шкалою М. М. Орлова. 

У результаті дослідження запропоновано математичну модель середньої 

висоти природних модальних букових деревостанів Буковинського 

Передкарпаття, яка базується на ростовій функції Мітчерліха, характеризується 

високим коефіцієнтом детермінації  (R
2 
= 0,96) й має наступний вигляд: 

                   (4.1)  

Оцінювання значущості кореляційного зв’язку здійснено за порівнянням 

фактичного та критичного значень коефіцієнта кореляції (r). За значної 

кількості спостережень (понад 500) при ймовірності 0,95 найменше значуще 

значення коефіцієнта кореляції становить 0,088 [73, 156]. Тому, за даними 

табл. 4.1 усі досліджувані таксаційні показники мають статистично значущу 

кореляцію між собою та характеризуються високою або дуже високою 

тіснотою зв’язку. Кореляційний аналіз слугував базисом для вибору 

математичних моделей для моделювання динаміки інших таксаційних 

показників досліджуваних деревостанів.  

У процесі моделювання досліджуваних показників було забезпечено 

дотримання наступних передумов одержання адекватних математичних 

моделей [35]: 

 1) Регресійна модель повинна пояснювати більше ніж 85 % варіації 

залежної змінної (коефіцієнт детермінації R
2
 > 0,85);  

.)))02,0exp(1(1902,1( 120

8311,1 баз

сер НАH
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2) Достовірність моделі оцінено за F – критерієм Фішера;  

3) Коефіцієнти при незалежних змінних повинні бути значущі на 5 %-му 

рівні за t-критерієм Ст’юдента. 

Таблиця 4.1 

Коефіцієнти кореляції між таксаційними показниками букових 

деревостанів 

Таксаційний показник A, років H, м D, см Р 
M,  

м
3
∙га

-1
 

Вік (A), років 1,00 − − − − 

Середня висота (H), м 0,89 1,00 − − − 

Середній діаметр (D), см 0,92 0,88 1,00 − − 

Відносна повнота (Р) 0,71 0,67 0,69 1,00 − 

Запас (M), м
3
∙га

-1
 0,76 0,83 0,71 0,91 1,00 

 

Для моделювання динаміки середнього діаметра використано його 

алометричну залежність від таких таксаційних показників як вік (A), середня 

висота (Hсер) та відносна повнота (P) модального деревостану. У результаті 

одержано математичну модель, яка з високим рівнем апроксимації (R
2 

= 0,93) 

описує динаміку середнього діаметра природних модальних букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття. Її загальний вигляд наступний: 

                             (4.2)  

Аналогічну математичну залежність встановлено також і для динаміки 

відносної повноти деревостану, яка є складовою моделі середнього діаметра та 

має такий вигляд: 

                                       (4.3) 

 Запас деревостану – один з базових таксаційних показників, що визначає 

його продуктивність. Для моделювання динаміки запасу (М) природних 

модальних букових деревостанів Буковинського Передкарпаття використано 

математичну залежність, яка поєднує ростову функцію з степеневою 

.5677,0 0885,06191,04463,0 PHAD серсер

.4073,1 2892,03814,0

серHAP
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залежністю від таких таксаційних показників як середня висота, середній 

діаметр та відносна повнота деревостану.  Представлена нижче математична 

залежність (4.4) досить добре описує вихідні дослідні дані, про що свідчить 

значення коефіцієнта детермінації (R
2 
= 0,95). 

        (4.4) 

Змодельоване значення загального запасу досліджуваних деревостанів 

стало основою для розрахунку їх сум площ поперечних перерізів через 

використання класичної формули лісової таксації. З цією метою застосовано 

моделі старого видового числа, що характеризують оптимальні букові 

деревостани Українських Карпат [199]. 

Наведені у табл. 4.2 статистичні характеристики свідчать про достатньо 

високий рівень точності отриманих математичних моделей.  

Таблиця 4.2 

Значення коефіцієнтів та статистична оцінка математичних моделей 

динаміки основних таксаційних показників букових деревостанів  

Коефіцієнт регресії 
Показник 

значення tфакт Fфакт / R
2
 

Середня висота (Hсер) 

с0 1,1902 14,123 

23,4 / 0,96 с1 0,0200 7,241 

с2 1,8311 17,272 

Середній діаметр (Dсер) 

с0 0,5677 11,042 

24,7 / 0,93 
с1 0,4463 10,587 

с2 0,6191 11,784 

с3 -0,0885 7,842 

Відносна повнота (Р) 

с0 1,4073 15,457 

16,5 / 0,86 с1 -0,3814 9,879 

с2 0,2892 9,247 

.)))0216,0exp(1(6581,17( 7922,00609,09552,04708,0 РDНАМ серсер
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Продовження табл. 4.2 

Коефіцієнт 
Показник 

значення tфакт Fфакт / R
2
 

Запас деревостану (М) 

с0 17,6581 21,351 

28,6 / 0,95 

с1 0,0216 8,147 

с2 0,4708 11,539 

с3 0,9552 15,872 

с4 0,0609 9,587 

с5 0,7922 14,214 

 

Коефіцієнт детермінації (R
2
) змінюється в межах від 0,86 до 0,95, F-

критерій Фішера (розрахована величина Fфакт більша за критичне значення 

Fкрит) дозволяє з імовірністю 0,95 стверджувати, що отримані моделі адекватні 

вихідним емпіричним даним. Адекватність коефіцієнтів рівняння, що 

визначається за допомогою t-критерію, свідчить про значущість усіх 

коефіцієнтів на 5 %-му рівні (tфакт значення критерію Ст’юдента коефіцієнтів 

функції, що варіюють у межах від 7,241 до 21,351, значно перевищують його 

критичне значення – 1,96). 

Особливе значення для проектування лісогосподарських заходів має 

моделювання частини дерев, що вибирається у процесі здійснення 

лісогосподарських заходів. Через відсутність достатньої кількості вихідних 

дослідних даних для моделювання вказаної частини таблиць ходу росту в 

роботі використано математичні моделі редукційних чисел та старого видового 

числа, що характеризують оптимальні деревостани [199], а також, як і для 

основної частини деревостану, загальновідомі класичні таксаційні 

співвідношення. 

Загалом, усі наведені вище змодельовані таксаційні показники описують 

деревостан у цілому. Однак у природних букових насадженнях досліджуваного 

регіону у понад 90 % випадків формуються мішані деревостани з певною 
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часткою бука лісового у їх складі. За матеріалами повидільної бази даних ВО 

«Укрдержліспроект» для букових деревостанів Буковинського Передкарпаття 

встановлено залежність зміни частки досліджуваного виду у складі деревостану 

з віком. Згадана залежність має наступний вигляд: 

С = 5,3570 +0,0131∙А + (3,0250∙10
-4

)
 
∙А

2 
+(-3,4046 ∙10

-6
) ∙А

3
+(1,4221 ∙10

-8
)∙А

4
,(4.5) 

де  С – частка бука лісового у складі, %. 

 

У природних деревостанах досліджуваного регіону частка бука зростає 

від 5–6 одиниць у молодому віці до 8–9 одиниць у віці стиглості. При цьому, у 

віці 20–60 років частка бука лісового в складі природних насаджень  

Буковинського Передкарпаття вища за відповідні показники, характерні для 

природних букових насаджень Українських Карпат [35], загалом (рис. 4.1).    
 

   

Рис. 4.1. Динаміка частки бука лісового у складі деревостанів природного 

походження в умовах Буковинського Передкарпаття 

 

У досліджуваних деревостанах частка бука зростає від майже 6 одиниць у 

20-річному віці до 8–9 одиниць у віці стиглості. 

Використовуючи запропоновану модель, можна вирахувати запас та суму 

площ поперечних перерізів для букової частини деревостану, оскільки вони 
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мають пряму залежність від складу насадження. Використовуючи зв’язок між 

абсолютною повнотою і середнім діаметром, можна встановити показники 

кількості дерев бука на 1га, а за відомими в лісовій таксації формулами – 

середню та поточну зміну запасу. 

Одержані моделі динаміки основних таксаційних показників модальних 

букових деревостанів є базисом для опрацювання відповідних таблиць ходу 

росту. Графічна інтерпретація змодельованих динамічних трендів у межах 

досліджуваних деревостанів наочно відображена на рис. 4.2.  

  

  

Рис. 4.2. Динаміка основних таксаційних показників модальних 

природних букових деревостанів Буковинського Передкарпаття 

Фрагмент таблиць ходу росту природних модальних букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття І
а
 класу бонітету наведено в 

табл. 4.3, а повні нормативи ходу росту досліджуваних деревостанів – у 

додатку З.   

Загалом розроблені таблиці дадуть змогу оцінити особливості росту 

букових деревостанів і стануть основою для розробки таблиць 

енергопродуктивності досліджуваних насаджень. 
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Таблиця 4.3 

Хід росту модальних природних букових деревостанів І
а
 класу бонітету в 

умовах Буковинського Передкарпаття 

В
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се
р
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н

я
 

п
о
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ч
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а 

се
р

ед
н

ій
 

п
о

то
ч
н

и
й

 

10 1,8 2,3 15866 6,9 11 1,12 2,40 19 1,92 4,47 

15 3,4 4,2 8230 11,5 26 1,76 3,54 47 3,14 6,38 

20 5,4 6,3 4846 15,0 47 2,33 4,43 83 4,15 7,71 

25 7,4 8,5 3143 17,7 71 2,83 5,06 124 4,97 8,53 

30 9,5 10,7 2191 19,8 97 3,24 5,45 168 5,61 8,96 

35 11,6 13,0 1613 21,4 125 3,58 5,65 214 6,11 9,09 

40 13,7 15,3 1239 22,8 154 3,84 5,68 259 6,48 8,99 

45 15,7 17,6 984 23,8 182 4,04 5,58 304 6,75 8,72 

50 17,6 19,8 803 24,7 210 4,19 5,39 346 6,93 8,34 

55 19,5 21,9 670 25,4 236 4,29 5,13 387 7,04 7,90 

60 21,2 24,1 569 25,9 261 4,35 4,83 425 7,09 7,38 

65 22,8 26,1 492 26,4 284 4,37 4,50 461 7,09 6,82 

70 24,3 28,1 431 26,8 306 4,37 4,16 494 7,05 6,27 

75 25,7 30,1 383 27,1 326 4,34 3,82 524 6,98 5,73 

80 27,0 31,9 343 27,4 344 4,30 3,47 551 6,89 5,22 

85 28,2 33,7 310 27,7 361 4,24 3,14 576 6,77 4,72 

90 29,3 35,5 283 27,9 375 4,17 2,83 598 6,65 4,26 

95 30,3 37,1 259 28,1 389 4,09 2,53 618 6,51 3,82 

100 31,3 38,8 239 28,2 401 4,01 2,24 636 6,36 3,42 

105 32,1 40,3 222 28,3 411 3,92 1,98 652 6,21 3,04 

110 32,9 41,8 207 28,4 421 3,82 1,74 667 6,06 2,70 

115 33,6 43,3 194 28,5 429 3,73 1,52 679 5,91 2,39 

120 34,3 44,7 182 28,5 436 3,63 1,31 691 5,76 2,10 
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Аналіз та оцінювання адекватності розроблених нормативів є 

завершальним і невід’ємним етапом проведеної науково-дослідницької роботи. 

За результатами цього етапу приймається рішення про можливість практичного 

застосування новостворених нормативів. Базовим методом здійснення такої 

оцінки є порівняльний аналіз розроблених таблиць з існуючим подібним 

інформаційним забезпеченням.  

Отже, з метою верифікації отриманих результатів дослідження здійснено 

порівняння росту за основними таксаційними показниками букових 

деревостанів із наявними таблицями ходу росту (ТХР), розробленими для 

Карпатського регіону О. П. Балою [8], Р. Д. Василишиним [35] та 

Г. Г. Гриником [78]. Порівняння динаміки середньої висоти із аналогічними 

даними інших авторів свідчить про наявність чіткої закономірної тенденції у 

рості букових деревостанів досліджуваного регіону (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Порівняння ходу росту за висотою модальних природних букових 

деревостанів І
а
 класу бонітету  

Вік, 

роки 

Динаміка середньої висоти у межах ТХР різних авторів, м 

Г. Г. Гриник, 

2013 

Р. Д. Василишин, 

2016 

О. П. Бала, 

2019 
розроблені ТХР 

20 7,4 8,3 6,3 5,4 

40 16,1 17,2 15,7 13,7 

60 22,8 24,1 23,2 21,2 

80 27,2 29,1 28,5 27,0 

100 30,1 32,5 31,9 31,3 

120 32,0 34,9 34,0 34,3 

 

З наведених даних, простежується відставання у рості до 80-річного віку 

букових деревостанів Буковинського Передкарпаття порівняно з буковими 

насадженнями Карпатського регіону загалом. Наведені тренди росту у висоту 

досліджуваних деревостанів підтверджують необхідність розроблення окремих 
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ТХР для врахування регіональних особливостей. Вказані тенденції можуть 

також відображати особливості проведення рубок формування та оздоровлення 

лісів у межах згаданого вікового періоду.  

Інтенсивність зрідження букових деревостанів у регіоні дослідження під 

час проведення рубок догляду суттєво впливає на динаміку кількісних значень 

їхніх сум площ поперечних перерізів. Саме тому, бучини Буковинського 

Передкарпаття значно поступаються за величиною суми площ поперечних 

перерізів буковим деревостанам Українських Карпат, що наочно 

проілюстровано на рис. 4.3.  

 

 

Рис. 4.3. Порівняння динаміки суми площ поперечних перерізів 

природних букових деревостанів І
а
 класу бонітету у межах ТХР різних авторів 

(1 – [35]; 2 – [8]; 3 – Розроблені ТХР; 4 – [78]) 

 

Вказані раніше тенденції динаміки складу букових насаджень 

досліджуваного регіону та кількісні значення їх сум площ поперечного перерізу 

визначають особливості формування загального запасу. У цьому контексті, 

бучини Чернівецької області у віці до 80 років значно поступаються за 

продуктивністю буковим деревостанам Карпатського регіону загалом 

(табл. 4.5). Найбільші відхилення характерні для запасу у віці до 40 років, така 
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картина характерна для усіх наявних таблиць ходу росту, а абсолютні значення 

цих відхилень досягають до 61 %. Такі значні відхилення можна пояснити тим, 

що у основі порівнюваних ТХР знаходяться дещо відмінні методичні підходи 

до їх створення та наявністю чітких регіональних особливостей росту 

модельних деревостанів. 

Кількісні значення запасу модальних деревостанів вказують на режими 

спеціального використання лісових деревних ресурсів і відображають 

потенціал виконання цими насадженням екосистемних функцій у майбутньому. 

Таблиця 4.5 

Порівняння ходу росту за запасом природних букових деревостанів І
а
 

класу бонітету  

Вік, роки 
Відхилення, % від наявних даних у межах ТХР різних авторів 

Г. Г. Гриник, 2013 Р. Д. Василишин, 2016 О. П. Бала, 2019 

20 +6,4 +78,7 +40,4 

40 +16,2 +61,0 +24,0 

60 +10,7 +44,8 +12,6 

80 +6,1 +33,4 +5,8 

100 +4,0 +25,9 +1,7 

120 +3,2 +21,6 -0,2 

 

Загалом, розроблені таблиці ходу росту цілком відображають особливості 

формування природних букових деревостанів в умовах Буковинського 

Передкарпаття та є складовою системи нормативно-інформаційного 

забезпечення як лісогосподарського виробництва, так і лісотаксаційної науки. 

Вони також слугуватимуть базисом для оцінювання біопродуктивності та 

екосистемних функцій букових насаджень й науковою основою для прийняття 

ефективних управлінських рішень у напрямі організації сталого управління 

лісовими ресурсами у межах державних підприємств Чернівецького обласного 

управління лісового і мисливського господарства. 
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4.2. Нормативно-інформаційне забезпечення для оцінювання 

енергетичної функції деревостанів бука лісового 

 

Нині, для ефективного вирішення завдань щодо оцінювання 

лісоенергетичних можливостей лісогосподарського виробництва в умовах 

Буковинського Передкарпаття необхідна об’єктивна оцінка параметрів 

енергоємності та енергопродуктивності лісів, зокрема букових деревостанів [33, 

41, 45].  

З цією метою у дисертаційній роботі запропоновано кількісні значення 

питомої енергоємності та нормативно-довідкові матеріали для таксації 

енергоємності модальних букових деревостанів. Загалом розроблено дві групи 

нормативно-довідкових таблиць: таблиця питомої енергоємності та нормативи 

енергоємності фітомаси модальних букових деревостанів. 

Враховуючи, що зелені рослини є джерелом продукування і поглинання 

різних видів енергії, яка слугує основою їхніх фізіологічних та біохімічних 

процесів, вони виступають важливим чинником формування кластеру 

відновлювальної енергетики на регіональному рівні [33].  

У цьому контексті, лісові екосистеми, які у процесі фотосинтезу 

продукують значну кількість органічної речовини, що  супроводжується 

виділенням кисню, відіграють ключову роль для розвитку «зеленої» енергетики 

в багатолісних регіонах України, зокрема й у межах Чернівецької області. 

