
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

ЛОВИНСЬКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА 

 

УДК 582.475:630*5(232) 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

БІОПРОДУКТИВНІСТЬ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ БАЙРАЧНОГО 

СТЕПУ УКРАЇНИ 

06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»  

(сільськогосподарські науки) 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня 

доктора сільськогосподарських наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень.  

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на 

відповідне джерело                                   В. М. Ловинська    

 

 Науковий консультант –  

Лакида Петро Іванович,  

доктор сільськогосподарських наук,  

професор, чл.-кор. НААН України 

 
       

Київ – 2020

 



 

АНОТАЦІЯ 

Ловинська В.М. Біопродуктивність соснових насаджень 

Байрачного Степу України. ‒ Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 
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лісова таксація». Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Київ, 2020.  

У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні основи та 

сформульовано практичне обґрунтування системи моделей для встановлення 

кількісних і якісних характеристик компонентів надземної фітомаси дерев та 

деревостанів сосни звичайної Північного (Байрачного) Степу України. 

Робота містить результати оцінювання біометричних характеристик, 

біопродукційних процесів соснових деревостанів в динаміці та передбачає 

використання розроблених таблиць ходу росту для встановлення 

вуглецедепонувальної та киснепродукувальної здатності сосняків 

(Байрачного) Степу. 

Оцінювання біопродуктивності дерев та деревостанів сосни звичайної в 

умовах Байрачного Степу здійснювалось із застосуванням системного 

аналізу лісових екосистем та залученням сучасних як загальнонаукових, так і 

специфічних методів. Для отримання результатів інформаційною базою 

слугували дослідження, проведені на тимчасових пробних площах, а також 

повидільна база даних для соснових насаджень Дніпропетровської області 

Українського державного проектного лісовпорядного виробничого 

об’єднання «Укрдержліспроект» станом на 01.01.2011 р. Отримані 

експериментальні матеріали щодо таксаційної характеристики, якісних 

показників насаджень, а також інформація зі стану фотосинтетичної 

складової сосняків регіону, слугували вихідним матеріалом для отримання 

потрібної інформації. 



За допомогою ретроспективного аналізу отримано динамічні ряди 

обліково-ресурсних показників загальної площі лісів Байрачного Степу, 

площі ділянок земель, вкритих лісовою рослинністю, загального запасу 

деревини у лісонасадженнях. Крива змін величин загального запасу деревини 

сосни характеризує динаміку, чітко спрямовану у бік збільшення цього 

показника близько на третину за проаналізований період часу. 

Віковий діапазон соснових деревостанів, де закладались ТПП, 

становить 9–90 років. Відносна повнота досліджуваних насаджень 

коливається від 0,13 до 1,04. Найбільш поширеними типами лісорослинних 

умов на досліджуваних ТПП є свіжі субори та сугруди. Діапазон бонітетів 

деревостанів сосни звичайної охоплює 5 класів, у найбільшій кількості 

представлені деревостани І–Іа класів бонітету за М. М. Орловим. Віковий 

розподіл сосняків виявив домінування середньовікових деревостанів, із 

найбільшою представленістю 6-го та 7-го класів віку. 

Дослідження показників локальної базисної щільності деревини 

стовбура сосни звичайної виявили її зростання із віком рослин із відповідним 

найвищим показником у пристиглих деревостанах; даний показник 

перевищує такий у групі молодняків на 25,8 %. Як показала загальна 

тенденція варіабельності змін середніх значень локальної базисної щільності 

компонентів фітомаси стовбура, зі збільшенням висоти дерева лінія тренду 

локальної щільності кори характеризується висхідним типом, в той час як для 

деревини та деревини у корі цей показник знижується. 

Визначено, що зі збільшенням віку дерев сосни звичайної 

спостерігається зростання показника середньої базисної щільності деревини 

стовбура, а тренд підвищення вказаної величини за період від 9 до 90 років  

становить 47,8 %. Отримана величина середньої базисної щільності деревини 

(414 кг∙(м3)-1) близька до результатів, встановленими для умов Лісостепу, а у 

порівнянні із зоною Полісся є меншою лише на 3,0 %. Середня, як природна, 

так і базисна щільність кори стовбура, за результатами наших досліджень є 



вищою за такі в умовах Полісся та Лісостепу на 13,0, 20,0 % та 9,0, 13,0 % 

відповідно.  

Зафіксована загальна тенденція зниження значень як природної, так і 

базисної щільності деревини і кори гілок дерев зі зростанням біометричних 

параметрів дерева – віку, діаметра та висоти. Розраховано середні значення 

щільності фітомаси компонентів гілок дерев сосни звичайної – 436 кгˑ(м3)-1 

для деревини гілок, 338 кгˑ(м3)-1 для кори гілок, 416 кгˑ(м3)-1 для деревини 

гілок у корі, які можуть використовуватись для дослідження 

біопродуктивності компонентів крони соснових деревостанів у регіоні 

Байрачного Степу України. 

Одержано показники індексу площі листкової поверхні (LAI) соснових 

деревостанів, які у залежності від віку насаджень змінюються від 1,1 до 

3,36 м²ˑ(м²)-1. Проведено порівняння показника LAI, отриманого контактним 

та безконтактним способом. На основі отриманих результатів побудовано 

регресійні рівняння пошукових величин у залежності від таксаційних 

параметрів дерев сосни звичайної. Визначено, що середній показник LAI 

соснових деревостанах, отриманий контактним способом, становить 

1,45±0,08 м²ˑ(м²)-1та 1,37±0,05 м²ˑ(м²)-1 – безконтактним.  

Представлено результати моделювання компонентів фітомаси стовбура 

та крони дерев сосни звичайної у штучних насадженнях Байрачного Степу 

України. Розроблено алометричні моделі, які показують залежність об’єму 

фракцій стовбура сосни звичайної від висоти та діаметра дерева. На основі 

отриманих моделей побудовано нормативно-довідкові таблиці для оцінки 

компонентів фітомаси стовбура та крони дерев сосни звичайної у 

свіжозрубаному та абсолютно сухому станах. Показано, що фітомаса 

компонента стовбурової кори має тенденцію до зниження із висотою за 

сталої величини діаметра дерева. Величина фітомаси деревної зелені, гілок та 

хвої зростає зі збільшенням значення діаметра, тоді як зі збільшенням висоти 

стовбура для всіх досліджуваних складників крони виявлено їх зменшення.



Наведено результати оцінювання фітомаси компонентів стовбура та 

крони соснових деревостанів в умовах Байрачного Степу України. 

Охарактеризовано закономірності статистичного розподілу фітомаси 

компонентів стовбура та крони у абсолютно сухому стані. Представлено 

результати кореляційного аналізу компонентів надземної фітомаси 

модальних деревостанів із основними таксаційними показниками насаджень. 

Розроблено математичні моделі та нормативно-інформаційне забезпечення 

для оцінювання компонентів фітомаси стовбура та крони деревостанів сосни 

у свіжозрубаному та абсолютно сухому станах. Визначено, що збільшення 

усіх досліджуваних компонентів надземної фітомаси стовбурів відбувається 

зі зростанням середніх висот та діаметрів деревостанів.  

Побудовані регресійні рівняння для оцінки фітомаси компонентів 

параметрів крони демонструють прямий позитивний зв’язок між фітомасою 

будь-якого структурного компонента крони деревостану із середнім 

діаметром та відносною повнотою насадження, тоді як із висотою 

деревостану зв’язок є оберненим. Наведено нормативні таблиці для оцінки 

фітомаси деревної зелені, гілок та хвої, значення яких збільшується зі 

збільшенням середнього діаметра, тоді як зі збільшенням середньої висоти 

фітомаса крони у насадженні знижується. Здійснено порівняльний аналіз 

показників фітомаси компонентів стовбура та крони соснових деревостанів із 

результатами досліджень, встановленими для інших природно-кліматичних 

зон України. 