Енергоємність фітомаси лісів досліджуваного регіону, як індикатор їхнього 

енергетичного потенціалу, забезпечує інформаційне підґрунтя для розроблення 

стратегічних планів сталого енергетичного використання лісових ресурсів. В 

основі оцінювання енергоємності надземної фітомаси букових деревостанів 

покладені кількісні параметри депонованого у фітомасі вуглецю та усереднені 

агреговані дані з наукових літературних джерел [265], щодо вмісту в ньому 

енергії. 

Для здійснення оцінювання питомої енергоємності надземної фітомаси 
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деревостанів бука лісового в умовах Буковинського Передкарпаття й 

розроблення відповідних нормативно-довідкових матеріалів у дисертаційній 

роботі було досліджено показники природної та базисної щільності 

компонентів фітомаси (табл. 4.6) (додаток Г, Д). 

Таблиця 4.6 

Щільність компонентів фітомаси дерев бука лісового у деревостанах 

Буковинського Передкарпаття 

Компонент фітомаси 
Середня щільність компонентів фітомаси, кг∙(м

3
)

-1
 

деревина кора деревина +кора 

Природна щільність 

Стовбур 
 

1053 ± 42 1077 ± 56 1055 ± 51 

Гілки крони  1078 ± 60 1139 ± 67 1085 ± 63 

Базисна щільність 

Стовбур  613 ± 18 548 ± 24 609 ± 21 

Гілки крони  625 ± 23 616 ± 32 623 ± 26 

 

Наведені у табл. 4.6 показники базисної щільності компонентів фітомаси 

було доповнено відповідними показниками з наявних літературних джерел, які 

одержано П. І. Лакидою в результаті проведення польових дослідних робіт у 

букових деревостанах Чернівецької області в 1992 році [107]. Узагальнені 

показники базисної щільності компонентів фітомаси та згадані кількісні 

параметри енергоємності однієї тонни вуглецю, депонованого у фітомасі [265] 

стали основою для розрахунку показників їхньої питомої енергоємності. 

Отже, кількісні значення питомої енергоємності, або вмісту енергії у 1 м
3
 

компонентів фітомаси в абсолютно сухому стані, представлено у табл. 4.7. 

Згідно наведених у табл. 4.7 даних можна зробити висновок, що 

найвищий показник питомої енергоємності характерний для деревини гілок 

крони дерев бука лісового та становить майже 11 ГДж∙(м
3
)

-1
. 
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Таблиця 4.7 

Питома енергоємність компонентів фітомаси дерев бука лісового у 

деревостанах Буковинського Передкарпаття 

Компонент фітомаси 

Вміст енергії в абсолютно сухій речовині 

компонентів фітомаси, ГДж∙(м
3
)

-1
 

деревина кора деревина +кора 

Стовбур 
 

10,677 8,916 10,590 

Гілки крони  10,874 10,121 10,738 

 

Враховуючи, що при спалюванні 1 м
3
 природного газу виділяється 

енергія у кількості 31,736 МДж, один кубічний метр деревини гілок крони, в 

абсолютно сухому стані, за цим показником еквівалентний 343 м
3
 природного 

газу.   

Розробка нормативно-довідкових матеріалів для оцінювання 

енергоємності компонентів надземної фітомаси деревостанів базувалася на 

відповідних математичних моделях, наведених у табл. 4.8.  

Таблиця 4.8 

Математичні залежності для оцінювання енергоємності компонентів 

надземної фітомаси букових деревостанів 

№ 

рівняння 
Математична залежність 

Коефіцієнт 

детермінації 

Енергоємність деревини стовбурів 

4.6 Е
дер

 = 0,0538 ∙ D 
-0,0732 

∙H 
1,4310

∙Р 
0,8378

 0,96 

Енергоємність стовбурів у корі 

4.7 Е
ст

  = 0,0559 ∙ D 
-0,1028 

∙H 
1,4633

∙Р 
0,8434

 0,94 

Енергоємність гілок крони 

4.8 Е
гіл 

 = 0,0053 ∙ D 
2,1281 

∙H 
-0,4338

∙Р 
0,8895

 0,78 

 

Наведені математичні залежності було трансформовано у відповідні 

нормативно-довідкові таблиці. Входами у ці таблиці слугували середній 
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діаметр, середня висота і відносна повнота деревостану. В той же час, вказані 

таблиці забезпечуватимуть адекватні результати тільки у визначеному 

параметричному діапазоні, який визначається кількісними таксаційними 

показниками тимчасових пробних площ: середня висота від 4 до 28 м, середній 

діаметр 4–32 см. Фрагменти вказаних матеріалів для відносної повноти 0,7 

представлені в табл. 4.9–4.12. 

У повному обсязі нормативно-довідкові матеріали для таксації 

енергоємності фітомаси деревостанів наведені в додатку К. 

Таблиця 4.9 

Енергоємність деревини стовбурів бука лісового, ТДж∙га
-1

 

Серед- 

ній діа- 

метр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 0,26 0,47                       

6 0,25 0,45 0,69                     

8   0,45 0,67 0,92 1,20                 

10   0,44 0,66 0,91 1,18 1,47               

12     0,65 0,90 1,16 1,45 1,76             

14       0,89 1,15 1,44 1,74 2,06 2,39         

16         1,14 1,42 1,72 2,04 2,37 2,72       

18           1,41 1,71 2,02 2,35 2,69 3,05     

20             1,69 2,00 2,33 2,67 3,03 3,39   

22               1,99 2,31 2,65 3,00 3,37   

24                 2,30 2,64 2,99 3,35 3,72 

 

Запропоновані у роботі нормативно-довідкові матеріали дозволяють 

здійснити статичну оцінку енергоємності компонентів фітомаси букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття як на ділянках лісосічного фонду, 

так і в процесі відведення ділянок під рубки формування й оздоровлення лісів 

та встановити структуру енергетичної деревної сировини.  
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Таблиця 4.10 

Енергоємність стовбурів у корі бука лісового, ТДж∙га
-1

 

Серед- 

ній діа- 

метр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 0,27 0,49                       

6 0,26 0,47 0,72                     

8   0,46 0,70 0,97 1,27                 

10   0,45 0,68 0,95 1,24 1,55               

12     0,67 0,93 1,22 1,52 1,85             

14       0,92 1,20 1,50 1,82 2,17 2,53         

16         1,18 1,48 1,80 2,14 2,49 2,87       

18           1,46 1,78 2,11 2,46 2,83 3,22     

20             1,76 2,09 2,44 2,80 3,18 3,58   

22               2,07 2,41 2,77 3,15 3,54   

24                 2,39 2,75 3,12 3,51 3,91 
 

Таблиця 4.11 

Енергоємність гілок крони у деревостанах бука лісового, ТДж∙га
-1

 

Серед- 

ній діа- 

метр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 0,040 0,034                       

6 0,096 0,080 0,071                     

8   0,15 0,13 0,12 0,11                 

10   0,24 0,21 0,19 0,18 0,16               

12     0,31 0,28 0,26 0,24 0,23             

14       0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,29         

16         0,48 0,45 0,42 0,40 0,38 0,37       

18           0,58 0,54 0,52 0,49 0,47 0,46     

20             0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,55   

22               0,79 0,76 0,73 0,70 0,68   

24                 0,91 0,87 0,84 0,81 0,79 
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Таблиця 4.12 

Енергоємність надземної деревної фітомаси деревостанів бука       

лісового, ТДж∙га
-1

 

Серед- 

ній діа- 

метр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 0,31 0,53            

6 0,36 0,55 0,79           

8  0,61 0,83 1,09 1,38         

10  0,69 0,89 1,14 1,42 1,72        

12   0,98 1,21 1,48 1,77 2,08       

14    1,31 1,56 1,84 2,14 2,47 2,82     

16     1,66 1,93 2,22 2,54 2,88 3,24    

18      2,04 2,32 2,63 2,96 3,31 3,67   

20       2,44 2,74 3,05 3,39 3,75 4,13  

22        2,86 3,17 3,50 3,85 4,22  

24         3,30 3,62 3,96 4,32 4,70 

 

Враховуючи, що ліси Буковинського Передкарпаття виконують важливі 

екологічні функції, використання деревини та лісосічних відходів для 

енергетичних потреб повинно здійснюватися на засадах сталого розвитку. 

Оцінювання адекватності розроблених нормативів здійснено шляхом 

порівняння з існуючими подібними нормативно-довідковими таблицями. З цією 

метою використано нормативи енергоємності букових деревостанів 

Українських Карпат, що розроблені Р. Д. Василишиним [33]. Порівняння 

показників енергоємності компонентів фітомаси досліджуваних деревостанів з 

букняками Карпатського регіону, вказує на вищу енергопродуктивність  

модальних букових деревостанів Буковинського Передкарпаття, що також 

підтверджується й значенням показників стовбурового запасу.  

Загалом, відхилення у межах енергоємності надземної деревної фітомаси 

деревостанів бука лісового не перевищує 10 % (рис. 4.4), тоді як для 
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енергоємності фітомаси гілок характерне відхилення на рівні 5–8 % (рис. 4.5).  

  

 

Рис. 4.4. Порівняння енергоємності надземної фітомаси букових 

деревостанів (Dсер=18 см) у межах таблиць різних авторів (1 – [33]; 2 – 

розроблені нормативи) 

 

 

Рис. 4.5. Порівняння енергоємності фітомаси гілок крони букових 

деревостанів (Dсер=18 см) у межах таблиць різних авторів (1 – [33]; 2 – 

розроблені нормативи) 
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Запропоновані нормативи енергоємності компонентів фітомаси букових 

деревостанів досліджуваного регіону в одиницях первинної енергії дозволяють 

здійснювати також енергетичну оцінку ресурсу деревної біомаси у насадженнях 

та встановлювати їхню енергетичну цінність порівняно з викопними видами 

паливно-енергетичних ресурсів, які можуть бути заміщені нею. 

 

 

4.3. Загальна енергоємність фітомаси та енергопродуктивність 

букових деревостанів 

 

Оцінивши параметри загальної енергоємності компонентів фітомаси 

букових лісів Буковинського Передкарпаття у межах Чернівецької області, 

встановлено, що загальний вміст енергії у вказаних компонентах становить 

близько 320 ПДж (320∙10
15 

Дж) (табл. 4.13). За своїм еквівалентом це 

орієнтовно відповідає 10,8 млн т умовного палива.  

Таблиця 4.13 

Загальна енергоємність фітомаси букових насаджень різного віку та 

походження в умовах Буковинського Передкарпаття, ПДж 

Група віку 

Походження 

Разом 
вегетативне 

насіннєве 

природне 

насіннєве 

штучне 

Молодняки 0,01 6,84 1,89 8,74 

Середньовікові 0,57 151,62 5,85 158,04 

Пристиглі 0,11 96,58 0,08 96,77 

Стиглі 0,08 55,12 0,01 55,20 

Перестійні – 3,56 – 3,56 

Усього 0,76 313,72 7,82 322,31 

 

У структурі загальної енергоємності домінують середньовікові букові 

деревостани насіннєвого природного походження, частка яких становить 47 %. 
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Загалом на деревостани насіннєвого природного походження припадає близько 

97 % від загального обсягу акумульованої енергії у фітомасі букових насаджень 

досліджуваного регіону. Варто також відмітити, що майже 80 % енергії 

акумульовано у середньовікових та пристиглих букових деревостанах. 

Високопродуктивні букові деревостани, що характеризуються І та 

вищими класами бонітету домінують у структурі загальної енергоємності з 

показником 87 %, або 281,16 ПДж (табл. 4.14). У фітомасі середньоповнотних 

деревостанів (з відносною повнотою 0,6–0,7) акумульовано понад 163 ПДж 

енергії, що складає понад 50 % в загальній структурі енергоємності.  

Таблиця 4.14 

Загальна енергоємність фітомаси букових насаджень Буковинського 

Передкарпаття у межах класів бонітету та відносних повнот, ПДж 

Відносна 

повнота 

Клас бонітету 

Разом І
а
 і 

більше 
І ІІ ІІІ 

IV і 

менше 

0,4 і менше 0,84 4,43 3,01 0,09 0,01 8,38 

0,5 2,74 9,31 6,19 0,20 0,04 18,47 

0,6 7,64 29,54 13,90 0,36 0,06 51,49 

0,7 31,59 68,43 11,07 0,66 0,08 111,83 

0,8 37,25 41,04 3,71 0,18 0,02 82,20 

0,9 22,10 25,11 1,24 0,20 – 48,64 

1,0 і більше 0,43 0,73 0,10 0,03 – 1,30 

Усього 102,57 178,59 39,21 1,72 0,21 322,31 

 

Аналізуючи типологічні категорії, варто зазначити, що понад 70 % 

енергетичного запасу букових деревостанів акумульовано в насадженнях, які 

зростають у грудах (рис. 4.6). Загальна енергоємність букових насаджень у 

сугрудах характеризується часткою 27,7 %. На букняки у суборах припадає 

лише 0,2 % накопиченої у фітомасі енергії. 
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Рис. 4.6. Загальна енергоємність букових насаджень у межах типів 

лісорослинних умов 

 

Водночас, у вологих гігротопах зосереджено понад 60 % енергетичного 

запасу букових деревостанів регіону дослідження, з яких понад 30 % – це 

насадження у вологій дубово-грабовій бучині (19,3 %), вологому буково-

ялиновому яличнику (8,2 %) та вологому буково-ялиновому суяличнику 

(7,7 %). Букові деревостани у свіжій дубово-грабовій бучині акумулювали 

30,7 % загальної енергії фітомаси букняків Буковинського Передкарпаття. 

Інтенсивність продукування енергії буковими насадженнями 

досліджуваного регіону відображає їх енергопродуктивність. Її кількісні 

значення представлено у табл. 4.15. 

Загалом у букових насадженнях Буковинського Передкарпаття щороку 

продукується понад 15 ПДж енергії у вигляді живої органічної речовини, що 

становить 32 % в загальній структурі енергопродуктивності лісів регіону. 

Букові деревостани за цим показником тут переважають ялинові, дубові та 

ялицеві деревостани, частка яких становить 23,1 %, 22,9 % та 16,3 % 

відповідно. Найвищі показники енергопродуктивності характерні для 

середньовікових букових деревостанів, які становлять 7,98 ПДж рік
-1

, або 

260 ГДж га
-1

рік
-1

. Енергопродуктивність стиглих і перестійних букових 

деревостанів характеризується показником на рівні 200 ГДж га
-1

рік
-1

. 

0,2 % 

27,7 % 

72,1 % 

Cубори Сугруди Груди 
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Таблиця 4.15 

Енергопродуктивність букових насаджень різного віку та походження в 

умовах Буковинського Передкарпаття, ПДж рік
-1

 

Група віку 

Походження 

Разом 
вегетативне 

насіннєве 

природне 

насіннєве 

штучне 

Молодняки 0,001 1,023 0,221 1,246 

Середньовікові 0,029 7,652 0,295 7,976 

Пристиглі 0,004 3,832 0,003 3,840 

Стиглі 0,003 1,988 0,000 1,991 

Перестійні – 0,133 – 0,133 

Усього 0,037 14,629 0,520 15,185 

 

Цілком закономірно, найвищі досліджувані показники притаманні 

деревостанам І
а
 і вище та І класу бонітету, відповідно 4,9 та 8,4 ПДж рік

-1
 

(табл. 4.16), або 330 та 225 ГДж га
-1

рік
-1

. 

Таблиця 4.16 

Енергопродуктивність букових насаджень Буковинського Передкарпаття 

у межах класів бонітету та відносних повнот, ПДж рік
-1

 

Відносна 

повнота 

Клас бонітету 

Разом 
І

а
 і вище І ІІ ІІІ 

IV і 

нижче 

0,4 і нижче 0,031 0,173 0,116 0,004 0,000 0,324 

0,5 0,110 0,388 0,241 0,007 0,002 0,749 

0,6 0,343 1,264 0,576 0,015 0,003 2,201 

0,7 1,493 3,148 0,518 0,038 0,004 5,201 

0,8 1,799 2,012 0,211 0,013 0,001 4,036 

0,9 1,096 1,335 0,081 0,015 – 2,525 

1,0  0,032 0,096 0,017 0,003 – 0,149 

Усього 4,904 8,416 1,760 0,096 0,010 15,185 
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Варто зазначити, що енергопродуктивність букових насаджень, які 

зростають у багатих (D2, D3) та відносно багатих (С2, С3) умовах, становить 

відповідно 260 та 220 ГДж га
-1

рік
-1

. 

Понад 50 % енергії букових деревостанів продуковано в експлуатаційних 

лісах, де енергопродуктивність становить 7,9 ПДж рік
-1

, або 224 ГДж га
-1

рік
-1

. 

Аналіз енергоємності та енергопродуктивності фітомаси букових лісів різного 

функціонального призначення має важливе значення для прогнозування обсягів 

деревної біомаси, яка може бути заготовлена під час проведення різних 

лісогосподарських заходів.  Базові показники енергетичної функції 

досліджуваних насаджень у межах категорій захисності Чернівецької області 

представлено у табл. 4.17. 

Таблиця 4.17 

Енергоємність та енергопродуктивність букових насаджень Буковинського 

Передкарпаття у межах лісів різного функціонального призначення 

Категорія лісів 
Енергоємність 

фітомаси, ПДж 

Енергопродуктивність 

ПДж рік
-1

 ГДж га
-1

рік
-1

 

Експлуатаційні ліси 168,3 7,85 224 

Заказники 24,8 1,30 216 

Регіональні ландшафтні парки 74,3 3,4 242 

Національні природні парки 23,2 1,1 285 

Лісогосподарська частина 

лісів зелених зон 
15,9 0,7 235 

Протиерозійні ліси 3,5 0,2 210 

Інші 12,3 0,6 205 

 

Загальна оцінка вмісту енергії та енергопродуктивності букових 

деревостанів дозволяє встановити енергетичний баланс досліджуваних 

фітоценозів, частка якого у вигляді деревної біомаси стане складовою 

регіонального потенціалу джерел відновлювальної енергії. 
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4.4. Енергетичний потенціал деревної біомаси у букових лісах 

Буковинського Передкарпаття 

 

 

У дисертаційній роботі розрахунок енергетичного потенціалу деревної 

біомаси букових деревостанів досліджуваного регіону здійснено на основі 

наступних інформаційних складових: 

– матеріали реляційної бази даних «Повидільна таксаційна 

характеристика лісу» (яка містить детальну таксаційну характеристику букових 

деревостанів Чернівецької області); 

– нормативні документи у галузі лісового господарства та 

деревообробної промисловості (лісовпорядні інструкції, правила здійснення 

різних лісогосподарських заходів, нормативи утворення відходів у результаті 

обробки деревини тощо), що визначені використаними методичними підходами 

до оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси [33]; 

– галузева лісогосподарська статистика (звітні документи) та еколого-

економічні особливості розвитку місцевих громад Буковинського 

Передкарпаття; 

– експертні оцінки на основі інформації з наукових літературних 

джерел.  

Важливою складовою регіональної галузевої звітної інформації слугують 

дані про розмірно-якісну структуру деревостанів, які дозволяють встановити 

співвідношення енергетичної лісопродукції та продукції іншого виробничого 

спрямування у зальному обсязі заготовленої деревини. Для визначення 

вказаних співвідношень, відповідно до методики оцінювання енергетичного 

потенціалу деревної біомаси букових деревостанів Буковинського 

Передкарпаття, здійснено їхній аналіз на основі виробничої інформації щодо 

проведених лісогосподарських заходів у межах державних підприємств 

Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства 

(ОУЛМГ). Середні значення часток базових категорій технічної придатності 
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деревини у букових деревостанах за період 2017–2019 рр. представлено у 

табл. 4.18. 

Таблиця 4.18 

Розмірно-якісна структура лісопродукції заготовленої у букових 

деревостанах Чернівецького ОУЛМГ  

Лісогосподарський захід 

Частка у межах категорій технічної 

придатності, % 

ділова дрова  

Рубки головного користування 45 55 

Санітарні рубки 30 70 

Прорідження 10 90 

Прохідна рубка 20 80 

Інші рубки формування і оздоровлення 

лісів 
25 75 

 

Ресурсною основою енергетичного потенціалу деревної біомаси лісових 

деревних відходів слугують лісосічні залишки у вигляді гілок (грубих та 

дрібних (до 1 см)) крон дерев. Для прогнозування обсягів біомаси згаданої 

структурної складової у дисертаційній роботі здійснено моделювання 

співвідношення біомаси гілок від загальної біомаси стовбурової деревини 

залежно від віку (А) та відносної повноти (Р) насадження. Згадана залежність 

має наступний вигляд: 

Phгіл/Phдст =0,5799 ∙ А 
-0,3593 

∙ Р 
-1,4403

.                                 (4.9) 

Запропонована математична модель забезпечує рівень опису вихідних 

даних на рівні 67 %. 

Кількісні параметри досліджуваного співвідношення наочно 

представлено у табл. 4.19, де відображено фрагментарні дані у межах відносних 

повнот деревостанів 0,6–0,9. Повна інформація про згадані кількісні параметри 

для ширшого діапазону віку та відносної повноти букових деревостанів 

наведено в додатку Л. 
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Таблиця 4.19 

Співвідношення біомаси гілок з біомасою стовбурової деревини у букових 

деревостанах Буковинського Передкарпаття 

Вік, років 

Співвідношення біомаси гілок з біомасою стовбурової деревини 

у межах відносної повноти деревостанів 

0,6 0,7 0,8 0,9 

20 0,412 0,330 0,273 0,230 

40 0,322 0,258 0,212 0,179 

60 0,278 0,223 0,184 0,155 

80 0,251 0,201 0,166 0,140 

100 0,231 0,185 0,153 0,129 

120 0,217 0,174 0,143 0,121 

 

На основі даних зібраних на ТПП встановлено також середні значення 

частки біомаси грубих гілок (товщина більше 1 см) у загальній структурі 

біомаси гілок букового деревостану. Вказані показники узагальнено для різних 

видів рубань лісу, під час яких здійснюється заготівля деревної біомаси. 

Одержані результати представлено у табл. 4.20.  

Таблиця 4.20 

Співвідношення дрібних та грубих гілок у загальній структурі їх біомаси 

Лісогосподарський захід 

Масова частка гілок у межах букових 

деревостанів, % 

дрібних (до 1 см) грубих 

Освітлення 100 - 

Прочищення 70 30 

Прорідження 40 60 

Прохідна рубка 30 70 

Санітарна рубка 25 75 

Інші рубки формування 

та оздоровлення лісів 
20 80 

Рубки головного 

користування 
15 85 
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Наведена у табл. 4.20 інформація є основою для оцінювання екологічно 

безпечного енергетичного потенціалу, оскільки дозволяє врахувати обсяг 

лісових відходів, який пріоритетно має бути використаний для збереження 

родючості лісових ґрунтів, збагативши їх елементами мінерального живлення. 

Це є наслідком природного процесу перегнивання та гуміфікації біомаси 

дрібних і частково грубих гілок. Такий підхід до використання лісових ресурсів 

відображає принципи екоадаптаційного відтворення лісів та базується на 

засадах сталого лісоуправління. Варто також зазначити, що раціонально 

розміщені порубкові залишки на лісовій ділянці у гірських умовах слугують 

важливим чинником стокорегулювальної функції лісових фітоценозів [103]. 

Наведені складові галузевої статистики та результати досліджень 

виступають передумовою оцінювання енергетичного потенціалу деревної 

біомаси букових деревостанів Буковинського Передкарпаття, які у поєднанні з 

наведеними раніше методичними підходами дозволяють успішно вирішити 

завдання дисертаційної роботи щодо його кількісної ресурсної оцінки.  

У дисертаційній роботі здійснено оцінку п’яти типів енергетичного 

потенціалу (теоретично можливий, технічно доступний, екологічно безпечний, 

економічно доцільний та соціально зумовлений) у межах трьох структурних 

складових деревної біомаси (дров’яна стовбурова деревина, лісові деревні 

відходи і лісопромислові деревні відходи), які запропоновані 

Р. Д. Василишиним [33] та базуються на основних концептуальних засадах 

сталого розвитку, оскільки передбачають гармонійне поєднання екологічної, 

економічної і соціальної складових функціонування місцевих територіальних 

громад. 

Загальні кількісні параметри зазначених типів енергетичного потенціалу 

деревної біомаси в об’ємних та вагових одиницях, а також у одиницях 

первинної енергії, наведені в табл. 4.21. Таке представлення дозволяє досить 

зручно трансформувати ці значення для потреб різних зацікавлених суб’єктів 

для порівняння з викопними енергетичними ресурсами. 
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Таблиця 4.21 

Щорічний енергетичний потенціал деревної біомаси у букових 

деревостанах Буковинського Передкарпаття 

Вид деревної біомаси 
Кількісний показник потенціалу 

тис. м
3
  тис. т* ПДж тис. т у.п. 

Теоретично можливий 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
226,9 116,9 2,09 71,2 

Лісові деревні відходи  125,2 66,0 1,18 40,2 

Лісопромислові деревні 

відходи 
38,2 16,8 0,30 10,3 

Разом  390,3 199,6 3,57 121,7 

Технічно доступний 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
181,5 93,5 1,67 57,0 

Лісові деревні відходи  99,8 52,6 0,94 32,1 

Лісопромислові деревні 

відходи 
12,8 5,6 0,10 3,4 

Разом  294,1 151,7 2,71 92,5 

Екологічно безпечний 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
145,5 74,9 1,34 45,7 

Лісові деревні відходи  54,1 28,5 0,51 17,4 

Лісопромислові деревні 

відходи 
12,8 5,6 0,10 3,4 

Разом  212,4 109,1 1,95 66,5 

Економічно доцільний 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
137,9 71,0 1,27 43,3 

Лісові деревні відходи  12,8 6,7 0,12 4,1 

Лісопромислові деревні 

відходи 
12,8 5,6 0,10 3,4 

Разом  163,5 83,4 1,49 50,8 
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Продовження табл. 4.21 

Вид деревної біомаси 
Кількісний показник потенціалу 

тис. м
3
  тис. т* ПДж тис. т у.п. 

Соціально зумовлений 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
107,6 55,5 0,99 33,8 

Лісові деревні відходи  10,6 5,6 0,10 3,4 

Лісопромислові деревні 

відходи 
12,8 5,6 0,10 3,4 

Разом  130,9 66,7 1,19 40,6 

Примітка. У абсолютно сухому стані. 

 

Таким чином, кількісне значення щорічного енергетичного потенціалу 

деревної біомаси у букових лісах Чернівецької області змінюється від 3,6 до 

1,2 ПДж залежно від типу потенціалу. Соціально зумовлений енергетичний 

потенціал деревної біомаси характеризується такими абсолютними значеннями 

та їх еквівалентами: 130,9 тис. м
3
; 66,7 тис. т (у абсолютно сухому стані); 

1,19 ПДж; 40,6 тис. тонн умовного палива, або близько 38 млн м
3
 природного 

газу.  

У загальній структурі соціально зумовленого енергетичного потенціалу 

деревної біомаси частка дров’яної стовбурової деревини досягає майже 83 %. 

На лісові деревні відходи та лісопромислові деревні відходи припадає менше 

20 %. При цьому, понад 60 % потенціалу дров’яної стовбурової деревини й 

потенціалу лісопромислових деревних відходів щороку споживається для 

суспільних енергетичних потреб. Реальний незадіяний потенціал становить 

близько 0,5 ПДж. Щільність енергетичної деревної біомаси у межах соціально 

зумовленого потенціалу змінюється від 1630 КДж∙(м
2
)

-1
 для дров’яної 

стовбурової деревини, до 160 КДж∙(м
2
)

-1
 для лісових деревних відходів. 

За результатами дослідження також встановлено, що загальний обсяг 

сухостійних дерев бука лісового у насадженнях регіону становить близько 

15 тис. м
3
. Однак, до екологічно-безпечного енергетичного потенціалу може 
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бути залучено лише близько 6 тис. м
3
, інша частина ресурсу знаходиться на 

територіях природно-заповідного фонду, де слугуватиме природним чинником 

збереження біорізноманіття. Енергоємність згаданої мортмаси сухостою дерев 

бука лісового у регіоні дослідження становить близько 64 ТДж. 

Загалом, здійснена кількісна оцінка енергетичної функції букових лісів 

Буковинського Передкарпаття слугуватиме інформаційною основою для 

прийняття ефективних управлінських рішень у сфері лісогосподарського 

виробництва регіону, а також сприятиме розробленню стратегічних 

регіональних програм розвитку лісової біоенергетики. 

 

 

4.5. Еколого-економічна оцінка використання енергетичного 

потенціалу букових насаджень на засадах сталого розвитку 

 

Використання деревної біомаси букових лісів для заміщення невідновних 

викопних енергетичних ресурсів є важливим чинником запобігання та 

пом’якшення наслідків глобальних кліматичних змін і складовою системи 

заходів впровадження сталого лісокористування у лісах Українських Карпат. 

Деревна біомаса, як ресурсна складова регіонального паливо-

енергетичного сектору, є важливим чинником формування ринкових відносин у 

енергетичній галузі та критерієм соціально-економічного розвитку місцевих 

громад.  

В умовах залежності від імпортованого природного газу, частка якого у 

загальній структурі енергоспоживання України становить майже 50 %, деревна 

біомаса здатна позитивно впливати на структуру енергетичних витрат 

підприємств лісової та деревообробної галузі, а також об’єктів соціальної 

інфраструктури у багатолісних регіонах, яким і є регіон дослідження. 

Збільшення частки відновлювальних енергетичних ресурсів у загальній 

структурі енергетичного споживання Чернівецької області, особливо в 

опалювальний період, одночасно з широким впровадженням енергозберігаючих 
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технологій, дозволить забезпечити певну економію коштів як окремим 

суб’єктам господарювання так і бюджетам територіальних громад. У цьому 

контексті важливе місце належить активній співпраці органів місцевого 

самоврядування й обласних управлінь лісового і мисливського господарства, 

результатом якої повинна стати регіональна стратегія комплексного 

використання лісових ресурсів за засадах сталого розвитку. 

Нині букові ліси Буковинського Передкарпаття, де зосереджено значні 

обсяги деревної енергетичної біомаси – дров’яної стовбурової деревини, 

деревних лісових відходів та деревних лісопромислових відходів, є одним з 

базових чинників забезпечення еколого-енергетичної безпеки сільського 

населення Чернівецької області. 

Екологічно безпечний потенціал деревної біомаси у букових лісах регіону 

дослідження, кількісні параметри якого в одиницях первинної енергії 

становлять 1,95 ПДж, або 66,5 тис. т.у.п., за своїм еквівалентом відповідає 

близько 60 млн м
3
 природного газу. За діючими тарифами на згаданий вид 

енергоресурсу для всіх видів користувачів (станом на 1.08.2020 р. згаданий 

тариф становить 3,57 грн за 1 м
3
 [Дані Міністерства фінансів України]) щорічна 

вартість цього потенціалу знаходиться в межах 210 млн грн (табл. 4.22). 

Досліджуваний ресурс є також СО2-нейтральним паливом, який забезпечує 

зменшенням викидів вуглецю в атмосферу при заміщенні викопних 

енергетичних ресурсів. Так, за умови заміщення 60 млн м
3
 природного газу 

забезпечується скорочення викидів СО2 на рівні 120 тис. т, що в економічному 

вимірі прирівнюється до 1,2 млн грн за національними ставками екоподатку за 

викиди двоокису вуглецю та понад 140 млн грн – за ставками Франції. За 

шведськими ставками така економія складала б понад 430 млн грн [163]. 

Соціально зумовлений потенціал деревної біомаси, який є пріоритетним 

для регіону дослідження та враховує важливу соціальну роль букових лісів, 

дозволяє отримати значний екологічний і економічний ефект не порушуючи 

права місцевих жителів на забезпечення базових потреб у паливних 

енергетичних ресурсах (табл. 4.22).  
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Таблиця 4.22 

Еколого-економічні показники сталого використання ресурсів деревної 

біомаси букових деревостанів Буковинського Передкарпаття 

Вид деревної біомаси 

Потенціал 

деревної 

біомаси, 

ПДж 

Зменшення 

викидів 

СО2, тис. т 

СО2 

Орієнтовна 

вигода від 

економії 

екоподатку на 

викиди СО2
*
, 

млн грн 

Еквівалент 

вартості ДБ 

за цінами на 

природний 

газ, млн грн 

Екологічно безпечний 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
1,34 82,5 0,82 / 98,13 147,19 

Лісові деревні 

відходи  
0,51 31,4 0,31 / 37,35 56,02 

Лісопромислові 

деревні відходи 
0,1 6,2 0,06 / 7,32 10,98 

Разом 1,95 120,0 1,20 / 142,80 214,20 

Економічно доцільний 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
1,27 78,2 0,78 / 93,00 139,50 

Лісові деревні 

відходи  
0,12 7,4 0,07 / 8,79 13,18 

Лісопромислові 

деревні відходи 
0,1 6,2 0,06 / 7,32 10,98 

Разом 1,49 91,7 0,92 / 109,11 163,67 

Соціально зумовлений 

Дров’яна стовбурова 

деревина 
0,99 60,9 0,61 / 72,50 108,75 

Лісові деревні 

відходи  
0,1 6,2 0,06 / 7,32 10,98 

Лісопромислові 

деревні відходи 
0,1 6,2 0,06 / 7,32 10,98 

Разом 1,19 73,2 0,73 / 87,14 130,72 

Примітка.
 

За національними ставками вуглецевого податку (10 грн) / за ставками 

вуглецевого податку, що діють у Франції (44 дол. США). 
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Загалом, щорічні економічні показники використання деревної біомаси 

букових деревостанів для енергетичних цілей у межах регіону дослідження 

можуть знаходитися на рівні 130–220 млн грн. Згадані показники до 

завершення 2020 року можуть значно змінитися. Так, за ціни на природний газ 

на рівні 5 грн за 1 м
3
, їхні значення можуть досягати 180–300 млн грн. При 

цьому забезпечується зменшення викидів СО2 на рівні 70–120 тис. т залежно 

від виду потенціалу.  