Подані результати, отримані за допомогою обробки 

мультиспектральних (Sentinеl-2А) та радарних (Sentinеl-1А) супутникових 

знімків. За допомогою мультиспектральних знімків розраховані вегетаційні 

індекси та біофізичні параметри соснових деревостанів досліджуваного 

регіону. За встановленими показниками NDVI (Sentinеl-2А) та RDPI (Sentinеl-

1А) розроблено регресійні моделі та розраховано надземну біомасу сосняків 

із картографуванням її розподілу в межах Обухівського лісництва 

Дніпровського держлісгоспу Байрачного Степу. Встановлено, що в умовах



зазначеного лісництва величина надземної фітомаси сосняків, розрахована на 

основі обробки мультиспектральних знімків, становить 195,8 тис. т, у той час 

як отриманий показник фітомаси сосняків, визначений наземним способом –  

210,9 тис. т, що на 7,2 % менше, порівняно із даними ДЗЗ.  

Визначено особливості росту соснових деревостанів в умовах 

Байрачного Степу України. Проведено моделювання основних таксаційних 

показників модальних соснових деревостанів штучного походження 

досліджуваного регіону. На основі діючих нормативів побудовано динамічні 

бонітетні шкали росту сосняків в умовах степової зони, де за основу взято 

базовий вік 60 років. Встановлено відмінності росту досліджуваних сосняків 

із існуючою загальнобонітетною шкалою.  

Отримано таблиці ходу росту штучних сосняків Байрачного Степу, які 

характеризують деревостан загалом та частину, що вирубується із 

насадження. Наведено порівняльний аналіз отриманих результатів таблиць 

ходу росту модальних штучних соснових деревостанів з існуючими 

аналогами для інших природно-географічних зон. 

На підставі розроблених математичних залежностей оцінювання 

компонентів надземної фітомаси деревостанів побудовано алгоритм 

розрахунку продукції у річному еквіваленті сосняків Байрачного Степу. 

Встановлено, що загальна річна продукція фітомаси надземної частини 

сосняків досліджуваного регіону становить 111726,3 тˑрік-1, із середньою 

продукцією 5,16 тˑга-1ˑрік-1. Здійснено оцінювання екосистемних функцій 

штучних соснових насаджень Байрачного Степу України через співставлення 

показника річної продукції депонованого вуглецю досліджуваних 

деревостанів та емісійних викидів парникових газів на території регіону. 

Ключові слова: біотична продуктивність, сосна звичайна, 

моделювання, Байрачний Степ, щільність компонентів надземної фітомаси, 

вуглецедепонування, киснепродуктивність, таблиці ходу росту, 

мультиспектральні та радарні супутникові знімки, річна продукція.



ANNOTATION 

Lovynska V.M. Biotic productivity of Scots pine plantations within 

ravine steppe of Ukraine. ‒ Qualification scientific work on the rights of the 

manuscript.  

Thesis for a Doctor’s Degree in Agricultural Sciences majoring in 06.03.02 

«Forest mensuration and forest inventory». National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2020. 

In the thesis the theoretical bases are generalized and the practical 

substantiation of system of models for establishment of quantitative and qualitative 

characteristics of components of aboveground phytomass of pine trees and stands 

within Northern ravine Steppe of Ukraine is formulated. Thesis contains the results 

of evaluation of biometric characteristics, bioproductive processes of pine stands in 

the dynamics and involves the use of developed tables of growth to establish the 

carbon-depositing and oxygen-producing capacity of pines of ravine Steppe. 

Assessment of the bioproductivity of Scots pine trees and stands in the 

conditions of the ravine Steppe was carried out with the use of systematic analysis 

of forest ecosystems and the involvement of modern both general and specific 

methods. To obtain the results, the information base was used for research 

conducted on temporary sample plots (TSP), as well as the stand-wise database of 

IA "Ukrderzhlisproekt" as of January 1, 2011 for pine plantations within 

Dnipropetrovsk region. Received experimental data about biometric characteristic, 

qualitative indicators of plantations, as well as information on the state of the 

photosynthetic component of pine trees in the region, served as a source material to 

obtain the necessary information. 

With the help of retrospective analysis, dynamic series of accounting and 

resource indicators of the total forest area of the ravine Steppe, the area of land 

covered with forest plantation and the total wood stock in forests were obtained. 

The curve of changes in the values of the total wood stock characterizes the 

dynamics, clearly aimed at increasing this indicator by about a third over the 

analyzed period of time. 



The age range of pine stands where TSPs were established is 9–90 years. 

The relative stocking of the studied plantations ranges from 0.13 to 1.04. The main 

types of forest conditions at the studied TSPs are fresh subir and sugruy. The range 

of bonitat of Scots pine stands covers 5 classes. The largest number of stands have 

I and Ia classes of bonitat according to M.M. Orlov. The age distribution of pines 

revealed the dominance of middle-age stands, with the largest representation in the 

6th and 7th age class. 

The local basic density of wood stem of Scots pine growth with the age of 

plants. The highest value of this index detected in the group of premature age, 

which exceeds that in the young group by 25.8 %. The general trend of variability 

of changes in the average values of the local basic density of stem bark showed the 

increase this parameter with grows tree height. At the same time the trend line of 

local wood and wood in bark local density is characterized by decrease type with 

increasing tree height. 

It is determined that with increasing age of Scots pine trees there is an 

increase in the average basic density of the stem wood. The trend of increasing this 

value for the period from 9 to 90 years is 47.8 %. The obtained value of the 

average basic density of wood (414 kg∙(m3)-1) is close to the results established for 

the conditions of the Forest-Steppe, and in comparison with the Polissya zone it is 

lower only by 3.0 %. The average both natural and basic density of the stem bark, 

according to the results of our research is higher than those in Polissya and Forest-

Steppe by 13.0, 20.0 % and 9.0, 13.0 %, respectively. 

The general tendency of decrease in values of both natural, and basic density 

of wood and bark of branches of trees with growth of biometric parameters of a 

tree age, diameter and height is fixed. The average values of phytomass density of 

components of pine tree branches were calculated – 436 kgˑ(m3)-1 for wood 

branches, 338 kgˑ(m3)-1 for bark of branches, 416 kgˑ(m3)-1 for wood branches in 

bark, which can be used for study of bioproductivity of pine crown components in 

the ravine Steppe region of Ukraine. 



The leaf area index (LAI) of pine stands were obtained, which, depending on 

the age of plantations, vary from 1.1 to 3.36 m²ˑ(m²)-1. A comparison of the LAI 

obtained by the contact and non-contact methods is performed. Based on the 

obtained results, regression equations of search values depending on the taxation 

parameters of Scots pine trees are constructed. It was determined that the average 

indicator of LAI in pine stands obtained by the contact method is 

1.45±0.08 m²ˑ(m²)-1 and 1.37±0.05 m²ˑ(m²)-1 in the case of non-contact method. 

The results of modeling the components of the phytomass of the stem and 

crown of Scots pine trees in artificial plantations of the ravine Steppe of Ukraine 

are presented. Allometric models have been developed that show the dependence 

of the volume of fractions of Scots pine trunk on the height and diameter of the 

tree. Based on the obtained models, normative data for estimating the components 

of the trunk and crown phytomass of Scots pine trees in freshly cut and completely 

dry conditions were constructed. It is shown that the phytomass of the trunk 

component tends to decrease with height at a constant value of the tree diameter. 

The size of the phytomass of greenery, branches and needles increases with 

increasing diameter, while with increasing trunk height for all studied components 

of the crown revealed a decrease. 

The results of phytomass estimation of stem and crown components of pine 

stands in the conditions of the ravine Steppe of Ukraine are given. Regularities of 

statistical distribution of phytomass of trunk and crown components in absolutely 

dry state are characterized. The results of correlation analysis of the components of 

aboveground phytomass of modal stands with the main biometric indicators of 

plantations are presented. Mathematical models and normative data for estimation 

of components of phytomass of trunk and crown of pine stands in freshly and 

absolutely dry conditions are developed. It is determined that the increase of all 

investigated components of aboveground phytomass of trunks occurs with the 

increase of average heights and diameters of stands. 

The constructed regression equations for estimating the phytomass of the 

crown parameters show a direct positive relationship between the phytomass of 



any structural component of the crown of the stand with average diameter and 

relative planting density, while with the height of the stand the relationship is 

inverse. The normative data for estimating the phytomass of greenery, branches 

and needles are given, the value of which increases with increasing average 

diameter, while with increasing average height the phytomass of the crown in the 

plantation decreases. A comparative analysis of phytomass indicators of the 

components of the trunk and crown of pine stands with the results of research 

established for other natural and climatic zones of Ukraine. 

The results obtained by processing multispectral (Sentinel-2A) and radar 

(Sentinel-1A) space images are presented. Vegetation indices and biophysical 

parameters of pine stands of the studied region were calculated. According to the 

established indicators NDVI (Sentinel-2A) and RDPI (Sentinel-1A) regression 

models were developed and distribution of pine aboveground biomass was 

calculated with mapping within the Obukhiv forestry of the Dnieper state forestry 

of the ravine Steppe. It is established that in the conditions of the specified forestry 

the size of aboveground phytomass of pines calculated on the basis of processing 

of multispectral pictures makes 195,8 thousand t, while the received indicator of 

phytomass of pine trees defined by a ground way – 210,9 thousand t, which is 

7.2 % less than remote sensing data. 

Peculiarities of pine stands growth within the conditions of the ravine Steppe 

of Ukraine are determined. The modeling of the main biometric indicators of 

modal pine stands of artificial origin of the studied region is carried out. On the 

basis of current standards, dynamic bonitat scales of pine growth in the steppe 

zone, based on the base age of 60 years. Differences in the growth of the studied 

pines with the existing general bonitat scale were established. 

Yield tables for pine stands of ravine Steppe are obtained, which 

characterize tree growth stands and their removed parts. The comparative analysis 

of the received results of yield tables of modal artificial pine stands with existing 

analogues for other natural-geographical zones is given.  



On the basis of the developed mathematical dependences of estimation of 

components of aboveground phytomass of stands the algorithm of calculation of 

annual production of pines of ravine Steppe is constructed. It is established that the 

total pine’s annual aboveground phytomass production within studied region is 

111726.3 tˑyear-1, with an average production of 5.16 tˑha-1ˑyear-1. Estimation of 

ecosystem functions of artificial pine plantations of the ravine Steppe of Ukraine 

by comparison of an indicator of annual production of the deposited carbon of 

investigated stands and emission emissions of greenhouse gases in the territory of 

the region is carried out. 

Key words: biological productivity, Scots pine, modelling, density of 

components of aboveground phytomass, ravine Steppe, carbon deposition, 

oxygen productivity, yield tables, multispectral and radar satellite images, annual 

production. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

a  – вік дерева, років; 

d1,3  – діаметр стовбура дерева на висоті грудей (1,3 м), см; 

h – висота дерева, м; 

dкр – діаметр проекції крони дерева, м; 

rкр – радіус крони дерева, м; 

lкр – протяжність крони дерева, м; 

pкр – відсоток протяжності крони від загальної висоти дерева, %; 

vкр – об’єм крони дерева, м3; 

sкр – площа бічної поверхні крони дерева, м2. 

vст – об’єм стовбура дерева у корі, м3; 

vдcт – об’єм деревини стовбура дерева у корі, м3; 

vкст – об’єм кори стовбура дерева, м3; 

qдз – фітомаса деревної зелені дерева у свіжозрубаному стані, кг; 

qгіл – фітомаса гілок дерева у абсолютно сухому стані, кг; 

qкгіл – фітомаса кори гілок дерева у абсолютно сухому стані, кг; 

qхв – фітомаса хвої дерева у абсолютно сухому стані, кг; 

qдст  – фітомаса деревини стовбура дерева, кг; 

qкст  – фітомаса кори стовбура дерева, кг; 

qдкст  – фітомаса деревини у корі стовбура дерева, кг; 

SL – вміст абсолютно сухої речовини у хвої; 

PL – відсоток хвої у деревній зелені, %; 

zv  – поточний об’ємний приріст деревини дерева, м3∙рік-1; 

zr – поточний радіальний приріст деревини дерева, м3∙рік-1; 

A – середній вік деревостану, років;  

H – середня висота деревостану, м;  

P – відносна повнота деревостану; 

D – середній діаметр стовбурів головної породи деревостану на 

висоті 1,3 м, см;   
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G – абсолютна повнота або сума площ поперечних перерізів, м2∙га-1; 

М – запас деревостану у корі, м3∙га-1; 

𝜌п – природна щільність компонента фітомаси дерева, кг∙(м3)−1; 

𝜌б – базисна щільність компонента фітомаси дерева, кг∙(м3)−1; 

𝜌пдст – природна щільність деревини стовбурів, кг·(м3)-1; 

𝜌бдст – базисна щільність деревини стовбурів, кг·(м3)-1; 

𝜌пкст – природна щільність кори стовбурів, кг·(м3)-1; 

𝜌бкст – базисна щільність кори стовбурів, кг·(м3)-1; 

ρсбд  – середня базисна щільність деревини стовбурів, кг·(м3)-1; 

ρсбк  – середня базисна щільність кори стовбурів, кг·(м3)-1; 

ρсбдк  – середня базисна щільність деревини у корі стовбурів, кг·(м3)-1; 

𝜌пдг – природна щільність деревини гілок дерева, кг∙(м3)−1; 

𝜌пкг – природна щільність кори гілок дерева, кг∙(м3)−1; 

𝜌пдкг – природна щільність деревини у корі гілок дерева, кг∙(м3)−1; 

𝜌бдг – базисна щільність деревини гілок дерева, кг∙(м3)−1; 

𝜌бдкг – базисна щільність деревини у корі гілок дерева, кг∙(м3)−1; 

𝜌бкг – базисна щільність кори гілок дерева, кг∙(м3)−1; 

Phдст – фітомаса деревини стовбурів деревостану, тˑга-1; 

Phкст – фітомаса кори стовбурів деревостану, тˑга-1; 

Phст. – фітомаса стовбурів деревостану, тˑга-1; 

Phгіл – фітомаса гілок деревостану в абсолютно сухому стані, тˑга-1; 

Phдз – фітомаса деревної зелені деревостану у свіжозрубаному стані, 

тˑга-1; 

Phхв. – фітомаса хвої деревостану в абсолютно сухому стані, тˑга-1; 

ДЗЗ  – дистанційне зондування Землі; 

ГІС – геоінформаційні системи; 

ДОУЛМГ – Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського 

господарства Державного агентства лісових ресурсів України; 

ТЛ  – тип лісу; 
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ТЛУ – тип лісорослинних умов; 

Pдст  – продукція деревини стовбура, т·га-1·рік-1; 

ZдстМ – поточний приріст деревини стовбура за запасом, м3∙га-1∙рік-1;   

ZкстМ – поточний приріст кори стовбура за запасом, м3∙га-1∙рік-1;   

Zнч∂с – поточний приріст надземної частини деревостану, м3∙га-1∙рік-1;   

ВZдст – частка поточного приросту деревини за запасом, %; 

Prдст – загальна продукція надземної частини соснових деревостанів; 

ФАР – фотосинтетично активна радіація; 

DHP –  digital hemispherical photography; 

FAPAR – абсорбована (загальна) фотосинтетично активна радіація; 

FCOVER – показник вегетативного покриття поверхні; 

GLA –   gap light analyzer; 

LAI –   leaf area index (індекс листкової поверхні); 

NDVI – нормалізований вегетативний індекс (normalized difference 

vegetation index); 

TVI – трансформований вегетативний індекс (transformed vegetation 

index); 

WC – вміст води у кронах (water content); 

Chla,b – вміст хлорофілу а і b; 

RGB – ground range detected; 

SAR  – радар із синтетичною апертурою (synthetic aperture radar). 