Узагальнюючи питання еколого-економічної оцінки сталого 

багатоцільового використання деревної біомаси у букових лісах Буковинського 

Передкарпаття та її значення для забезпечення енергетичної стабільності 

Чернівецької області, варто зазначити, що лісові ресурси у регіоні є 

визначальним чинником еколого енергетичної безпеки, економічної та 

соціальної складової розвитку місцевих територіальних громад.  

 

Висновки до четвертого розділу 

 

На основі дослідження динаміки таксаційних показників та енергетичної 

функції букових деревостанів Буковинського Передкарпаття можна зробити 

наступні висновки та узагальнення: 

1. На основі ростової функції Мітчерліха й алометричних залежностей 

розроблено систему моделей динаміки таксаційних показників (середньої 

висоти, середнього діаметра, відносної повноти та запасу) модальних букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття, які характеризуються високим 

рівнем апроксимації вихідних даних і слугують основою для відповідних 

таблиць ходу росту на бонітетній основі. 

2. Розроблені таблиці ходу росту модальних букових деревостанів 

відображають особливості їх росту в умовах регіону дослідження, на що 

вказують результати їхнього порівняння з існуючими нормативами для 

Українських Карпат загалом. Зокрема встановлено, що досліджувані 
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деревостани у віці до 80 років значно поступаються за продуктивністю буковим 

деревостанам Карпатського регіону загалом. Найбільші відхилення характерні 

для запасу у віці до 40 років, де їхні абсолютні значення досягають 61 %.  

3. Запропоноване нормативно-інформаційне забезпечення для 

оцінювання енергоємності компонентів фітомаси (деревини стовбура, стовбура 

у корі та гілок крони) модальних букових деревостанів дозволяє здійснювати 

статичну оцінку енергоємності відповідних компонентів їхньої фітомаси як на 

ділянках лісосічного фонду, так і в процесі відведення ділянок під рубки 

формування й оздоровлення лісів для встановлення структури енергетичної 

деревної біомаси.  

4. Загальний обсяг енергії, акумульований у рослинній біомасі букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття становить близько 320 ПДж 

(320∙10
15 

Дж), що за своїм еквівалентом орієнтовно відповідає 10,8 млн т 

умовного палива. У досліджуваних насадженнях щороку продукується понад 

15 ПДж енергії у вигляді живої органічної речовини, що становить 32 % у 

загальній структурі енергопродуктивності лісів регіону. Найвищі показники 

енергопродуктивності характерні для середньовікових деревостанів, які 

становлять 7,98 ПДж рік
-1

, або 260 ГДж га
-1

рік
-1

. 

5. Встановлено кількісні значення чинників, які визначають 

інформаційний базис для оцінювання енергетичного потенціалу деревної 

біомаси букових деревостанів, зокрема, розмірно-якісної структури 

заготовленої лісопродукції, співвідношення біомаси гілок з загальною біомасою 

стовбурової деревини, частки грубих гілок у структурі загальної біомаси та ін. 

6. Щорічний енергетичний потенціал деревної біомаси у букових 

деревостанах Буковинського Передкарпаття змінюється від 3,6 до 1,2 ПДж, 

залежно від типу потенціалу. Соціально зумовлений енергетичний потенціал 

деревної біомаси становить 1,19 ПДж, що еквівалентно 130,9 тис. м
3
, 66,7 тис. т 

абсолютно сухої рослинної речовини, 40,6 тис. т умовного палива, або близько 

38 млн м
3
 природного газу. 
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7. Еколого-економічна оцінка використання енергетичного потенціалу 

букових деревостанів Буковинського Передкарпаття, що відповідає принципам 

сталого лісоуправління, базується на встановленні обсягів зменшення викидів 

СО2 та відповідної фінансової вигоди від заміщення викопних видів 

енергетичних ресурсів біомасою. У результаті встановлено, що економічні 

показники щорічного використання соціально зумовленого енергетичного 

потенціалу деревної біомаси букових деревостанів знаходитися на рівні 

130 млн грн, при цьому забезпечується зменшення викидів СО2 на рівні 

70 тис. т.  

8. Впровадження системних підходів до використання енергетичного 

потенціалу деревної біомаси лісів досліджуваного регіону слугуватиме 

складовою регіональної стратегії низьковуглецевого розвитку. 

 

Матеріали четвертого розділу опубліковані у наступних наукових працях 

[41, 42, 43, 46, 54, 186, 189, 190, 191]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації з використанням базових принципів системного підходу 

одержано комплексні результати, які відображають особливості росту  

та енергетичний потенціал букових деревостанів Буковинського Передкарпаття. 

За результатами дисертаційного дослідження можна зробити наступні висновки: 

1. Активізація діяльності у напрямі впровадження механізмів запобігання 

глобальним кліматичним змінам, стимулює розвиток відновлювальної 

енергетики, важливою складовою якої є деревна біомаса лісів. Світові наукові 

тенденції досліджень у цьому напрямі відображають необхідність розроблення 

регіональних та глобальних моделей для здійснення надійного інформаційного 

супроводу системи ефективного управління лісовими ресурсами. 

2. Лісівничо-таксаційна характеристика букових лісів Буковинського 

Передкарпаття слугувала інформаційним базисом для дослідження особливостей 

їхнього росту та енергетичної функції. У цьому контексті встановлено, що 

модальні букові деревостани в регіоні дослідження займають площу 60,6 тис. га 

вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок  та характеризуються наступними 

середніми таксаційними показниками: вік – 76 років, висота – 23,1 м, діаметр – 

29,2 см, стовбуровий запас 228 м
3
∙(га)

-1
. У регіоні дослідження домінують 

природні букові деревостани, частка яких становить понад 90 %. 

3. Основою для виконання завдань дисертаційного дослідження слугували 

показники 27 тимчасових пробних площ з рубкою та фракційною оцінкою 132 

модельних дерев. Переважна більшість тимчасових пробних площ (20 шт.) 

закладено здобувачем у букових деревостанах Чернівецької області, решта – 

7 шт., науковцями кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Дослідні дані 

репрезентативно описують букові деревостани Буковинського Передкарпаття. 

4. Здійснено удосконалення існуючих методичних підходів оцінювання 

енергетичного потенціалу деревної біомаси через запровадження орієнтовних 

норм використання лісосічних залишків під час проведення рубок у букових 

деревостанах регіону дослідження. Згадані норми дозволять здійснити точніше 

оцінювання екологічно безпечного енергетичного потенціалу лісових деревних 
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відходів. 

5. Розроблено систему моделей динаміки таксаційних показників і 

регіональні таблиці ходу росту модальних букових деревостанів Буковинського 

Передкарпаття, які відображають особливості їх росту та слугують доповненням 

до чинного нормативного інструментарію лісогосподарського виробництва у 

Чернівецькій області. 

6. Основою для встановлення енергетичної структури лісових ділянок  

під час таксації лісосік, слугуватиме розроблене нормативно-інформаційне 

забезпечення для статичної оцінки питомої та загальної енергоємності 

компонентів фітомаси модальних букових деревостанів: деревини стовбура, 

стовбура у корі та гілок крони.  

7. Встановлено, що загальна енергоємність рослинної біомаси букових 

деревостанів Буковинського Передкарпаття становить близько 320 ПДж,  

або 10,8 млн т умовного палива. Енергопродуктивність досліджуваних насаджень 

складає понад 15 ПДж енергії у вигляді живої органічної речовини. 

Найпродуктивніші за цим показником середньовікові деревостани забезпечують 

енергопродуктивність на рівні 7,98 ПДж рік
-1

, або 260 ГДж га
-1

рік
-1

. 

8. Кількісні значення теоретично можливого, технічно доступного, 

екологічно безпечного, економічно доцільного та соціально зумовленого типів 

енергетичного потенціалу деревної біомаси у букових лісах досліджуваного 

регіону змінюються від 3,6 до 1,2 ПДж. соціально зумовлений енергетичний 

потенціал деревної біомаси, який враховує потребу місцевих жителів  

на забезпечення базових потреб у паливних енергетичних ресурсах, становить 

1,19 ПДж, що еквівалентно 130,9 тис. м
3
.  

9. Використання енергетичного потенціалу букових деревостанів,  

як складової регіональної стратегії низьковуглецевого розвитку, з різними 

рівнями екологічних, економічних та соціальних обмежень дозволить забезпечити 

зменшення викидів СО2 на рівні 70–120 тис. т та економічний результат у вигляді 

фінансової вигоди на рівні 130–220 млн грн (зменшення витрат на вуглецевий 

податок і закупівлю природного газу) від заміщення викопних видів енергетичних 

ресурсів.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

За результатами дисертаційного дослідження для вирішення завдань 

щодо збільшення частки відновлювальних джерел у структурі енергетичного 

сектору Чернівецької області та сприяння у регіоні низьковуглецевому 

промисловому розвитку, запропоновано наступні матеріали для 

використання зацікавленими суб’єктами лісогосподарського, 

деревообробного й енергетичного виробництва: 

– таблиці ходу росту модальних букових деревостанів 

Буковинського Передкарпаття; 

–  кількісні показники питомої енергоємності компонентів 

фітомаси дерев бука лісового в умовах Буковинського Передкарпаття; 

– норми використання лісосічних залишків під час проведення 

рубок формування і оздоровлення лісів та рубок головного користування у 

букових деревостанах Буковинського Передкарпаття, залежно від типів 

лісорослинних умов; 

– кількісні значення п’яти типів (теоретично можливого, технічно 

доступного, екологічно безпечного, економічно доцільного та соціально 

зумовленого) енергетичного потенціалу деревної біомаси у букових лісах 

Буковинського Передкарпаття. 
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Буковинського Передкарпаття. Проблеми розвитку лісової таксації, 

лісовпорядкування та інвентаризації лісів: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 06–08 грудня 2018 року: тези доповідей. К., 2018. С. 38. 

(Здобувачем особисто оцінено загальну енергоємність компонентів 

фітомаси дерев бука лісового). 

19.  Слюсарчук В. В. Природна та базисна середня щільність стовбурів 

дерев бука лісового у насадженнях Буковинського Передкарпаття. Проблеми 

розвитку лісової таксації, лісовпорядкування та інвентаризації лісів: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 06–08 грудня 2018 

року: тези доповідей. К., 2018. С. 122–123.  

20.  Слюсарчук В. В., Василишин Р. Д., Терентьєв А. Ю. Енергетичний 

потенціал сухостою дерев бука лісового у насадженнях Буковинського 

Передкарпаття. Перспективи розвитку екосистемного менеджменту у 

лісовому комплексі та садово-парковому господарстві: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 18–19 квітня 2019 року: тези доповідей. 

Київ, 2019. С. 43. (Здобувачем особисто оцінено ресурсний потенціал 

сухостою у букових деревостанах Чернівецької області). 

21.  Слюсарчук В. В., Василишин Р. Д. Енергопродуктивність 

модальних букових деревостанів Буковинського Передкарпаття у панівних 

типах лісу. Лісова типологія як основа наближеного до природи лісівництва: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 09–12 жовтня 2019 

року: тези доповідей. К., 2019. С. 76–77. (Здобувачем особисто оцінено 

енерго-продуктивність букових деревостанів Буковинського 

Передкарпаття). 



 
 

 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Локація й таксаційна характеристика тимчасових пробних площ 

№ з. п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал Пло- 

ща 

ТПП, 

 га 

Склад 

насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для 

 породи Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас 
Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1

 

Бонітет По- 

ход-

жен-

ня 

 
Лісництво Виділ 

по-

рода 
% 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви 

сота, м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос-

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

1 

ДП 

"Сторожи-

нецький 

лісгосп" 

11 

0,7 

Бкл 67 

4 

58 28,6 25,3 357 22,86 0,57 250,5 237,4 7,8 

І 

1 

Гз 25   22,2 24,4 207 7,99 0,20 93,0 87,8 2,55 

Клг 4   25,5 24,9 26 1,32 0,03 14,7 13,9 0,45 

24121401 Буденецьке 4 
Яз 5   30,2 25,5 23 1,64 0,04 17,8 16,9 0,57 

D3 
Разом 100       613 33,81 0,84 376,0 356,0 11,37 

2 
ДП 

"Берегомет-

ське ЛМГ" 

27 

0,8 

Бкл 85 

4 

78 31,7 31,5 284 22,38 0,52 287,1 272,3 4,84 

І
а
 

1 

Гз 9   18,1 29,4 101 0,06 0,06 31,1 29,6 0,61 

Яцб 4   38,2 31,9 10 0,03 0,03 14,2 13,5 0,21 

24121502 Славецьке 30 
Яв 2   38,1 31,9 5 0,01 0,01 7,1 6,7 0,11 

D3 
Разом 100       400 22,48 0,62 339,4 322,1 5,76 

3 
ДП 

"Берегомет-

ське ЛМГ" 

5 

0,5 

Бкл 81 

5 

48 23,2 24,2 520 21,94 0,56 282,7 266,9 12,52 

І 

3 

Гз 1   19,0 21,2 12 0,34 0,01 3,9 3,7 0,18 

Яв 7   17,1 19,6 102 2,35 0,06 22,9 21,7 0,88 

24121503 Славецьке 2 

Яцб 8   23,9 24,7 48 2,15 0,06 27,9 26,4 1,32 

С3 Ялє 3   27,5 26,9 14 0,83 0,02 11,8 11,2 0,54 

Разом 100       696 27,61 0,71 349,2 329,9 15,44 

 

1
7
3
 



 
 

 

Продовження табл. Б.1 

№ з. п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал Пло- 

ща 

ТПП, 

 га 

Склад 

насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для 

 породи Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас 
Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1

 

Бонітет По- 

ход-

жен-

ня 

 
Лісництво Виділ 

по-

рода 
% 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви 

сота, м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос-

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

4 

ДП 

"Сторожи-

нецький 

лісгосп" 

14 

1,35 

Бкл 76 

4 

115 37,6 31,1 150 16,65 0,39 231,3 222,0 4,72 

ІІ 

1 

Яцб 12 
 

38,1 31,1 24 2,70 0,06 37,8 36,3 0,77 

Гз 8 
 

30,1 29,6 25 1,79 0,04 23,8 22,4 0,60 

24121504 Гільчанське 14 
Яв 4 

 
33,8 30,4 11 1,00 0,02 13,7 13,1 0,29 

D3 
Разом 100 

   
210 22,14 0,52 306,6 293,8 6,38 

5 

ДП 

"Сторожи-

нецький 

лісгосп" 

19 
0,45 

Бкл 85 

4 

50 23,0 27,9 571 23,80 0,57 343,6 328,3 10,00 

І
а
 1 Яв 10 

 
18,5 26,5 111 2,97 0,07 40,7 38,8 1,19 

Гз 5 
 

21,8 27,6 38 1,41 0,03 20,0 19,1 0,58 

24121505 Гільчанське 3 Разом 100 
   

720 28,18 0,68 404,4 386,3 11,78 D3 

6 

ДП 

"Сторожи-

нецький 

лісгосп" 

8 
0,60 

Бкл 89 

4 

66 29,2 27,6 447 29,87 0,72 336,7 317,1 9,43 

І
b
 

1 

Яцб 3 
 

15,0 22,3 47 0,82 0,02 10,4 10,0 0,28 

Гз 9 
 

20,2 25,0 87 2,78 0,07 33,1 31,2 0,90 

24121506 Чудейське 10 Разом 100 
   

580 33,47 0,81 380,3 358,3 10,60 D3 

7 

ДП 

"Сторожи-

нецький 

лісгосп" 

7 
1,40 

Бкл 54 

4 

94 30,5 29,5 147 10,72 0,26 163,3 158,7 4,66 

І 
1 

Яцб 37 
 

30,4 29,5 99 7,21 0,17 111,4 108,3 3,23 

Гз 10 
 

25,0 24,4 48 2,34 0,06 29,1 28,2 0,92 

24121507 Чудейське 10 Разом 100       294 20,28 0,48 303,8 295,2 8,82 D3 

1
7
4
 



 
 

 

Продовження табл. Б.1 

№ з. п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал Пло- 

ща 

ТПП, 

 га 

Склад 

насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для 

 породи Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас 
Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1

 

Бонітет По- 

ход-

жен-

ня 

 
Лісництво Виділ 

по-

рода 
% 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви 

сота, м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос-

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

8 

ДП 

"Сторожи-

нецький 

лісгосп" 

17 
1,00 

Бкл 75 4 90 31,3 31,3 264 20,31 0,48 316,8 303,3 10,23 

І 
1 

Яцб 13    26,8 29,9 67 3,77 0,09 55,7 53,3 1,91 

Яв 12    27,1 30,1 62 3,59 0,08 53,2 50,8 1,80 

24121508 Банилівське 12 Разом 100        393 27,66 0,65 425,7 407,3 13,95 D3 

9 

ДП 

"Сторожи-

нецький 

лісгосп" 