 

Умовні позначення типів лісу 

А0С – дуже сухий сосновий бір,  

А1С – сухий сосновий бір;  

А2С – свіжий сосновий бір;  

А3С – вологий сосновий бір;  

В1Г – сухий субір галогенний варіант;  

В1ДС – сухий дубово-сосновий субір;  

В2Г – свіжий субір галогенний варіант;  
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В2ДС – свіжий дубово-сосновий субір;  

В2ТЗ – свіжий заплавний тополевий субір;  

В3ДС – вологий дубово-сосновий субір;  

В3ТЗ – вологий заплавний тополевий субір;  

В4ДС – сирий дубово-сосновий субір;  

С0Г – дуже сухий сугруд галогенний варіант;  

С0КПД – дуже суха пакленова судіброва;  

С1Г – сухий сугруд галогенний варіант;  

С1КПД – суха пакленова судіброва;  

С2БДЗ – свіжа заплавна берестова судіброва;  

С2Г – свіжий сугрудок галогенний варіант;  

С2ДСТ– свіжа степова судіброва;  

С2КПД – свіжа пакленова судіброва;  

С2ТЗ – свіжий заплавний тополевий сугрудок;  

С3БДЗ – волога заплавна берестова судіброва;  

С3ВРТ – вологий заплавний вербово-тополевий сугрудок;  

С3Г – вологий сугрудок галогенний варіант;  

С3ДСТ – волога степова судіброва;  

С3ТЗГ – вологий заплавний тополевий сугрудок галогенний варіант;  

С5ВЛЧ – мокрий чорновільховий сугрудок;  

D0Д – дуже суха діброва;  

D1БКД – суха берестово-пакленова діброва;  

D1Г – сухий груд галогенний варіант;  

D1КДГ – суха берестово-пакленова діброва галогенний варіант;  

D2Г – свіжий груд галогенний варіант;  

D2БДЗ – свіжа заплавна берестово-пакленова діброва;  

D2БКД – свіжа берестово-пакленова діброва;  

D2КДГ – свіжа берестово-пакленова діброва галогенний варіант;  

D3КДЗ – волога заплавна берестово-пакленова діброва;  

D3ТЗ – вологий заплавний тополевий груд. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Останніми роками у зв’язку з інтенсивним 

обговоренням у науковій спільноті змін клімату і загрози глобального 

потепління на планеті, що викликається накопиченням в атмосфері значної 

кількості парникових газів, велика увага приділяється питанням депонування 

таких з атмосфери та акумулювання їх у складі рослин. Важливе місце у 

вирішенні окресленої проблеми відводиться питанню пізнання вуглецевого 

бюджету наземних лісових екосистем, яке після ратифікації більшістю країн 

світу прийнятої у межах Рамкової Конвенції ООН з глобальних змін клімату 

(UNFCCC) Паризької угоди (2015), стало невід’ємною частиною міжнародної 

політики. Вуглецедепонувальна функція лісових екосистем безпосередньо 

пов’язана з формуванням лісової біомаси, за якою визнано величезний 

потенціал для пом’якшення глобального потепління та яка розглядається як 

альтернативне джерело енергії. 

Максимально точному оцінюванню фітомаси лісів відводиться 

вирішальне значення в умовах енергетичної кризи, яка нині перетворилася на 

одну з найбільших проблем не лише в Україні, а й у цілому світі. 

Інформаційне забезпечення світової наукової літератури з дослідження 

найважливішого показника біопродуктивності – фітомаси насаджень, досить 

наповнене. Виконуючи функції природних поглиначів вуглекислого газу та 

генераторів кисню, компоненти фітомаси є об’єктаи досліджень, на яких 

базуються екологічні прогнози та стратегічні плани у сфері охорони 

навколишнього середовища. 

Варіювання показників фітомаси лісів пояснюються кількома 

факторами, з яких найсуттєвіший вплив виявляють кліматичні, едафічні 

умови, водозабезпеченість місцевості, видова належність компонента 

деревостану,  щільність деревини тощо. 

Ліси Північного (Байрачного) Степу України в основному представлені 

штучно створеними насадженнями, екологічні, захисні й соціальні функції 

яких важко переоцінити. Із хвойних порід для згаданої місцевості сосна 
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звичайна слугує головним лісотвірним видом, який має суттєве екологічне 

значення для збереження місцевих ландшафтів як доволі стійкий і 

невибагливий лісотвірний вид. Однак нині в лісах, де головною лісотвірною 

породою виступає сосна звичайна, сформованих в умовах жорсткого клімату 

степової зони, підсилених глобальним потеплінням, спостерігається масове 

всихання сосняків.  

Підтримка та підвищення біопродукційної здатності соснових 

насаджень, що супроводжується збереженням їхніх захисних і соціальних 

функцій, а також значущість їх вкладу в глобальні екологічні процеси на часі 

дуже актуальні й у період сьогодення вважаються найважливішими 

критеріями сталого управління лісами.  

На науковій ниві України розроблення методів оцінювання складників 

біопродукційного процесу лісових насаджень, зі встановленням їх 

вуглецедепонувальних, киснепродукувальних функцій проводиться, 

починаючи з кінця ХХ сторіччя. Серед провідних вітчизняних вчених, які 

забезпечили вагомий внесок у вирішення цієї проблеми, слід виокремити 

П. І. Лакиду  (1997, 2002), М. А. Голубця  (2000), Л. М. Матушевич (2006), 

А. М. Білоуса (2009), С. І. Миклуша  (2011), В. П. Пастернака  (2011), 

Р. Д. Василишина  (2014) та ін.  

Однак, наявність численних досліджень не розкриває повністю усіх 

питань зазначеної проблематики, оскільки донині ще не сформовано повного 

спектра знань щодо територіального розподілу біопродукції насаджень з 

охопленням усіх лісорослинних зон, зокрема Байрачного Степу України. 

Саме це зумовило вибір теми й формування мети, завдань дисертації, з 

глибоким і детальним дослідженням функціонування соснових насаджень у 

межах означеного регіону, які виконані за допомогою системного підходу 

сучасних лісівничо-таксаційних методів та з використанням даних 

дистанційного зондування Землі. 

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

Дисертація пов’язана з дослідженнями, які проводилися в межах державних 
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бюджетних тем «Комплексна екологічна оцінка формування 

лісомеліоративних насаджень в умовах техногенно навантажених 

урболандшафтів» (номер державної реєстрації 0116U004738, 2016–2018 рр.) 

та «Концепція сталого функціонування лісонасаджень Північного Степу 

України в умовах абіотичної трансформації довкілля» (номер державної 

реєстрації 0118U003525, 2018–2020 рр.). Здобувач є учасником 

Міжнародного навчального проєкту «EcoMining: Development of Integrated 

PhD Program for Sustainable Mining & Environmental Activities” (2019–2022 

рр.), за підтримки Німецької служби академічного обміну (DAAD).  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – 

опрацювання теоретичних основ та розроблення нормативно-інформаційного 

забезпечення оцінювання біотичної продуктивності соснових лісів 

Байрачного Степу України на засадах системного підходу.  