18 

0,35 

Бкл 52 6 18 7,2 6,7 883 3,61 0,22 11,9 11,4 1,53 

І 1 
Яцб 6    7,7 6,8 86 0,40 0,02 1,3 1,2 0,16 

Ялє 3    6,8 6,6 49 0,18 0,01 0,6 0,5 0,07 

24121509 Банилівське 16 

Гз 20    7,3 6,7 314 1,33 0,08 4,4 4,2 0,55 

D3 Яв 19    7,1 6,7 323 1,28 0,08 4,3 4,1 0,54 

Разом 100        1654 6,80 0,42 22,5 21,5 2,85 

10 

ДП 

"Берегомет-

ське ЛМГ" 

30 

0,15 

Бкл 60 4 20 8,7 11,3 2160 12,99 0,50 67,6 64,0 7,34 

І 

1 

Яцб 37    13,3 11,6 593 8,24 0,32 41,8 39,6 4,30 

Яв 3    8,2 11,2 20 0,10 0,01 0,6 0,5 0,07 

24121510 Мигівське 3 
Ос 2    7,7 11,1 113 0,53 0,02 2,7 2,6 0,30 

D3 
Разом 100    9,8 11,4 2887 21,86 0,84 112,7 106,7 12,00 

11 

ДП 

"Берегомет-

ське ЛМГ" 

30 

0,20 

Бкл 90 4 27 14,1 12,0 1715 26,95 0,91 135,2 129,3 8,43 

І 

1 

Яцб 4    8,9 11,4 180 1,12 0,04 6,5 6,2 0,56 

Яв 2    8,9 11,4 95 0,59 0,02 3,6 3,4 0,37 

24121511 Мигівське 6 
Бп 4    9,2 11,4 145 0,96 0,03 6,3 5,9 0,65 

D3 
Разом 100    13,3 11,9 2135 29,61 1 151,5 144,8 10,01 

1
7
5
 



 
 

 

Продовження табл. Б.1 

№ з. п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал Пло- 

ща 

ТПП, 

 га 

Склад 

насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для 

 породи Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас 
Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1

 

Бонітет По- 

ход-

жен-

ня 

 
Лісництво Виділ 

по-

рода 
% 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви 

сота, м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос-

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

12 

ДП 

"Сторожи-

нецький 

лісгосп" 

26 

0,25 

Бкл 41 

4 

14 5,6 7,6 1500 3,73 0,20 16,3 15,4 2,34 

І 

1 

Гзв 24 
 

6,0 7,8 756 2,11 0,11 9,5 9,0 1,34 

Яв 16 
 

6,7 8,2 400 1,41 0,07 6,5 6,2 0,91 

24121512 
Сторожи-

нецьке 
9 

Ос 19 
 

5,9 7,7 620 1,69 0,09 7,5 7,0 1,10 
D2 

Разом 100 
 

5,9 7,8 3276 8,94 0,48 39,8 37,6 5,69 

13 

ДП 

"Сторожи-

нецький 

лісгосп" 

26 

0,25 

Бкл 45 

4 

12 5,6 7,6 1688 4,10 0,22 17,3 16,2 2,49 

І 1 
Гзв 37 

 
6,9 8,2 856 3,16 0,17 14,0 13,3 1,96 

Яв 18 
 

5,3 7,5 728 1,62 0,09 6,7 6,3 0,98 

24121513 
Сторожи-

нецьке 
18 Разом 100 

 
5,9 7,8 3272 8,89 0,47 38,0 35,8 5,44 D2 

14 
ДП 

"Берегомет-

ське ЛМГ" 

10 
0,30 

Бкл 57 

3 

35 13,1 12,7 927 12,50 0,43 77,7 74,5 6,40 

І
а
 

1 
Яв 34 

 
12,7 13,6 610 7,69 0,27 47,4 45,5 3,87 

Яцб 9 
 

10,7 12,0 217 1,96 0,07 11,8 11,3 1,00 

24121514 Мигівське 7 Разом 100 
 

12,7 12,6 1753 22,15 0,76 136,9 131,3 11,27 D3 

15 
ДП "Черні-

вецький 

лісгосп" 

3 
0,40 

Бкл 89 

3 

68 23,7 24,7 648 28,65 0,73 320,2 310,6 6,45 

І 
1 

Яв 10 
 

17,9 22,3 135 3,39 0,09 35,6 34,3 0,88 

Яцб 1 
 

21,7 24,0 8 0,28 0,01 3,0 2,9 0,07 

24121615 Кучурівське 4 Разом 100 
 

22,8 24,8 790 32,31 0,82 358,8 347,8 7,40 D3 

 

1
7
6
 



 
 

 

Продовження табл. Б.1 

№ з. п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал Пло- 

ща 

ТПП, 

 га 

Склад 

насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для 

 породи Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас 
Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1

 

Бонітет По- 

ход-

жен-

ня 

 
Лісництво Виділ 

по-

рода 
% 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви 

сота, м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос-

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

16 
ДП 

"Берегомет 

ське ЛМГ" 

29 
1,55 

Бкл 57 

5 

128 46,7 37,2 138 23,63 0,53 333,3 324,3 5,20 

І 
1 

Яцб 34 
 

40,5 36,4 35 4,48 0,10 57,1 55,5 0,87 

Яв 9 
 

39,3 36,2 20 2,43 0,05 29,7 28,8 0,45 

24121616 Мигівське 28 Разом 100 
 

12,7 12,6 193 30,54 0,68 420,2 408,6 6,52 D3 

17 

ДП СЛАП 

"Сторожи-

нецький 

лісгосп" 

45 

1,50 

Бкл 86 

3 

120 51,0 27,5 83 17,02 0,42 252,5 246,1 3,78 

ІІ 1 Дзв 1 
 

29,4 24,9 6 0,41 0,01 4,0 3,9 0,06 

Гзв 13 
 

34,9 25,8 38 3,64 0,09 36,9 35,9 0,57 

24121617 
Сторожи-

нецьке 
17 Разом 100 

 
45,9 27,2 127 21,06 0,51 293,3 285,9 4,41 С3 

18 

ДП СЛАП 

"Сторожи-

нецький 

лісгосп" 

23 

0,55 

Бкл 80 

3 

77 30,2 30,9 409 29,32 0,69 426,4 405,6 8,61 

І 

1 

Гзв 12 
 

21,7 22,5 155 5,74 0,13 66,0 62,6 1,52 

Дзв 8 
 

23,4 24,2 82 3,52 0,08 42,6 40,4 1,00 

24121618 
Сторожи-

нецьке 
4 Разом 100 

 
27,6 29,3 645 38,58 0,90 535,0 508,7 11,13 D2 

19 

ДП "Черні-

вецький 

лісгосп" 

28 
0,30 

Бкл 82 

3 

35 14,8 14,0 1317 22,62 0,75 157,7 150,3 11,96 

ІІ 
1 Гзв 18 

 
12,9 12,3 403 5,31 0,18 35,0 33,2 2,71 

24121619 Кучурівське 1 Разом 100 
 

14,4 13,7 1720 27,93 0,92 192,7 183,5 14,67 D3 

 

1
7
7
 



 
 

 

Продовження табл. Б.1 

№ з. п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал Пло- 

ща 

ТПП, 

 га 

Склад 

насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для 

 породи Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас 
Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1

 

Бонітет По- 

ход-

жен-

ня 

 
Лісництво Виділ 

по-

рода 
% 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви 

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос-

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

20 

ДП 

"Хотинське 

ЛГ" 

41 

0,35 

Бкл 95 

4 

59 27,9 24,5 580 35,46 0,89 364,2 352,9 12,25 
І
b
 

3 
Дзв 5 

 
26,2 24,4 37 2,01 0,05 20,3 19,7 0,67 

24121620 
Колінкі-

вецьке 
1 Разом 100 

 
27,8 13,7 617 37,47 0,94 384,5 372,6 12,92 Д2 

21 Сторожи-

нецький 

ДЛГ 

52 
0,08 

Бкл 87 

8 

10 5,7 6,6 3887 9,86 0,57 35,9 33,3 3,47 І
b
 1 

24129211 

Бп 13  7,0 7,0 388 1,48 0,09 5,5 5,2 0,49 С3 

Їжівське 4 Разом 100    4275 11,34 0,66 41,4 38,5 3,96 

22 
Сторожи-

нецький 

ДЛГ 

52 
0, 16 

Бкл 91 
7 

20 8,7 11,4 3469 20,69 0,76 108,5 100,7 7,76 
І
b
 

1 

24129212 

Яв 9  11,6 13,0 169 1,79 0,07 10,3 9,6 0,68 
С3 

Їжівське 1 Разом 100    3638 22,48 0,83 118,8 110,3 8,44 

23 Сторожи-

нецький 

ДЛГ 

56 
0,25 

Бкл 90 

7 

32 14,4 15,3 1300 21,31 0,68 146,9 138,4 7,14 І
а
 

1 

24129213 

Ялє 10  15,4 16,2 120 2,22 0,07 15,8 14,9 0,74 С3 

Їжівське 2 Разом 100    1420 23,53 0,75 162,7 153,3 7,88 

24 

Сторожи-

нецький 

ДЛГ 

30 

0,36 

Бкл 68 

7 

38 16,9 17,1 747 16,77 0,49 138,4 130,2 6,35 
І
а
 

1 Ялє 27  21,9 18,8 150 5,65 0,17 54,7 51,9 2,35 

24129214 Їжівське 2 
Яв 5  21,4 18,7 28 1,00 0,03 9,7 9,2 0,41 

С3 
Разом 100    925 23,42 0,69 202,8 191,3 9,11 

 

1
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Продовження табл. Б.1 

№ з. п., 

Шифр ТПП 

Підпри-

ємство 

Квар-

тал Пло- 

ща 

ТПП, 

 га 

Склад 

насад-

ження 

Кіль-

кість 

МД
 
з 

оцін-

кою 

фіто-

маси 

Середні для 

 породи Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га
-1

 

Повнота Запас 
Поточ-

ний 

при-

ріст, 

м
3
∙га

-1
∙ 

∙рік
-1

 

Бонітет По- 

ход-

жен-

ня 

 
Лісництво Виділ 

по-

рода 
% 

вік, 

ро- 

ків 

діа-

метр, 

см 

ви 

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м
2
∙га

-1
 

від-

нос-

на 

у корі, 

м
3
∙га

-1
 

без кори, 

м
3
∙га

-1
 

ТЛУ 

25 Сторожи-

нецький 

ДЛГ 42 
0,24 

Бкл 89 

7 

41 17,1 18,3 979 22,56 0,65 209,6 197,9 9,56 І
а
 

1 

24129215 

Яцб 11  23,0 20,3 63 2,60 0,07 26,0 24,7 1,08 С3 

Їжівське 1 Разом 100    1042 25,16 0,72 235,6 222,6 10,64 

26 Сторожи-

нецький 

ДЛГ 29 0,24 

Бкл 90 

7 

45 17,7 19,5 1183 29,16 0,81 283,1 267,2 12,88 І
а
 

1 

24129216 

Клг 10  21,1 20,9 88 3,07 0,08 30,7 29,1 1,30 С3 

Їжівське 1 Разом 100    1271 32,23 0,89 313,8 296,3 14,18 

27 
Сторожи-

нецький 

ДЛГ 61 0,24 

Бкл 90 

7 

51 18,7 21,0 1033 28,42 0,77 283,6 265,1 14,00 
І
а
 

1 Дз 9  26,0 22,7 54 2,87 0,08 28,7 27,0 1,29 

24129217 
Їжівське 5 

Яцб 1  8,5 17,7 38 0,21 0,01 1,9 1,8 15,42 
С3 

Разом 100    1125 31,50 0,85 314,2 293,9 30,71 
Примітка: Шифр ТПП складається із шифру області (00), шифру породи (00), року закладання 00), номера ТПП у межах року (00). 

ТЛУ – тип лісорослинних умов. Походження: природне насіннєве (1); природне порослеве (2); штучне (3). 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Таксаційна характеристика модельних дерев 

Шифр 
ТПП 

По- 
рода 

Но-
мер 
МД 

Вік, 
років 

Діа-
метр, 

см 

Висо-
та, м 

Об’єм 
стовбура, м

3
 

Приріст Показники 
 повнодеревності та форми 

стовбура Кате-
горія 
МД 

поточний за 
об’ємом 

періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-
лютний, 
м

3
∙рік

-1
 

відно-
сний, 

% 

за ра-
діусом, 

см 

за 
висо-
тою, 

 м 

період 
вимірю-

вання 

старе видове 
число 

другий 
коефіцієнт  

форми у 
корі у корі 

без 
кори 

24121401 

Бкл 1 45 14,1 19,8 0,162 0,154 0,0063 4,12 1,75 1,82 5 0,523 0,526 0,556 2 

Бкл 2 56 18,2 27,6 0,345 0,326 0,0081 2,47 1,46 1,09 5 0,481 0,474 0,562 2 

Бкл 3 60 24,7 24,6 0,568 0,534 0,0143 2,68 0,91 1,63 5 0,482 0,476 0,538 1 

Бкл 4 59 30,9 24,6 0,791 0,754 0,0268 3,56 1,32 1,46 5 0,429 0,425 0,441 1 

Бкл 5 57 31,6 25,2 0,797 0,755 0.0267 3,54 1,23 1,83 5 0,403 0,400 0,437 1 

24121502 

Бкл 1 75 22,9 30,2 0,504 0,481 0,0099 2,07 0,89 0,79 5 0,405 0,400 0,522 2 

Бкл 2 79 27,6 31,6 0,911 0,860 0,0219 2,55 1,11 0,38 5 0,482 0,475 0,547 2 

Бкл 3 77 28,1 31,2 0,942 0,891 0,0223 2,5 1,16 0,71 5 0,487 0,481 0,549 1 

Бкл 4 78 30,5 30,9 0,888 0,843 0,0133 1,57 0,74 0,84 5 0,394 0,388 0,467 1 

24121503 

Бкл 1 46 16,6 19,4 0,152 0,144 0,0039 2,70 0,49 1,03 5 0,362 0,360 0,392 2 

Бкл 2 47 17,2 19,2 0,199 0,188 0,0045 2,39 0,53 1,15 5 0,446 0,443 0,472 2 

Бкл 3 49 19,0 21,7 0,319 0,298 0,0089 2,98 0,46 1,57 5 0,518 0,516 0,557 1 

Бкл 4 48 20,5 22,4 0,340 0,318 0,0095 2,98 0,55 1,61 5 0,459 0,457 0,546 1 

Бкл 5 48 23,7 24,5 0,566 0,536 0,0282 5,26 0,99 2,37 5 0,524 0,522 0,567 1 

24121504 

Бкл 1 108 29,7 29,4 0,897 0,837 0,0267 3,19 0,62 0,75 5 0,440 0,434 0,519 2 

Бкл 2 118 33,6 30,9 1,246 1,184 0,0273 2,31 0,52 0,84 5 0,455 0,453 0,514 2 

Бкл 3 114 43,8 31,0 2,088 2,021 0,0382 1,89 0,35 0,52 5 0,447 0,447 0,466 2 

Бкл 4 113 52,7 33,3 2,668 2,586 0,0462 1,79 0,34 0,54 5 0,367 0,366 0,437 2 

1
8
0
 



 
 

 

Продовження табл. В.1 

Шифр 
ТПП 

По- 
рода 

Но-
мер 
МД 

Вік, 
років 

Діа-
метр, 

см 

Висо-
та, м 

Об’єм 
стовбура, м

3
 

Приріст Показники 
 повнодеревності та форми 

стовбура Кате-
горія 
МД 

поточний за 
об’ємом 

періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-
лютний, 
м

3
∙рік

-1
 

відно-
сний, 

% 

за ра-
діусом, 

см 

за 
висо-
тою, 

 м 

період 
вимірю-

вання 

старе видове 
число 

другий 
коефіцієнт  

форми у 
корі у корі 

без 
кори 

24121505 

Бкл 1 49 15,4 26,3 0,244 0,230 0,0076 3,31 0,60 1,14 5 0,498 0,494 0,517 2 

Бкл 2 49 18,0 24,7 0,323 0,307 0,0087 2,85 0,57 1,05 5 0,514 0,510 0,601 2 

Бкл 3 50 21,6 26,4 0,459 0,432 0,0124 2,87 0,57 0,98 5 0,475 0,473 0,566 1 

Бкл 4 50 22,0 29,6 0,582 0,558 0,0171 3,06 0,55 1,42 5 0,517 0,514 0,536 1 

24121506 

Бкл 1 54 11,9 18,9 0,126 0,121 0,0036 2,97 0,68 1,38 5 0,598 0,595 0,632 2 

Бкл 2 62 21,8 28,5 0,490 0,469 0,0105 2,24 0,51 0,98 5 0,461 0,457 0,500 1 

Бкл 3 66 23,7 25,8 0,478 0,441 0,0137 3,10 0,52 1,40 5 0,420 0,412 0,507 2 

Бкл 4 67 35,4 27,3 1,032 0,974 0,0290 2,98 0,66 1,54 5 0,384 0,379 0,451 1 

24121507 

Бкл 1 95 29,9 33,4 1,033 0,997 0,0334 3,35 0,61 0,84 5 0,441 0,437 0,547 2 

Бкл 2 94 32,3 34,5 1,425 1,382 0,0377 2,73 0,62 1,04 5 0,504 0,501 0,507 1 

Бкл 3 94 32,4 34,3 1,467 1,429 0,0459 3,21 0,63 0,70 5 0,519 0,518 0,595 1 

Бкл 4 95 43,2 32,7 2,200 2,149 0,0454 2,11 0,35 0,55 5 0,459 0,457 0,532 1 

24121508 

Бкл 1 87 23,5 27,5 0,608 0,583 0,0233 3,99 0,91 0,95 5 0,510 0,506 0,519 1 

Бкл 2 91 29,6 32,8 1,048 0,998 0,0335 3,36 0,65 0,67 5 0,464 0,461 0,498 1 

Бкл 3 89 39,4 33,6 2,109 2,027 0,0660 3,26 0,83 0,89 5 0,515 0,516 0,540 1 

Бкл 4 92 43,6 32,3 2,458 2,358 0,0695 2,95 0,75 0,80 5 0,510 0,507 0,548 1 

24121509 

Бкл 1 16 4,3 5,8 0,005 0,004 0,0007 15,39 3,34 7,24 5 0,542 0,539 0,483 2 

Бкл 2 17 6,5 6,2 0,012 0,012 0,0017 14,29 4,12 4,52 5 0,591 0,598 0,576 2 

Бкл 3 19 10,7 7,3 0,027 0,026 0,0033 12,86 3,43 4,66 5 0,411 0,412 0,363 1 

1
8
1
 



 
 