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі завдання:  

- провести ретроспективний аналіз та оцінити сучасний стан 

лісонасаджень сосни в умовах Байрачного Степу України;  

- визначити показники локальної й середньої, природної і базисної 

щільності компонентів надземної фітомаси дерев сосни в умовах регіону; 

- розробити регресійні моделі залежностей якісних параметрів 

компонентів фітомаси стовбура та крони дерев сосни звичайної; 

- провести кількісне оцінювання індексу LAI шляхом застосування 

контактного та безконтактного методів;  

- здійснити оцінку компонентів фітомаси дерев сосни звичайної; 

- розробити емпіричні моделі залежності компонентів надземної 

фітомаси сосняків від біометричних показників деревостанів; 

- опрацювати нормативно-інформаційне забезпечення для дерев і 

деревостанів сосни звичайної в регіоні проведення досліджень; 

- на основі даних супутникових знімків Sentinel-1А і Sentinel-2А 

здійснити розрахунок вегетаційних індексів та біофізичних параметрів 

соснових насаджень; 
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- розробити мапи розподілу надземної фітомаси сосняків у межах 

досліджуваної території за даними дистанційного зондування Землі; 

- розробити динамічну бонітетну шкалу для штучних соснових 

деревостанів Байрачного Степу України;  

- розробити математичні моделі динаміки таксаційних показників 

штучних модальних соснових деревостанів із наступною побудовою таблиць 

ходу росту; 

- встановити біопродуктивність соснових насаджень за компонентами 

надземної фітомаси у віковому діапазоні від 10 до 80 років; 

- оцінити динамічні зміни обсягів депонованого вуглецю та 

генерованого кисню у компонентах надземної фітомаси сосняків;  

- оцінити загальну річну продукцію компонентів надземної фітомаси 

насаджень сосни на основі їх повидільної характеристики;  

- надати оцінку екологічному потенціалу соснових насаджень із 

встановленням поглинальної здатності парникових газів у межах 

досліджуваного регіону. 

Об’єкт дослідження – сучасний стан та особливості росту соснових 

насаджень Байрачного Степу України (на прикладі Дніпропетровської 

області).  

Предмет дослідження – біотична продуктивність, вуглецепоглинальна, 

киснетвірна здатність соснових деревостанів та їх динаміка.  

Методи дослідження. В основу досліджень дисертації покладено 

загальнонаукові (аналіз, експеримент, порівняння, моделювання тощо) і 

конкретні (спеціальні) методи, які використовуються в біометрії, екології, 

лісовій таксації та інших дисциплінах. Статистичну обробку даних 

здійснювали за застосування графоаналітичного, кореляційного, регресійного 

аналізів із залученням програм стандартних пакетів комп’ютерно-

інформаційного забезпечення Excel та Statistica, перевірку значущості 

отриманих моделей проводили з використанням стандартних статистичних 
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критеріїв. Обробку даних супутникових знімків здійснювали з 

використанням програмного середовища SNAP Desktop за допомогою 

інструменту S2 Resampling Processor. Супутникові знімки Sentinel-1A 

завантажувалися у форматі GRD (Ground Range Detected) та підлягали 

стандартній процедурі попередньої обробки: радіометричній корекції, 

фільтрації, геометричній корекції. 

Наукова новизна одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження, що характеризуються новизною і виносяться на захист, 

полягають у наступному: 

вперше: 

- сформульовано теоретичні засади системного підходу у 

комплексному дослідженні компонентів біотичної продуктивності дерев та 

деревостанів сосни звичайної у Байрачному Степу; 

- встановлено якісні показники локальної і середньої щільності 

дерев сосни звичайної компонентів фітомаси стовбура та крони; 

- здійснено моделювання компонентів надземної фітомаси дерев і 

деревостанів сосни звичайної залежно від їх таксаційних характеристик; 

- проведено оцінку і порівняння LAI асиміляційної складової 

сосняків, отриманих контактним та безконтактним методом; 

- встановлено частку за масою різновікової хвої дерев сосни; 

- розроблено динамічну бонітетну шкалу для насіннєвих соснових 

насаджень штучного походження; 

- опрацьовано таблиці ходу росту модальних соснових деревостанів; 

- встановлено кількісні показники поглинання вуглецю та 

генерування кисню сосновими насадженнями у межах досліджуваного 

регіону;  

- здійснено розрахунок щорічної продукції компонентів надземної 

фітомаси соснових насаджень та обсяги їх вуглецедепонування; 
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- оцінено екологічний потенціал сосняків зони Байрачного Степу за 

різницею між антропогенними викидами діоксиду вуглецю та поглинанням 

парникових газів; 

- визначено вегетаційні індекси та біофізичні параметри соснових 

лісів, отриманих за допомогою мультиспектральних знімків; 

- створено мапи розподілу надземної фітомаси соснових лісів із 

використанням супутникових знімків Sentinel-1А та Sentinel-2А. 

удосконалено підходи до опрацювання математичних моделей для 

визначення компонентів надземної фітомаси дерев і деревостанів сосни 

звичайної в умовах Байрачного Степу України. 

отримало подальший розвиток: 

- формування бази нормативно-інформаційного забезпечення для 

визначення якісних і кількісних параметрів компонентів надземної фітомаси 

дерев і деревостанів сосни звичайної; 

- дослідження динаміки таксаційних показників та 

біопродуктивності в умовах степової зони України.  

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення, 

висновки і пропозиції, викладені в дисертації, мають важливе практичне 

значення для обґрунтування й розроблення сучасних підходів щодо 

вдосконалення лісогосподарських заходів в умовах Байрачного Степу 

України. Отримані у дисертації наукові результати також важливі для 

вирішення лісівничо-екологічних питань у галузі лісового господарства.  

Для практичного використання рекомендовано отримані математичні 

моделі оцінки якісних показників компонентів стовбура і крони дерев сосни 

звичайної та розроблені регресії оцінювання компонентів фітомаси соснових 

деревостанів. Побудовані таблиці ходу росту соснових деревостанів за 

висотою важливі для виконання практичних завдань, які пов’язані з обліком 

лісових насаджень, зокрема, для встановлення особливостей росту і розвитку 

сосняків, із відповідною оцінкою динаміки біопродуктивності та запасів 
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вуглецю й кисню. Практичне значення досліджень із дешифрування 

супутникових знімків Sentinel-1А та Sentinel-2А полягає у можливості 

використання методів дистанційного зондування Землі для реалізації 

алгоритму більш швидкого розрахунку надземної фітомаси насаджень в 

умовах регіону Байрачного Степу. 

Результати досліджень впроваджено у Дніпропетровському обласному 

управлінні лісового та мисливського господарства, Департаменті екології та 

природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

Окремі положення дисертації використовуються у навчальному процесі під 

час викладання дисциплін «Інвентаризація лісів» та «Моделювання 

продуктивності лісів», для підготовки фахівців за спеціальністю 205 «Лісове 

господарство» освітнього ступеня «Магістр», на кафедрі таксації лісу та 

лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і 

природокористування України.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею на основі досліджень здобувача, проведених у 2014–

2020 рр. Здобувачем сформульовано основні наукові положення, здійснено 

літературний пошук, опрацьовано методики, проведено збір та обробку 

матеріалу. Проведення польових досліджень здійснено за участі 

співробітників кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, а також студентів 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Дисертантом 

особисто здійснено математико-статистичну обробку експериментальних 

даних та узагальнено основні теоретичні положення щодо отриманих 

результатів.  

Опубліковані результати за темою дисертації підготовлено самостійно 

та у співавторстві. У спільних публікаціях права співавторів не порушено. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення 

дисертації доповідалися на: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Історико-культурні та природоохоронні аспекти збереження багатовікових 
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дерев» (м. Київ – м. Чигирин, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених «Проблемы и перспективы исследований 

растительного мира» (м. Ялта, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Біоресурси лісових та урбанізованих екосистем: відтворення, 

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

науково-практичній конференції «Виклики ХХІ століття та їхнє вирішення у 

лісовому комплексі й довкіллі» (м. Київ, 2015 р.); V Міжнародній науково-

практичній конференції «Рослини та урбанізація» (м. Дніпропетровськ, 

2016 р.); Генеральній асамблеї EGU-2016 (м. Відень, Австрія, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Ресурсозберігаючі технології 

та їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві» 

(м. Київ, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічні 

дослідження лісових біогеоценозів Степової зони України» (м. Дніпро, 2016 

р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

сучасної аграрної науки» (м. Умань, 2016 р.); Міжнародній конференції 

«Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій» 

(м. Кам’янець-Подільський, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

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

Міжнародній науково-практичній конференції «Applied biotechnology in 

mining» (м. Дніпро, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Лісова типологія як основа наближеного до природи лісівництва» (м. Київ, 

2019 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 61 наукова праця, з яких 

2 монографії у співавторстві, 9 статей у наукових фахових виданнях України, 

12 статей у наукових виданнях інших держав, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, 18 статей у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 4 статті у наукових 

виданнях інших держав, 16 тез наукових доповідей.   
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Здобувач висловлює щиру подяку науковому консультанту, доктору 

сільськогосподарських наук, професору, члену-кореспонденту НААН 

України П. І. Лакиді за всебічну допомогу при виконанні досліджень. Щира 

подяка керівникам і співробітникам державних підприємств «Васильківське 

лісове господарство», «Дніпровське лісове господарство», «Новомосковське 

лісове господарство», «Новомосковське військове лісове господарство», 

«Новокодацьке лісове господарство», «Обухівське лісове господарство» за 

допомогу під час закладання тимчасових пробних площ та збиранні 

дослідного матеріалу. За консультаційну підтримку та корисні поради під час 

підготовки наукової роботи висловлюється подяка співробітникам кафедри 

таксації лісу та лісового менеджменту Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, а також співробітникам 

лабораторії методів обробки даних дистанційного зондування «Наукового 

центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук 

Національної академії наук України». 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ 

БІОПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ТА ЇХНЬОЇ ДИНАМІКИ 

 

1.1   Основні напрями дослідження біопродукційних процесів 

лісів 

 

Ліси є одними з найважливіших наземних екологічних систем з точки 

зору багатьох екосистемних функцій, які вони виконують. Ці біотичні 

системи життєво необхідні не тільки для забезпечення добробуту людського 

суспільства та для збереження світового біорізноманіття, але й для 

регулювання кліматичної системи, декарбонізації атмосфери шляхом 

поглинання вуглецю своєю біомасою та процесів охолодження шляхом 

випаровування повітря, що в цілому пом’якшує процес глобального 

потепління. Однак в період сьогодення лісові екосистеми піддаються 

широкому спектру природних і антропогенних порушень, які в кінцевому 

випадку створюють реальну загрозу не тільки для стану лісів і їх корисних 

функцій, для людського суспільства, але і для загального функціонування 

глобальної системи. 

Завдяки своїй великій вертикальній потужності і внутрішній поверхні, 

лісові екосистеми мають сильні буферні властивості. Ліс є межею між 

атмосферою і літосферою, внаслідок чого йому належить головне місце серед 

інших типів рослинності у трансформуванні опадів, теплових, повітряних 

потоків атмосфери. 

Розвиток лісобіогеоценологічних досліджень потребує ретельного 

наукового обґрунтування господарських заходів як у лісівництві, так і інших 

галузях (В. И. Василевич, 1977; М. Т. Гончар, 1983; М. А. Голубець, 2000; 

Р. Т. Гут & М. М. Король, 2008; Ю. С. Шпарик, 2016). У таких умовах на 

перший план висувається оцінка функцій лісу як основного елемента 

біосфери та найбільш дієвого стабілізатора навколишнього середовища. Для 
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вирішення нагальних екологічних та соціологічних проблем, головними 

розділами досліджень екосистем стала біологічна продуктивність лісів, яка є 

основною характеристикою, що визначає процеси циркуляції біогеохімічних 

речовин, які тут відбуваються. Цей показник стану лісів має широке 

використання під час сталого ведення лісового господарства, екологічного  

моніторингу, моделюванні біомаси насаджень із урахуванням глобального 

потепління, оцінки  вуглецедепонуючої  здатності та киснепродуктивності 

лісів тощо (В. А. Усольцев & С. В. Залесов, 2005; П. І. Лакида, Л. Матушевич 

& І. П. Лакида, 2018). 

Для оцінки ролі лісів в глобальних біосферних циклах першочергове 

значення мають експериментальні дані про їх біологічну продуктивність, 

адже щорічно рослинами засвоюється близько 200 млрд т вуглецю із 

утворенням близько 400 млрд т органічної маси.  

Сьогодні біологічна продуктивність лісів розглядається як їх основна 

характеристика, що визначає перебіг процесів у лісових екосистемах і 

використовується з метою екологічного моніторингу при сталому веденні 

лісового господарства.  

Для кращого розуміння основних положень даної роботи та з метою 

уніфікації представлених у ній термінів, вважаємо за потрібне розкрити зміст 

основних складників біопродуктивності лісових насаджень. Означені нижче 

терміни були запозичені та адаптовані із класичних наукових робіт 

(Н. І. Базилевич, 1993; А. С. Ісаєв та ін., 1993; П. І. Лакида, 2002; 

В. А. Усольцев, 2013). 

Біологічна продуктивність буває первинною та вторинною. Первинна 

продуктивність – це біомаса, яка виробляється автотрофними рослинами в 

процесі фотосинтезу та хемосинтезу за одиницю часу на одиниці площі. 

Вторинною називають біомасу, сформовану гетеротрофними організмами за 

одиницю часу на певній одиниці площі (М. А. Голубець, 2000; А. И. Уткин, 

С. Г. Рождественский, Я. И. Гульбе, & Н. Ф. Каплина, 1988; В. П. Краснов, 

З. М. Шелест & І. В. Давидов, 2012).  
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При дослідженнях первинної біологічної продуктивності визначають 

наступні показники, що виражаються в одиницях маси або енергії на 

одиницю площі за певний відрізок часу і використовуються як окремі 

складові органічної речовини: 

- первинна брутто-продуктивність, що являє собою загальну, або 

валову первинну продукцію (gross primary productivity). Продуктивність, що 

характеризує загальне продукування органічної речовини автотрофами на 

одиниці площі за певний відрізок часу. Цю продукцію поділяють на 

продукцію деревного ярусу, або фітомасу річного приросту органічної 

речовини стовбурів, гілок, пагонів і коренів, продукцію асимілюючих 

органів, або листя (хвої), генеративних органів – квіток, плодів і насіння, 

брунькових лусок. В первинній брутто-продукції окремо визначають 

фітомасу нижніх ярусів лісового насадження, а також витрати органічної 

речовини на дихання всіх популяцій зелених рослин, або автотрофів; 

- первинна нетто-продуктивність  (net primary productivity) або чиста 

первинна продукція – це абсолютне накопичення органічної речовини в 

тканинах рослин під час їх життєдіяльності в надземній та підземній 

частинах лісовими екосистемами за певну одиницю часу на одиниці площі. 

Чиста первинна продукція визначається як різниця між валовою 

продукцією (загальним фотосинтезом) і автотрофним диханням лісової 

екосистеми. Вимірюється в одиницях маси сухої речовини за одиницю 

часу (як правило, т·га-1·год-1) або вуглецю (тС·га-1·год-1). 