 

Продовження табл. В.1 

Шифр 
ТПП 

По- 
рода 

Но-
мер 
МД 

Вік, 
років 

Діа-
метр, 

см 

Висо-
та, м 

Об’єм 
стовбура, м

3
 

Приріст Показники 
 повнодеревності та форми 

стовбура Кате-
горія 
МД 

поточний за 
об’ємом 

періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-
лютний, 
м

3
∙рік

-1
 

відно-
сний, 

% 

за ра-
діусом, 

см 

за 
висо-
тою, 

 м 

період 
вимірю-

вання 

старе видове 
число 

другий 
коефіцієнт  

форми у 
корі у корі 

без 
кори 

 

Бкл 4 18 12,6 7,8 0,043 0,040 0,0043 10,64 2,29 4,10 5 0,439 0,441 0,393 2 

Бкл 5 19 12,8 7,5 0,046 0,043 0,0043 9,94 2,26 4,00 5 0,475 0,476 0,433 1 

Бкл 6 18 13,0 7,4 0,046 0,043 0,0043 10,10 2,30 3,78 5 0,464 0,465 0,415 1 

24121510 

Бкл 1 21 6,3 10,9 0,016 0,015 0,0017 11,59 2,29 4,04 5 0,468 0,465 0,457 2 

Бкл 2 20 9,0 11,3 0,035 0,033 0,0041 12,32 3,53 3,19 5 0,487 0,485 0,472 2 

Бкл 3 24 11,1 11,5 0,054 0,052 0,0057 11,12 2,38 4,35 5 0,483 0,480 0,481 1 

Бкл 4 20 12,4 11,6 0,059 0,056 0,0059 10,52 2,15 3,97 5 0,420 0,418 0,440 1 

24121511 

Бкл 1 24 4,2 9,8 0,012 0,011 0,0013 11,90 3,25 3,67 5 0,901 0,913 0,583 2 

Бкл 2 24 10,9 11,5 0,054 0,052 0,0055 10,61 2,34 4,35 5 0,501 0,499 0,479 1 

Бкл 3 28 21,2 12,3 0,157 0,150 0,0052 3,49 0,62 2,93 5 0,361 0,356 0,364 1 

Бкл 4 29 21,9 12,4 0,162 0,155 0,0056 3,63 0,70 3,06 5 0,347 0,345 0,371 1 

24121512 

Бкл 1 13 5,1 7,2 0,008 0,008 0,0013 16,89 5,92 5,56 5 0,568 0,564 0,477 2 

Бкл 2 13 5,2 7,5 0,008 0,008 0,0013 16,83 5,60 6,67 5 0,515 0,513 0,562 2 

Бкл 3 14 6,5 8,1 0,016 0,015 0,0023 15,89 5,08 4,94 5 0,580 0,584 0,495 1 

Бкл 4 14 6,6 8,2 0,015 0,015 0,0021 14,20 4,85 4,15 5 0,547 0,557 0,453 1 

24121513 

Бкл 1 12 5,0 7,3 0,008 0,007 0,0012 16,61 5,83 5,75 5 0,539 0,534 0,491 2 

Бкл 2 13 5,1 7,5 0,008 0,008 0,0013 17,11 5,71 6,67 5 0,536 0,531 0,562 1 

Бкл 3 12 6,5 8,1 0,015 0,014 0,0023 15,85 5,24 4,94 5 0,568 0,569 0,494 1 

Бкл 4 14 6,7 8,1 0,015 0,015 0,0021 14,20 4,77 4,20 5 0,530 0,540 0,474 1 

1
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Продовження табл. В.1 

Шифр 
ТПП 

По- 
рода 

Но-
мер 
МД 

Вік, 
років 

Діа-
метр, 

см 

Висо-
та, м 

Об’єм 
стовбура, м

3
 

Приріст Показники 
 повнодеревності та форми 

стовбура Кате-
горія 
МД 

поточний за 
об’ємом 

періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-
лютний, 
м

3
∙рік

-1
 

відно-
сний, 

% 

за ра-
діусом, 

см 

за 
висо-
тою, 

 м 

період 
вимірю-

вання 

старе видове 
число 

другий 
коефіцієнт  

форми у 
корі у корі 

без 
кори 

24121514 
Бкл 1 35 13,1 13,1 0,088 0,084 0,0075 8,87 2,03 3,82 5 0,498 0,500 0,466 2 
Бкл 2 34 13,5 12,3 0,085 0,081 0,0069 8,54 1,82 4,39 5 0,482 0,482 0,452 1 
Бкл 3 35 16,9 13,4 0,141 0,135 0,0104 7,67 1,50 2,84 5 0,468 0,466 0,493 1 

24121515 

Бкл 1 61 13,3 19,8 0,140 0,134 0,0046 3,42 0,77 2,12 5 0,510 0,509 0,580 1 
Бкл 2 62 16,5 18,5 0,206 0,199 0,0052 2,59 0,56 1,84 5 0,522 0,521 0,560 2 
Бкл 3 65 16,7 25,1 0,262 0,252 0,0061 2,40 0,49 1,67 5 0,476 0,475 0,546 2 
Бкл 4 67 22,5 23,7 0,413 0,399 0,0104 2,60 0,41 1,69 5 0,438 0,435 0,512 1 
Бкл 5 69 30,6 26,8 0,871 0,849 0,0135 1,59 0,36 1,27 5 0,442 0,439 0,506 1 

24121616 

Бкл 1 126 43,7 39,5 1,941 1,884 0,0265 1,41 0,37 0,71 5 0,328 0,325 0,388 2 

Бкл 2 116 45,8 34,8 2,114 2,050 0,0413 2,01 0,46 0,80 5 0,369 0,367 0,467 2 

Бкл 3 142 48,1 35,6 2,379 2,309 0,0424 1,84 0,34 0,62 5 0,368 0,366 0,376 2 

Бкл 4 128 50,9 38,9 3,759 3,664 0,0518 1,41 0,38 0,62 5 0,475 0,474 0,483 2 

Бкл 5 127 69,9 39,3 4,667 4,551 0,0934 2,05 0,48 0,81 5 0,309 0,308 0,335 2 

24121617 
Бкл 1 118 43,2 25,8 1,477 1,438 0,0224 1,56 0,35 1,01 5 0,391 0,389 0,455 2 

Бкл 2 116 45,4 28,6 1,841 1,787 0,0416 2,33 0,45 0,84 5 0,398 0,396 0,475 2 

Бкл 3 121 50,3 26,9 2,995 2,921 0,0442 1,51 0,61 0,82 5 0,560 0,560 0,576 2 

24121618 
Бкл 1 76 22,7 28,3 0,558 0,529 0,0126 2,39 0,55 0,85 5 0,488 0,487 0,602 2 

Бкл 2 77 28,2 29,0 0,828 0,788 0,0248 3,15 0,65 0,76 5 0,457 0,454 0,546 1 

Бкл 3 77 30,4 27,4 0,874 0,831 0,0154 1,85 0,37 0,95 5 0,439 0,435 0,505 1 
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Продовження табл. В.1 

Шифр 
ТПП 

По- 
рода 

Но-
мер 
МД 

Вік, 
років 

Діа-
метр, 

см 

Висо-
та, м 

Об’єм 
стовбура, м

3
 

Приріст Показники 
 повнодеревності та форми 

стовбура Кате-
горія 
МД 

поточний за 
об’ємом 

періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-
лютний, 
м

3
∙рік

-1
 

відно-
сний, 

% 

за ра-
діусом, 

см 

за 
висо-
тою, 

 м 

період 
вимірю-

вання 

старе видове 
число 

другий 
коефіцієнт  

форми у 
корі у корі 

без 
кори 

24121619 
Бкл 1 36 13,2 15,9 0,117 0,109 0,0099 9,07 8,05 3,14 5 0,537 0,541 0,556 2 
Бкл 2 35 13,5 12,9 0,084 0,080 0,0066 8,32 1,83 4,19 5 0,455 0,460 0,449 1 
Бкл 3 35 17,2 13,5 0,143 0,137 0,0103 7,54 1,48 2,81 5 0,455 0,452 0,464 1 

24121620 

Бкл 1 62 16,1 24,2 0,244 0,232 0,0085 3,64 0,63 2,15 5 0,494 0,495 0,586 2 

Бкл 2 60 21,9 22,2 0,344 0,330 0,0095 2,87 0,46 0,90 5 0,411 0,410 0,465 2 

Бкл 3 59 30,5 25,0 0,761 0,741 0,0275 3,72 0,63 1,84 5 0,417 0,416 0,442 1 

Бкл 4 59 31,3 25,3 0,831 0,808 0,0301 3,72 0,68 1,98 5 0,427 0,426 0,455 1 

24129211 

Бкл 1 8 4,2 5,8 0,004 0,004 0,0005 12,93 0,2 1,3 5 0,557 0,563 0,618 2 

Бкл 2 10 4,3 6,0 0,006 0,005 0,0007 12,92 0,2 1,3 5 0,684 0,680 0,732 1 

Бкл 3 10 4,4 6,6 0,006 0,005 0,0007 12,66 0,2 1,6 5 0,586 0,585 0,563 2 

Бкл 4 10 4,5 6,7 0,005 0,005 0,0006 13,03 0,2 1,2 5 0,485 0,479 0,543 2 

Бкл 5 10 6,7 6,7 0,013 0,012 0,0013 10,59 0,2 1,7 5 0,560 0,554 0,703 2 

Бкл 6 10 7,9 6,6 0,016 0,015 0,0014 9,46 0,2 1,6 5 0,489 0,483 0,579 2 

Бкл 7 10 8,2 6,8 0,018 0,016 0,0014 8,69 0,2 1,4 5 0,488 0,483 0,571 2 

Бкл 8 10 10,2 7,3 0,030 0,028 0,0023 8,07 0,2 1,5 5 0,502 0,497 0,640 2 

24129211 

Бкл 1 20 5,5 9,5 0,011 0,010 0,0011 10,50 0,2 2,0 5 0,499 0,492 0,574 2 

Бкл 2 20 5,7 9,8 0,012 0,011 0,0012 10,87 0,1 2,2 5 0,479 0,472 0,556 2 

Бкл 3 20 9,2 12,2 0,030 0,028 0,0025 9,02 0,2 2,5 5 0,373 0,369 0,558 1 

Бкл 4 20 9,5 11,2 0,035 0,033 0,0025 7,63 0,2 2,4 5 0,439 0,433 0,674 2 

Бкл 5 20 10,1 12,4 0,043 0,039 0,0030 7,63 0,2 3,0 5 0,436 0,434 0,615 1 

Бкл 6 20 10,4 11,9 0,048 0,045 0,0033 7,25 0,2 2,5 5 0,471 0,470 0,628 1 

Бкл 7 20 14,5 12,2 0,086 0,081 0,0051 6,35 0,2 2,9 5 0,429 0,426 0,564 1 

1
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Продовження табл. В.1 

Шифр 
ТПП 

По- 
рода 

Но-
мер 
МД 

Вік, 
років 

Діа-
метр, 

см 

Висо-
та, м 

Об’єм 
стовбура, м

3
 

Приріст Показники 
 повнодеревності та форми 

стовбура Кате-
горія 
МД 

поточний за 
об’ємом 

періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-
лютний, 
м

3
∙рік

-1
 

відно-
сний, 

% 

за ра-
діусом, 

см 

за 
висо-
тою, 

 м 

період 
вимірю-

вання 

старе видове 
число 

другий 
коефіцієнт  

форми у 
корі у корі 

без 
кори 

24129212 

Бкл 1 30 8,7 13,9 0,036 0,032 0,0030 9,45 0,2 2,5 5 0,435 0,427 0,592 2 

Бкл 2 30 11,6 14,5 0,074 0,070 0,0040 5,70 0,2 2,3 5 0,481 0,478 0,644 2 

Бкл 3 30 12,0 14,7 0,073 0,069 0,0041 6,03 0,2 2,2 5 0,438 0,434 0,631 1 

Бкл 4 30 14,3 15,0 0,114 0,107 0,0050 4,67 0,2 2,3 5 0,475 0,471 0,687 2 

Бкл 5 33 16,3 15,2 0,129 0,122 0,0059 4,80 0,2 2,5 5 0,407 0,404 0,580 1 

Бкл 6 33 18,5 16,3 0,180 0,170 0,0081 4,78 0,2 2,0 5 0,410 0,405 0,580 1 

Бкл 7 33 22,5 17,5 0,292 0,279 0,0113 4,05 0,2 2,0 5 0,420 0,416 0,581 1 

24129213 

Бкл 1 30 8,7 13,9 0,036 0,032 0,0030 9,45 0,2 2,5 5 0,435 0,427 0,592 2 

Бкл 2 30 11,6 14,5 0,074 0,070 0,0040 5,70 0,2 2,3 5 0,481 0,478 0,644 2 

Бкл 3 30 12,0 14,7 0,073 0,069 0,0041 6,03 0,2 2,2 5 0,438 0,434 0,631 1 

Бкл 4 30 14,3 15,0 0,114 0,107 0,0050 4,67 0,2 2,3 5 0,475 0,471 0,687 2 

Бкл 5 33 16,3 15,2 0,129 0,122 0,0059 4,80 0,2 2,5 5 0,407 0,404 0,580 1 

Бкл 6 33 18,5 16,3 0,180 0,170 0,0081 4,78 0,2 2,0 5 0,410 0,405 0,580 1 

Бкл 7 33 22,5 17,5 0,292 0,279 0,0113 4,05 0,2 2,0 5 0,420 0,416 0,581 1 

24129214 

Бкл 1 37 11,5 15,2 0,093 0,087 0,0053 6,13 0,2 2,6 5 0,591 0,590 0,663 2 

Бкл 2 35 11,8 15,7 0,089 0,083 0,0049 5,90 0,2 2,0 5 0,520 0,515 0,743 2 

Бкл 3 35 15,0 16,2 0,120 0,113 0,0052 4,60 0,2 2,2 5 0,421 0,418 0,544 1 

Бкл 4 38 16,4 16,5 0,148 0,139 0,0082 5,86 0,2 2,4 5 0,425 0,420 0,596 1 

Бкл 5 38 18,0 18,5 0,204 0,189 0,0097 5,11 0,2 2,2 5 0,434 0,435 0,693 1 

Бкл 6 38 20,5 18,0 0,224 0,208 0,0103 4,94 0,2 2,5 5 0,376 0,376 0,571 1 

Бкл 7 38 23,1 18,7 0,406 0,387 0,0166 4,28 0,2 2,2 5 0,517 0,520 0,774 1 
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Продовження табл. В.1 