Під час визначення біоенергетики лісових біогеоценозів важливе 

значення має визначення первинної нетто-продукції у вигляді єдиного 

енергетичного потоку, тобто без поділу маси і енергії продукції на фітомасу і 

фітодетріт. Для характеристики факторів продуктивності для господарських 

цілей враховують кількість продукції, що переходить з фітомаси в 

фітодетрит, або річний відпад фітомаси – частину фітомаси, що відмирає 

протягом року у вигляді опаду листя (хвої), генеративних органів, стовбурів, 

гілок і коренів, в надземній і підземній частинах лісового насадження. 
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Однак для науковців найбільш важливим є визначення накопичення 

органічної речовини рослин в багаторічних циклах розвитку лісових 

угруповань, тобто акумулятивні значення первинної нетто-продукції за певні 

проміжки часу, які характеризуються фітомасою живих рослин. 

Фітомаса (biomass, phytomass) – показник, який характеризує розміри 

накопичення фітомаси на конкретній площі, що визначаються за певний 

проміжок часу. Це кількісний показник органічної речовини живих рослин, 

що складають лісову екосистему. Вимірюється в одиницях маси сухої 

речовини (зазвичай т·га-1) або вуглецю (тС·га-1).  

Розрізняють надземну та підземну фітомасу деревних рослин. 

Надземна фітомаса – сумарна маса компонентів надземної частини із 

включенням деревини та кори стовбура, гілок крони, листя (хвої), а також 

генеративних органів та плодів. Підземна фітомаса – сумарна маса 

компонентів кореневої системи та пня. У свою чергу у надземній фітомасі 

розрізняють фітомасу стовбура у корі та фітомасу крони (масу всіх живих 

гілок крони із листям (хвоєю), включаючи двійчатки, пасинки тощо. 

Середня зміна запасу – зміна запасу деревостану за 1 рік, 

розрахований за весь період існування деревостану. 

Біологічна продукція в цілому, віднесена до одиниці площі за одиницю 

часу, виражається як в одиниця маси абсолютно сухої речовини, органічної 

(тобто з виключенням золи) речовини (в обох випадках в т·га-1·год-1, 

кгˑ(м2∙рік)-1, гˑ(м2)-1 за рік та більш короткі відрізки часу), так і в одиницях 

енергії (у ккал на 1 га або 1 м2 поверхні ділянки за рік). Енергетична оцінка 

продукції є більш прийнятною, адже у цьому випадку забезпечується 

еквівалентний вираз продукції по відношенню до різних частин рослин, видів 

рослин і тварин, питома калорійність яких є неоднозначною. 

З показників, що визначають процес накопичення первинної продукції, 

найбільш важливими є індекс і щільність листкової поверхні. 

Індекс листової поверхні (LAI) – виражає відношення повної поверхні 

хвої і односторонньої поверхні листя до площі ділянки (гаˑга-1 або м2ˑ(м2)-1). За 
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допомогою LAI можна оцінювати асиміляцію у різних деревних порід 

фотосинтетично активної радіації (ФАР ) і даний показник є надійним при 

порівняльних аналізах первинної продукції. LAI є інтегральним показником 

фотосинтетично активної поверхні деревостану, але він не враховує еколого-

фізіологічну диференціацію листя у наметі деревного ярусу. Останнє 

важливо для побудови математичних моделей фотосинтезу і дихання рослин 

на одиницю площі в угрупуваннях, для характеристики мікроклімату і, 

насамперед, режиму освітлення у вертикальному розрізі намету лісу.  

При порівнянні показників продуктивності насаджень, що 

знаходяться в нерівнозначних умовах, застосовують відносні показники, 

до яких відносять, наприклад, відсоток поточного приросту.  

Початок вивчення продуктивності лісів припадає на 60-ті роки ХХ 

століття, і пов’язаний із виконанням основної мети багаторічної Міжнародної 

біологічної програми (МБП, International Biological Program, IBP). Дана 

програма була покликана на вивчення у масштабі всієї планети біологічної 

продуктивності природних і створених людиною рослинних і тваринних 

співтовариств (здійснювалась з 1964 по 1974 рр.). Метою МБП стало 

виявлення закономірностей розподілу і відтворення органічних речовин в 

інтересах найбільш раціонального використання їх людиною і отримання 

максимальної продуктивності на одиницю площі в природних або 

культурних умовах.  

У ході реалізації Міжнародної біологічної програми було закладено 

велику кількість пробних площ по визначенню фітомаси і первинної чистої 

продукції. Завдяки дослідженням, проведеними під час МБП, у наукову 

літературу ввійшло поняття «первинна біологічна продуктивність», 

визначення якої, перш за все, зумовлює можливість кількісного, у тому числі 

математичного моделювання, а також передбачає аналіз продукційного 

процесу біогеоценозів в однорідних одиницях (маси і/або енергії). 
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Найважливішим теоретичним досягненням МБП стала глобальна 

оцінка запасів фітомаси та первинної річної продукції, отриманої для усього 

світу.  

Наведені різними авторами оцінки продуктивності рослинного покрива 

різних континентів відрізняються між собою. Даний факт пояснюється 

вибором різних площ для окремих типів рослинності, різними середніми 

значеннями запасу і річної продукції на одиницю площі тих чи інших 

угруповань рослинного покриву. Однак загальним залишається визнання 

більш високої сумарної продуктивності суходольних екосистем над 

морськими. 

Питомій чистій первинній продукції (відношення чистої первинної 

продукції до величини фітомаси), як третій складовій поняття біологічної 

продуктивності, почали приділяти увагу лише в останні роки (В. А. Усольцев, 

К. С. Субботин, Е. В. Кох, & О. А. Богословская, 2015). 

Дослідження біологічної продуктивності пов’язані з процесами 

утворення, трансформації і акумулюванням органічної речовини як власне 

матерії та енергії, а також з аналізом чинників, що прямим чи непрямим 

чином впливають на продуктивність. Надання інформації щодо комплексної 

оцінки фітомаси насаджень є обов’язковою умовою при виконанні програм із 

моніторингу лісів міжнародного, європейського, національного рівнів. У 

свою чергу, виконання вимог міжнародних норм та положень Рамкової 

конвенції ООН з питань зміни клімату (UNFCC) щодо надання відомостей з 

бюджету вуглецю на території своєї країни, неможливе без отримання 

достовірної інформації про акумульовану в лісах фітомасу. 

Дослідження біологічної продуктивності потребують системного 

підходу з використанням спеціальних методів, які ґрунтуються на комплексі 

наукових дисциплін лісівничого, екологічного та математико-статистичного 

спрямування. На сьогодні надзвичайно важливим є пошук компромісних 

варіантів у методичних підходах, із формулюванням загальних та 
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специфічних принципів отримання результатів та вирішенню означених 

питань по біопродуктивності насаджень у різних регіонах світу. 

Основні напрями досліджень біопродуктивності лісів 

У вивченні біопродуктивності лісів тривалий час виділяли два основні 

напрямки:  

- біоценотичний (екологічний) – пов’язаний із вивченням 

кругообігу енергії та речовин у лісі (Л. К. Поздняков,  В. В. Протопопов, & 

В. М. Горбатенко, 1969; В. К. М’якушко, 1972; А. П. Андрущенко, 1978 та 

ін.); 

- ресурсознавчий, що оцінює можливість використання різних 

фракцій фітомаси дерев у господарстві (Н. А. Бабіч & А. В. Васильєв, 1992; 

Н. А. Прозоровський  & Е. М. Самойлова, 1972; М. Г. Семечкина, 1978 та ін.). 