Шифр 
ТПП 

По- 
рода 

Но-
мер 
МД 

Вік, 
років 

Діа-
метр, 

см 

Висо-
та, м 

Об’єм 
стовбура, м

3
 

Приріст Показники 
 повнодеревності та форми 

стовбура Кате-
горія 
МД 

поточний за 
об’ємом 

періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-
лютний, 
м

3
∙рік

-1
 

відно-
сний, 

% 

за ра-
діусом, 

см 

за 
висо-
тою, 

 м 

період 
вимірю-

вання 

старе видове 
число 

другий 
коефіцієнт  

форми у 
корі у корі 

без 
кори 

24129215 

Бкл 1 31 8,2 15,0 0,040 0,036 0,0029 7,98 0,2 2,2 5 0,506 0,505 0,605 2 

Бкл 2 43 11,5 16,0 0,093 0,087 0,0048 5,50 0,2 2,0 5 0,560 0,559 0,650 1 

Бкл 3 43 12,0 16,8 0,094 0,087 0,0057 6,55 0,2 2,2 5 0,494 0,488 0,704 2 

Бкл 4 43 14,3 18,8 0,146 0,135 0,0075 5,52 0,2 3,0 5 0,482 0,482 0,676 1 

Бкл 5 40 16,5 18,0 0,187 0,175 0,0096 5,49 0,3 2,2 5 0,486 0,484 0,700 1 

Бкл 6 43 18,7 19,0 0,242 0,228 0,0112 4,91 0,2 2,4 5 0,464 0,466 0,684 1 

Бкл 7 42 24,5 19,4 0,430 0,411 0,0170 4,15 0,2 3,0 5 0,471 0,472 0,721 1 

24129216 

Бкл 1 45 9,5 15,7 0,050 0,045 0,0037 8,19 0,2 2,4 5 0,451 0,444 0,581 1 

Бкл 2 45 12,0 16,9 0,094 0,087 0,0058 6,71 0,2 2,4 5 0,492 0,485 0,696 2 

Бкл 3 46 13,0 18,7 0,098 0,091 0,0059 6,48 0,2 2,3 5 0,397 0,388 0,473 1 

Бкл 4 45 14,3 19,5 0,156 0,145 0,0090 6,17 0,2 2,5 5 0,499 0,498 0,748 1 

Бкл 5 43 14,5 19,2 0,159 0,147 0,0092 6,25 0,2 2,4 5 0,500 0,498 0,778 1 

Бкл 6 45 18,5 19,7 0,216 0,202 0,0099 4,90 0,2 2,6 5 0,407 0,403 0,620 1 

Бкл 7 45 22,7 19,6 0,409 0,392 0,0152 3,88 0,2 2,9 5 0,516 0,512 0,728 1 

24129217 

Бкл 1 53 12,5 18,9 0,116 0,107 0,0077 7,19 0,2 2,2 5 0,502 0,494 0,672 2 

Бкл 2 50 13,9 19,2 0,148 0,137 0,0093 6,74 0,2 2,3 5 0,507 0,500 0,731 2 

Бкл 3 50 14,3 19,5 0,174 0,163 0,0100 6,14 0,2 2,5 5 0,556 0,557 0,741 2 

Бкл 4 53 17,1 19,7 0,195 0,182 0,0106 5,82 0,2 2,7 5 0,431 0,427 0,608 1 

Бкл 5 53 18,4 21,7 0,281 0,261 0,0140 5,38 0,2 2,4 5 0,486 0,489 0,586 1 

Бкл 6 53 18,6 21,5 0,284 0,264 0,0142 5,39 0,2 2,2 5 0,485 0,483 0,689 1 

Бкл 7 50 22,7 22,0 0,387 0,364 0,0172 4,73 0,3 2,1 5 0,435 0,435 0,650 1 

Примітка: Категорія МД (1) – дерево, яке залишається при проведенні доглядових рубань; (2) – вибирається. 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Параметри якісних ознак компонентів стовбура модельних дерев 

Шифр  
ТПП 

Порода 
Номер 

МД 

Таксаційний показник МД Кате-
горія  
МД 

Середня щільність деревини та кори стовбура, кг∙(м
3
)
-1

 

природна базисна 

вік, 
років 

діаметр, 
 см 

висота, 
 м 

деревина кора 
деревина + 

кора деревина кора 
деревина + 

кора 

24121401 Бкл 1 45 14,1 19,8 2 955 944 954 554 506 551 

24121502 Бкл 2 78 30,5 30,9 1 1011 1035 1013 602 526 598 

24121503 Бкл 3 49 19,0 21,7 1 1113 909 1104 650 462 643 

24121505 Бкл 4 51 22,0 29,6 1 1033 1211 1040 602 637 603 

24121506 Бкл 5 62 21,8 28,5 2 1001 1236 1011 551 639 555 

24121507 Бкл 6 94 32,0 32,7 1 1072 1104 1075 657 611 655 

24121509 Бкл 7 17 6,5 6,2 2 1075 962 1068 604 543 600 

24121510 Бкл 8 20 9,0 11,3 1 1042 1246 1056 579 514 578 

24121512 Бкл 9 14 6,5 8,1 2 1205 1262 1211 670 566 661 

24121514 Бкл 10 34 13,5 12,3 2 1073 1002 1070 643 526 638 

24121620 Бкл 11 62 21,9 22,2 2 1003 937 1000 626 497 619 

24129211 Бкл 3 10 4,4 6,6 1 873 791 867 483 346 474 

24129212 Бкл 5 20 10,1 12,4 1 1081 863 1065 579 337 562 

24129214 Бкл 5 38 18,0 18,5 1 1047 777 1034 610 338 597 

24129215 Бкл 4 43 14,3 18,8 1 1066 871 933 586 457 576 

24129216 Бкл 4 45 14,3 19,5 1 951 951 951 630 419 621 

24129217 Бкл 6 53 18,6 21,5 1 975 941 970 574 414 565 

Примітка: Категорія МД (1) – дерево, яке залишається при проведенні доглядових рубань; (2) – вибирається. 
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Додаток Д  

Таблиця Д.1 

Параметри якісних ознак компонентів крони модельних дерев 

Шифр 

ТПП 
Порода 

Но-мер 

МД 

Середня щільність деревини та кори гілок, кг∙(м
3
)
-1

 

природна базисна 

деревина кора 
деревина + 

кора 
деревина кора 

деревина + 

кора 

24121401 Бкл 1 1011 1083 1013 611 478 586 

24121502 Бкл 2 880 1010 899 573 360 540 

24121503 Бкл 3 1121 1234 1127 694 729 696 

24121505 Бкл 4 935 1035 942 554 500 539 

24121506 Бкл 5 1137 1128 1135 625 616 623 

24121507 Бкл 6 919 1136 947 533 633 547 

24121509 Бкл 7 1172 1158 1169 689 789 701 

24121510 Бкл 8 1206 1087 1187 653 544 642 

24121512 Бкл 9 1309 1255 1300 648 647 648 

24121514 Бкл 10 1124 1199 1150 689 698 701 

24121620 Бкл 11 1046 1202 1062 611 779 628 

24129214 Бкл 5 1035 917 1014 551 438 532 

24129215 Бкл 4 1045 1232 1091 574 543 575 

24129216 Бкл 4 984 879 980 574 500 577 

24129217 Бкл 6 1030 829 1000 532 367 509 
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Додаток З  

Таблиця З.1 

Таблиці ходу росту модальних букових деревостанів І
b
 класу бонітету 

В
ік

, 
р
о

к
ів

 

С
ер

ед
н

я
 в

и
со

та
, 
м

 

С
ер

ед
н

ій
 д

іа
м

ет
р

, 
см

 

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

С
у
м

а 
п

л
о

щ
 п

о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ер
із

ів
, 
м

2
га

-1
 

З
ап

ас
, 
м

3
га

-1
 

Зміна запасу, 

м
3

га
-1

рік
-1

 

З
аг

ал
ьн

а 
п

р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 

м
3

га
-1

 

Загальний 

приріст,  

м
3

га
-1

рік
-1

 

се
р

ед
н

я
 

п
о

то
ч
н

а 

се
р

ед
н

ій
 

п
о

то
ч
н

и
й

 

10 2,0 2,5 14915 7,3 13 1,27 2,73 22 2,22 5,17 

15 3,8 4,5 7626 12,0 30 2,00 4,03 54 3,62 7,33 

20 5,9 6,7 4454 15,6 53 2,65 5,04 96 4,78 8,82 

25 8,2 9,0 2875 18,3 80 3,21 5,76 143 5,70 9,74 

30 10,6 11,4 1998 20,5 111 3,69 6,20 193 6,43 10,22 

35 12,9 13,8 1469 22,1 142 4,07 6,42 245 6,99 10,36 

40 15,2 16,3 1127 23,4 175 4,37 6,45 297 7,41 10,24 

45 17,4 18,7 894 24,5 207 4,60 6,34 347 7,71 9,93 

50 19,6 21,0 729 25,4 238 4,76 6,13 396 7,92 9,50 

55 21,6 23,4 608 26,1 268 4,88 5,84 442 8,04 8,97 

60 23,5 25,6 517 26,6 297 4,94 5,49 486 8,09 8,37 

65 25,3 27,8 447 27,1 323 4,97 5,12 526 8,09 7,74 

70 27,0 29,9 392 27,6 348 4,97 4,73 563 8,04 7,12 

75 28,6 32,0 348 28,0 370 4,94 4,34 597 7,96 6,51 

80 30,0 34,0 312 28,3 391 4,89 3,95 628 7,85 5,92 

85 31,3 35,9 282 28,5 410 4,82 3,57 656 7,72 5,36 

90 32,6 37,7 257 28,8 427 4,74 3,21 682 7,57 4,83 

95 33,7 39,5 236 29,0 442 4,65 2,87 705 7,42 4,34 

100 34,7 41,3 218 29,1 456 4,56 2,55 725 7,25 3,88 

105 35,7 42,9 202 29,3 468 4,45 2,25 743 7,08 3,45 

110 36,6 44,5 189 29,4 478 4,35 1,98 760 6,91 3,06 

115 37,4 46,1 177 29,4 487 4,24 1,72 774 6,73 2,71 

120 38,1 47,6 166 29,5 495 4,13 1,49 787 6,56 2,38 
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Таблиця З.2 

Таблиці ходу росту модальних букових деревостанів І
а
 класу бонітету 

В
ік

, 
р
о

к
ів

 

С
ер

ед
н

я
 в

и
со

та
, 
м

 

С
ер

ед
н

ій
 д

іа
м

ет
р

, 
см

 

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

С
у
м

а 
п

л
о

щ
 п

о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ер
із

ів
, 
м

2
га

-1
 

З
ап

ас
, 
м

3
га

-1
 

Зміна запасу, 

м
3

га
-1

рік
-1

 

З
аг

ал
ьн

а 
п

р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 

м
3

га
-1

 

Загальний 

приріст,  

м
3

га
-1

рік
-1

 

се
р

ед
н

я
 

п
о

то
ч
н

а 

се
р

ед
н

ій
 

п
о

то
ч
н

и
й

 

10 1,8 2,3 15866 6,9 11 1,12 2,40 19 1,92 4,47 

15 3,4 4,2 8230 11,5 26 1,76 3,54 47 3,14 6,38 

20 5,4 6,3 4846 15,0 47 2,33 4,43 83 4,15 7,71 

25 7,4 8,5 3143 17,7 71 2,83 5,06 124 4,97 8,53 

30 9,5 10,7 2191 19,8 97 3,24 5,45 168 5,61 8,96 

35 11,6 13,0 1613 21,4 125 3,58 5,65 214 6,11 9,09 

40 13,7 15,3 1239 22,8 154 3,84 5,68 259 6,48 8,99 

45 15,7 17,6 984 23,8 182 4,04 5,58 304 6,75 8,72 

50 17,6 19,8 803 24,7 210 4,19 5,39 346 6,93 8,34 

55 19,5 21,9 670 25,4 236 4,29 5,13 387 7,04 7,90 

60 21,2 24,1 569 25,9 261 4,35 4,83 425 7,09 7,38 

65 22,8 26,1 492 26,4 284 4,37 4,50 461 7,09 6,82 

70 24,3 28,1 431 26,8 306 4,37 4,16 494 7,05 6,27 

75 25,7 30,1 383 27,1 326 4,34 3,82 524 6,98 5,73 

80 27,0 31,9 343 27,4 344 4,30 3,47 551 6,89 5,22 

85 28,2 33,7 310 27,7 361 4,24 3,14 576 6,77 4,72 

90 29,3 35,5 283 27,9 375 4,17 2,83 598 6,65 4,26 

95 30,3 37,1 259 28,1 389 4,09 2,53 618 6,51 3,82 

100 31,3 38,8 239 28,2 401 4,01 2,24 636 6,36 3,42 

105 32,1 40,3 222 28,3 411 3,92 1,98 652 6,21 3,04 

110 32,9 41,8 207 28,4 421 3,82 1,74 667 6,06 2,70 

115 33,6 43,3 194 28,5 429 3,73 1,52 679 5,91 2,39 

120 34,3 44,7 182 28,5 436 3,63 1,31 691 5,76 2,10 
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Таблиця З.3 

Таблиці ходу росту модальних букових деревостанів І класу бонітету 
В

ік
, 
р
о

к
ів

 

С
ер

ед
н

я
 в

и
со

та
, 
м

 

С
ер

ед
н

ій
 д

іа
м

ет
р

, 
см

 

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

С
у
м

а 
п

л
о

щ
 п

о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ер
із

ів
, 
м

2
га

-1
 

З
ап

ас
, 
м

3
га

-1
 

Зміна запасу, 

м
3

га
-1

рік
-1

 

З
аг

ал
ьн

а 
п

р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 

м
3

га
-1

 

Загальний 

приріст,  

м
3

га
-1

рік
-1

 

се
р

ед
н

я
 

п
о

то
ч
н

а 

се
р

ед
н

ій
 

п
о

то
ч
н

и
й

 

10 1,6 2,2 16936 6,4 10 1,0 2,1 16 1,6 3,8 

15 3,1 3,9 8927 10,9 23 1,5 3,1 40 2,7 5,5 

20 4,8 5,9 5304 14,3 41 2,0 3,9 71 3,6 6,7 

25 6,6 7,9 3458 17,0 62 2,5 4,4 107 4,3 7,4 

30 8,5 10,0 2419 19,1 85 2,8 4,7 145 4,8 7,8 

35 10,4 12,2 1785 20,7 109 3,1 4,9 184 5,3 7,9 

40 12,2 14,3 1373 22,0 134 3,3 4,9 224 5,6 7,8 

45 14,0 16,4 1092 23,1 158 3,5 4,9 262 5,8 7,6 

50 15,7 18,5 892 23,9 182 3,6 4,7 300 6,0 7,2 

55 17,4 20,5 745 24,6 205 3,7 4,5 335 6,1 6,9 

60 18,9 22,5 633 25,2 227 3,8 4,2 368 6,1 6,4 

65 20,3 24,4 546 25,6 247 3,8 3,9 399 6,1 5,9 

70 21,7 26,3 479 26,0 266 3,8 3,6 428 6,1 5,5 

75 22,9 28,1 425 26,3 283 3,8 3,3 454 6,1 5,0 

80 24,1 29,8 380 26,6 299 3,7 3,0 478 6,0 4,5 

85 25,2 31,5 344 26,8 314 3,7 2,7 499 5,9 4,1 

90 26,2 33,1 313 27,0 327 3,6 2,5 519 5,8 3,7 

95 27,1 34,7 287 27,2 338 3,6 2,2 536 5,6 3,3 

100 27,9 36,2 265 27,3 349 3,5 2,0 552 5,5 3,0 

105 28,7 37,7 246 27,4 358 3,4 1,7 566 5,4 2,7 

110 29,4 39,1 229 27,5 366 3,3 1,5 579 5,3 2,4 

115 30,0 40,4 214 27,5 373 3,2 1,3 590 5,1 2,1 

120 30,6 41,8 201 27,6 379 3,2 1,1 599 5,0 1,8 

 

 



192 
 

 

Таблиця З.4 

Таблиці ходу росту модальних букових деревостанів ІІ класу бонітету 
В

ік
, 
р
о

к
ів

 

С
ер

ед
н

я
 в

и
со

та
, 
м

 

С
ер

ед
н

ій
 д

іа
м

ет
р

, 
см

 

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

С
у
м

а 
п

л
о

щ
 п

о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ер
із

ів
, 
м

2
га

-1
 

З
ап

ас
, 
м

3
га

-1
 

Зміна запасу, 

м
3

га
-1

рік
-1

 

З
аг

ал
ьн

а 
п

р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 

м
3

га
-1

 

Загальний 

приріст,  

м
3

га
-1

рік
-1

 

се
р

ед
н

я
 

п
о

то
ч
н

а 

се
р

ед
н

ій
 

п
о

то
ч
н

и
й

 

10 1,4 2,0 18207 5,9 8 0,8 1,8 14 1,4 3,2 

15 2,7 3,6 9776 10,2 20 1,3 2,6 34 2,2 4,6 

20 4,2 5,4 5872 13,6 35 1,7 3,3 60 3,0 5,6 

25 5,8 7,3 3853 16,2 52 2,1 3,8 90 3,6 6,3 

30 7,4 9,3 2706 18,3 72 2,4 4,0 122 4,1 6,6 

35 9,1 11,2 2003 19,9 93 2,7 4,2 156 4,5 6,7 

40 10,7 13,2 1544 21,2 114 2,9 4,2 189 4,7 6,6 

45 12,3 15,2 1230 22,2 135 3,0 4,1 222 4,9 6,4 

50 13,8 17,1 1005 23,1 155 3,1 4,0 254 5,1 6,2 

55 15,2 19,0 840 23,8 175 3,2 3,8 284 5,2 5,8 

60 16,6 20,8 715 24,3 193 3,2 3,6 312 5,2 5,5 

65 17,8 22,6 617 24,7 211 3,2 3,3 338 5,2 5,1 

70 19,0 24,3 540 25,1 227 3,2 3,1 363 5,2 4,7 

75 20,1 26,0 479 25,4 242 3,2 2,8 385 5,1 4,3 

80 21,1 27,6 428 25,6 255 3,2 2,6 405 5,1 3,9 

85 22,1 29,2 387 25,9 267 3,1 2,3 424 5,0 3,5 

90 23,0 30,7 352 26,0 278 3,1 2,1 441 4,9 3,2 

95 23,8 32,1 323 26,2 288 3,0 1,9 456 4,8 2,8 

100 24,5 33,5 298 26,3 297 3,0 1,7 469 4,7 2,5 

105 25,2 34,9 276 26,4 305 2,9 1,5 481 4,6 2,3 

110 25,8 36,2 257 26,4 312 2,8 1,3 492 4,5 2,0 

115 26,3 37,4 241 26,5 318 2,8 1,1 501 4,4 1,8 

120 26,9 38,6 226 26,5 323 2,7 1,0 509 4,2 1,6 
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Таблиця З.5 

Таблиці ходу росту модальних букових деревостанів ІІІ класу бонітету 
В
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, 
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приріст,  
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3
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10 1,2 1,9 19750 5,3 7 0,7 1,5 11 1,1 2,6 

15 2,3 3,3 10839 9,4 16 1,1 2,2 27 1,8 3,8 

20 3,6 5,0 6596 12,7 29 1,4 2,7 49 2,4 4,6 

25 5,0 6,7 4364 15,3 44 1,7 3,1 73 2,9 5,1 

30 6,4 8,5 3081 17,4 60 2,0 3,4 100 3,3 5,4 

35 7,8 10,3 2288 19,0 77 2,2 3,5 128 3,7 5,5 

40 9,2 12,1 1768 20,3 95 2,4 3,5 156 3,9 5,5 

45 10,6 13,9 1410 21,3 112 2,5 3,4 183 4,1 5,3 

50 11,8 15,6 1155 22,1 129 2,6 3,3 209 4,2 5,1 

55 13,1 17,3 966 22,8 145 2,6 3,2 234 4,3 4,8 

60 14,2 19,0 822 23,3 161 2,7 3,0 257 4,3 4,5 

65 15,3 20,6 711 23,8 175 2,7 2,8 279 4,3 4,2 

70 16,3 22,2 623 24,1 188 2,7 2,6 299 4,3 3,9 

75 17,3 23,7 551 24,4 201 2,7 2,3 318 4,2 3,6 

80 18,2 25,2 493 24,6 212 2,6 2,1 335 4,2 3,2 

85 19,0 26,6 445 24,8 222 2,6 1,9 350 4,1 2,9 

90 19,7 28,0 405 25,0 231 2,6 1,7 364 4,0 2,6 

95 20,4 29,3 371 25,1 239 2,5 1,6 376 4,0 2,4 

100 21,0 30,6 342 25,2 247 2,5 1,4 388 3,9 2,1 

105 21,6 31,8 317 25,3 253 2,4 1,2 398 3,8 1,9 

110 22,1 33,0 295 25,3 259 2,4 1,1 406 3,7 1,7 

115 22,6 34,2 276 25,3 264 2,3 0,9 414 3,6 1,5 

120 23,1 35,3 259 25,4 268 2,2 0,8 421 3,5 1,3 
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Таблиця З.6 

Таблиці ходу росту модальних букових деревостанів ІV класу бонітету 
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10 1,0 1,7 21646 4,7 6 0,6 1,2 9 0,9 2,0 

15 1,9 3,0 12191 8,6 13 0,9 1,8 21 1,4 3,0 

20 3,0 4,5 7540 11,8 23 1,2 2,2 38 1,9 3,6 

25 4,2 6,0 5039 14,3 35 1,4 2,5 58 2,3 4,1 

30 5,3 7,6 3581 16,3 48 1,6 2,7 79 2,6 4,3 

35 6,5 9,2 2671 17,9 62 1,8 2,8 101 2,9 4,4 

40 7,7 10,9 2071 19,2 76 1,9 2,8 123 3,1 4,4 

45 8,8 12,5 1656 20,2 90 2,0 2,8 145 3,2 4,3 

50 9,9 14,0 1358 21,0 104 2,1 2,7 166 3,3 4,1 

55 10,9 15,6 1138 21,7 117 2,1 2,5 186 3,4 3,9 

60 11,9 17,1 970 22,2 129 2,1 2,4 205 3,4 3,6 

65 12,8 18,5 839 22,7 140 2,2 2,2 222 3,4 3,4 

70 13,6 20,0 735 23,0 151 2,2 2,1 238 3,4 3,1 

75 14,4 21,3 652 23,3 161 2,1 1,9 253 3,4 2,8 

80 15,2 22,7 583 23,5 170 2,1 1,7 267 3,3 2,6 

85 15,8 23,9 526 23,7 178 2,1 1,6 279 3,3 2,4 

90 16,5 25,2 478 23,8 186 2,1 1,4 290 3,2 2,1 

95 17,0 26,4 437 23,9 192 2,0 1,2 300 3,2 1,9 

100 17,6 27,5 403 24,0 198 2,0 1,1 309 3,1 1,7 

105 18,0 28,6 373 24,0 203 1,9 1,0 317 3,0 1,5 

110 18,5 29,7 347 24,1 208 1,9 0,9 325 3,0 1,3 

115 18,9 30,7 325 24,1 212 1,8 0,7 331 2,9 1,2 

120 19,3 31,7 305 24,1 215 1,8 0,6 336 2,8 1,0 
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Додаток К  

Нормативно-довідкові таблиці енергоємності компонентів фітомаси 

 

Таблиця К.1 

Енергоємність деревини стовбурів бука лісового, ТДж∙га
-1

 

Серед- 

ній діа- 

метр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота 0,7 

4 0,26 0,47                       

6 0,25 0,45 0,69                     

8   0,45 0,67 0,92 1,20                 

10   0,44 0,66 0,91 1,18 1,47               

12     0,65 0,90 1,16 1,45 1,76             

14       0,89 1,15 1,44 1,74 2,06 2,39         

16         1,14 1,42 1,72 2,04 2,37 2,72       

18           1,41 1,71 2,02 2,35 2,69 3,05     

20             1,69 2,00 2,33 2,67 3,03 3,39   

22               1,99 2,31 2,65 3,00 3,37   

24                 2,30 2,64 2,99 3,35 3,72 

26          2,62 2,97 3,33 3,70 

28          2,61 2,95 3,31 3,68 

30           2,94 3,29 3,66 

32           2,92 3,28 3,65 

Відносна повнота 0,8 

4 0,29 0,52                       

6 0,28 0,51 0,77                     

8   0,50 0,75 1,03 1,34                 

10   0,49 0,74 1,02 1,32 1,65               

12     0,73 1,00 1,30 1,62 1,97             

14       0,99 1,29 1,61 1,94 2,30 2,68         
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Продовження табл. К.1 

Серед- 

ній діа- 

метр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

16         1,28 1,59 1,93 2,28 2,65 3,04       

18           1,58 1,91 2,26 2,63 3,01 3,41     

20             1,89 2,24 2,61 2,99 3,38 3,79   

22               2,23 2,59 2,97 3,36 3,77   

24                 2,57 2,95 3,34 3,74 4,16 

26                   2,93 3,32 3,72 4,14 

28                   2,92 3,30 3,70 4,12 

30                     3,29 3,68 4,10 

32                     3,27 3,67 4,08 

Відносна повнота 0,9 

4 0,32 0,58                       

6 0,31 0,56 0,85                     

8   0,55 0,83 1,14 1,48                 

10   0,54 0,82 1,12 1,46 1,82               

12     0,80 1,11 1,44 1,79 2,17             

14       1,10 1,42 1,77 2,15 2,54 2,95         

16         1,41 1,76 2,13 2,52 2,92 3,35       

18           1,74 2,11 2,49 2,90 3,32 3,76     

20             2,09 2,47 2,88 3,30 3,74 4,19   

22               2,46 2,86 3,27 3,71 4,16   

24                 2,84 3,25 3,69 4,13 4,60 

26                   3,24 3,66 4,11 4,57 

28                   3,22 3,64 4,09 4,54 

30                     3,63 4,07 4,52 

32                     3,61 4,05 4,50 
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Таблиця К.2 

Енергоємність стовбурів у корі бука лісового, ТДж∙га
-1

 

Серед- 

ній діа- 

метр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота 0,7 

4 0,27 0,49                       

6 0,26 0,47 0,72                     

8   0,46 0,70 0,97 1,27                 

10   0,45 0,68 0,95 1,24 1,55               

12     0,67 0,93 1,22 1,52 1,85             

14       0,92 1,20 1,50 1,82 2,17 2,53         

16         1,18 1,48 1,80 2,14 2,49 2,87       

18           1,46 1,78 2,11 2,46 2,83 3,22     

20             1,76 2,09 2,44 2,80 3,18 3,58   

22               2,07 2,41 2,77 3,15 3,54   

24                 2,39 2,75 3,12 3,51 3,91 

26                   2,73 3,10 3,48 3,88 

28                   2,71 3,07 3,46 3,85 

30                     3,05 3,43 3,82 

32                     3,03 3,41 3,80 

Відносна повнота 0,8 

4 0,31 0,55                       

6 0,29 0,53 0,81                     

8   0,51 0,78 1,09 1,42                 

10   0,50 0,77 1,06 1,39 1,74               

12     0,75 1,04 1,36 1,71 2,07             

14       1,03 1,34 1,68 2,04 2,42 2,83         

16         1,32 1,66 2,01 2,39 2,79 3,21       

18           1,64 1,99 2,36 2,76 3,17 3,60     
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Продовження табл. К.2 

Серед- 

ній діа- 

метр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

20             1,97 2,34 2,73 3,14 3,56 4,00   

22               2,31 2,70 3,10 3,53 3,96   

24                 2,68 3,08 3,50 3,93 4,38 

26                   3,05 3,47 3,90 4,34 

28                   3,03 3,44 3,87 4,31 

30                     3,42 3,84 4,28 

32                     3,39 3,81 4,25 

Відносна повнота 0,9 

4 0,34 0,61                       

6 0,32 0,59 0,89                     

8   0,57 0,87 1,20 1,57                 

10   0,56 0,85 1,17 1,53 1,92               

12     0,83 1,15 1,50 1,88 2,29             

14       1,13 1,48 1,85 2,25 2,68 3,12         

16         1,46 1,83 2,22 2,64 3,08 3,54       

18           1,81 2,20 2,61 3,04 3,50 3,98     

20             2,17 2,58 3,01 3,46 3,93 4,42   

22               2,56 2,98 3,43 3,89 4,38   

24                 2,96 3,40 3,86 4,34 4,84 

26                   3,37 3,83 4,30 4,80 

28                   3,35 3,80 4,27 4,76 

30                     3,77 4,24 4,73 

32                     3,75 4,21 4,70 
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Таблиця К.3 

Енергоємність гілок крони у деревостанах бука лісового, ТДж∙га
-1

 

Серед- 

ній діа- 

метр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота 0,7 

4 0,040 0,034                       

6 0,096 0,080 0,071                     

8   0,15 0,13 0,12 0,11                 

10   0,24 0,21 0,19 0,18 0,16               

12     0,31 0,28 0,26 0,24 0,23             

14       0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,29         

16         0,48 0,45 0,42 0,40 0,38 0,37       

18           0,58 0,54 0,52 0,49 0,47 0,46     

20             0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,55   

22               0,79 0,76 0,73 0,70 0,68   

24                 0,91 0,87 0,84 0,81 0,79 

26                   1,04 1,00 0,96 0,93 

28                   1,21 1,17 1,13 1,09 

30                     1,35 1,31 1,27 

32                     1,55 1,50 1,45 

Відносна повнота 0,8 

4 0,046 0,038                       

6 0,11 0,090 0,080                     

8   0,17 0,15 0,13 0,12                 

10   0,27 0,24 0,21 0,20 0,19               

12     0,35 0,32 0,29 0,27 0,26             

14       0,44 0,41 0,38 0,36 0,34 0,33         

16         0,54 0,51 0,48 0,45 0,43 0,42       

18           0,65 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51     
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Продовження табл. К.3 

Серед- 

ній діа- 

метр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

20             0,77 0,73 0,70 0,67 0,64 0,62   

22               0,89 0,85 0,82 0,79 0,76   

24                 1,03 0,98 0,95 0,92 0,89 

26                   1,17 1,12 1,09 1,05 

28                   1,37 1,32 1,27 1,23 

30                     1,52 1,47 1,42 

32                     1,75 1,69 1,63 

Відносна повнота 0,9 

4 0,051 0,042                       

6 0,12 0,10 0,089                     

8   0,19 0,16 0,15 0,14                 

10   0,30 0,26 0,24 0,22 0,21               

12     0,39 0,35 0,33 0,30 0,29             

14       0,49 0,45 0,42 0,40 0,38 0,36         

16         0,60 0,56 0,53 0,50 0,48 0,46       

18           0,72 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57     

20             0,85 0,81 0,77 0,74 0,71 0,69   

22               0,99 0,95 0,91 0,87 0,84   

24                 1,14 1,09 1,05 1,02 0,98 

26                   1,30 1,25 1,20 1,17 

28                   1,52 1,46 1,41 1,37 

30                     1,69 1,63 1,58 

32                     1,94 1,87 1,82 
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Таблиця К.4 

Енергоємність надземної деревної фітомаси деревостанів бука       

лісового, ТДж∙га
-1

 

Серед- 

ній діа- 

метр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота 0,7 

4 0,31 0,53            

6 0,36 0,55 0,79           

8  0,61 0,83 1,09 1,38         

10  0,69 0,89 1,14 1,42 1,72        

12   0,98 1,21 1,48 1,77 2,08       

14    1,31 1,56 1,84 2,14 2,47 2,82     

16     1,66 1,93 2,22 2,54 2,88 3,24    

18      2,04 2,32 2,63 2,96 3,31 3,67   

20       2,44 2,74 3,05 3,39 3,75 4,13  

22        2,86 3,17 3,50 3,85 4,22  

24         3,30 3,62 3,96 4,32 4,70 

26          3,76 4,09 4,45 4,81 

28          3,92 4,24 4,58 4,94 

30           4,40 4,74 5,09 

32           4,58 4,91 5,25 

Відносна повнота 0,8 

4 0,35 0,59            

6 0,40 0,62 0,89           

8  0,68 0,93 1,22 1,54         

10  0,77 1,00 1,28 1,59 1,92        

12   1,10 1,36 1,65 1,98 2,33       

14    1,47 1,75 2,06 2,40 2,77 3,15     

16     1,86 2,16 2,49 2,84 3,22 3,62    

18      2,28 2,60 2,95 3,31 3,70 4,11   
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Продовження табл. К.4 

Серед- 

ній діа- 

метр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

20       2,73 3,07 3,42 3,80 4,20 4,62  

22        3,21 3,55 3,92 4,31 4,73  

24         3,70 4,06 4,44 4,84 5,27 

26          4,22 4,59 4,98 5,39 

28          4,39 4,76 5,14 5,54 

30           4,94 5,31 5,70 

32           5,14 5,50 5,89 

Відносна повнота 0,9 

4 0,39 0,65            

6 0,44 0,69 0,98           

8  0,75 1,03 1,35 1,70         

10  0,85 1,11 1,41 1,75 2,13        

12   1,22 1,50 1,83 2,19 2,58       

14    1,62 1,93 2,28 2,65 3,06 3,49     

16     2,06 2,39 2,75 3,14 3,56 4,00    

18      2,53 2,88 3,26 3,66 4,09 4,55   

20       3,02 3,39 3,78 4,20 4,65 5,11  

22        3,55 3,93 4,34 4,77 5,22  

24         4,09 4,49 4,91 5,36 5,82 

26          4,67 5,08 5,51 5,96 

28          4,86 5,26 5,68 6,13 

30           5,46 5,88 6,31 

32           5,69 6,09 6,51 
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Додаток Л  

Таблиця Л.1 

Співвідношення біомаси гілок з біомасою стовбурової деревини у межах 

відносної повноти деревостанів 

Вік, роки 

Співвідношення біомаси гілок з біомасою стовбурової 

деревини у межах відносної повноти деревостанів 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

10 0,949 0,688 0,529 0,424 0,350 0,295 0,254 

20 0,740 0,536 0,412 0,330 0,273 0,230 0,198 

30 0,639 0,464 0,357 0,286 0,236 0,199 0,171 

40 0,577 0,418 0,322 0,258 0,212 0,179 0,154 

50 0,532 0,386 0,297 0,238 0,196 0,166 0,142 

60 0,498 0,361 0,278 0,223 0,184 0,155 0,133 

70 0,472 0,342 0,263 0,211 0,174 0,147 0,126 

80 0,449 0,326 0,251 0,201 0,166 0,140 0,120 

90 0,431 0,312 0,240 0,192 0,159 0,134 0,115 

100 0,415 0,301 0,231 0,185 0,153 0,129 0,111 

110 0,401 0,291 0,224 0,179 0,148 0,125 0,107 

120 0,389 0,282 0,217 0,174 0,143 0,121 0,104 

130 0,378 0,274 0,211 0,169 0,139 0,117 0,101 

140 0,368 0,267 0,205 0,164 0,135 0,114 0,098 
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Акти впровадження 
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