Даний напрям розглядається як прикладний аспект первинної біологічної 

продуктивності лісів. Основними його завданнями є порівняння кількісних і 

якісних (наприклад, хімічний склад, щільність деревини) показників 

фітомаси з точки зору можливостей її використання в натуральному вигляді 

або в якості сировини для промисловості, а також розробка принципово 

нових способів обліку сировинних ресурсів. У доповнення до цього, за даним 

напрямком можливим є встановлення залежностей між таксаційними 

показниками насаджень та параметрами їх фітомаси з розробкою нормативів 

продукції дерев і деревостанів. 

У свою чергу, екологічний напрям досліджень поєднує у собі 

ґрунтовий, лісівничий та екофізіологічний напрямки. Даний напрям ще 

називається біологічним, основними завданнями якого є вивчення процесів 

продукування органічної речовини, біологічного кругообігу речовин і 

виявлення геохімічної ролі лісу. Екологічний напрям також передбачає 

оцінку запасів вуглецю у деревній продукції.  

Головною метою ґрунтового напрямку в дослідженнях первинної 

біологічної продукції є аналіз трансформації і деструкції органічної 

речовини, вивчення закономірностей циркуляції хімічних елементів між 
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компонентами системи, а також встановлення балансу між річним 

споживанням органічної речовини й елементів живлення і тривалим їх 

акумулюванням деревами. У даному напрямку виконані численні роботи зі 

зведенням даних відносно акумулювання азоту і зольних елементів у 

фітомасі деревостанів, у лісовій підстилці, річному опаді (Л. Є. Родин, Н. П. 

 Ремезов, & Н. И. Базилевич, 1968).  

До лісівничого напрямку відносяться роботи, присвячені визначенню в 

одиницях маси (і енергії) запасів, акумульованої у життєвому циклі 

органічної речовини і фракційного складу річної продукції в надземній і 

підземній фітомасі, вивченню закономірностей формування приросту 

фітомаси з урахуванням будови лісового намету і диференціації 

деревостанів, встановленню залежностей між біометричними ознаками дерев 

і деревостанів з показниками фітомаси різних органів дерев. Ґрунтовні 

дослідження за даним напрямком були проведені швейцарським вченим 

H. Burger (1927), в роботах якого наведений значний фактичний матеріал, 

присвячений характеристиці щільності деревини, ваговим оцінкам та 

моделям крони, визначенню річного приросту різних частин дерев в 

одиницях маси тощо. 

Погляди H. Burger на побудову морфо-структурних моделей крон дерев 

дозволили іншим авторам обґрунтувати методику визначення маси гілок і 

хвої в кронах за обліковими гілками та використовувати закономірності 

розвитку крон дерев різної товщини (параметр діаметра дерева на висоті 

грудей) для обліку фітомаси листя (хвої) (А. С. Яблоков, 1934). 

В цілому, для ґрунтового і лісівничого напрямів характерним є          

вирішення поставлених задач при визначенні кінцевих користувачів процесу 

продукування, тоді як дослідження екофізіологічного напряму пов'язані з 

кількісною характеристикою в сезонній динаміці самого процесу 

продукування органічної речовини. У даному випадку розгляду підлягають 

не лише фізіологічні, а й екологічні, біофізичні, дендроморфометричні та 

інші питання. Головне завданням подібних досліджень є складання балансу 
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органічної речовини, але тільки по відношенню до повної первинної 

продукції, або брутто-продукції, а також визначення коефіцієнтів 

використання при фотосинтезі сумарної сонячної радіації. Так, наприклад, 

огляд досліджень на організменному та видовому рівнях опубліковано 

W. Larcher (1983) у серії видань, присвячених зв’язку інтенсивності 

фотосинтезу і дихання рослин з режимами освітлення, температури, 

концентрації СО2 тощо. Однак, незважаючи на значні методологічні 

розробки, визначення біологічної продуктивності лісових ценозів на основі 

екофізіологічних принципів має значні технічні складнощі. 

Рушійною силою для формування нового напрямку дослідження 

біопродуктивності лісів за компонентами біомаси стала «енергетична криза» 

70-х років ХХ століття. У цей часовий період у багатьох країнах Європи та 

США цінність фітомаси як нетрадиційного джерела поновлювальної енергії 

відмічається у багатьох роботах, а дослідження набувають енергетичного 

спрямування (В. С. Бондар & Д. А. Телишевський, 1985; Л. А. Козирацький, 

1975; В. А. Усольцев, 1997; P. Hakkila, 1989; А. Shvidenko, S. Nilsson, & 

M. Obersteiner, 2004). Ліси розглядаються як основні поглиначі вуглекислого 

газу, який має переважно антропогенну етіологію. 

Експериментальна оцінка біопродуктивності дерев і деревостанів. У 

світлі існуючих питань сьогодення щодо володіння максимально повної 

картини про лісові екосистеми, як найпотужніших стабілізаторів стану 

оточуючого середовища, спектр вивчення їх біопродуктивності із 

відповідним формуванням нових напрямів став значно ширшим, адже часто 

той чи інший вид досліджень досить важко віднести до одного із зазначених 

основних напрямків. 

Так, на перших етапах досліджень, у рамках виконання Міжнародної 

біологічної програми, оцінка продуктивності лісів проводилась ботанічно-

описовим методом, завдяки чому вперше з’явились визначення 

біопродуктивності як самих насаджень, так і окремих їх складових 

компонентів. 
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Оцінка продуктивності за складовими компонентами проводиться 

методом визначення всього лісового масиву за складовими його 

насадженням, в яких закладаються відповідні пробні площі 

(Д. Г. Щепаченко, А. З. Швиденко, & В. С. Шалаєв, 2008). Останні повинні 

бути типовими для певної категорії насаджень, адже лише у цьому випадку 

вони можуть характеризувати певну категорію чи сукупність насаджень, що 

є однорідними за едафічними і таксаційними ознаками. 

Підбір пробних площ створює передумову для попереднього виявлення 

закономірностей зміни біопродуктивності насаджень певної повноти за 

віковим та едафічним градієнтом з використанням багатофакторного 

регресійного аналізу. Для більш коректного математичного опису вікової 

динаміки біопродуктивності насаджень певної породи по повному 

лісотипологічному спектру необхідна закладка пробних площ у різних типах 

лісу додатково для найбільш поширеного класу віку. Для закладки пробних 

площ вибираються насадження, однорідні за горизонтальною і вертикальною 

структурою, за таксаційними показниками та умовами місцезростань. 

Для рослин аридних зон фітомасу насадження на пробній площі можна 

визначити методом суцільної рубки та зважування всіх дерев. Звичайно 

даний метод не застосовується для насаджень лісової зони, де необхідним є 

попередній поділ фітомаси на окремі надземні (деревину стовбура, кору 

стовбура, листя (хвою), деревину гілок, кору гілок) та підземні (коріння) 

фракції.  

При визначенні біологічної продуктивності насаджень внаслідок 

значних затрат праці і зусиль під час процедур фракціонування, зважування, 

висушування, одним із широко використовуваних є метод модельного 

дерева. Цей метод передбачає відбір моделей не в ході суцільного переліку, а 

після його завершення з використанням отриманої відомості переліку по 

ступеням товщини дерев. Модельні дерева повинні відповідати середнім 

умовам росту дерев в межах певного ступеня товщини. Ряд авторів 

вважають, що точність обліку фракцій фітомаси насадження залежить від 
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кількості та методу відбору модельних дерев (А. А. Молчанов & 

И. В. Смирнов, 1967; И. В. Семечкин, 1967).  

Головною перевагою такого наземного вагового методу, яких 

здійснюється безпосередньо контактним способом, є максимальна його 

відповідність існуючому стану складових насадження, внаслідок чого 

результати можна отримувати для «калібрування» даних, отриманих 

непрямим способом. 

У ході виконання Міжнародної біологічної програми, практикувалося 

визначення фітомаси деревостану за масою середнього дерева і числа дерев 

на 1 га. Метод середнього дерева базується на вимірюванні параметричної 

структури деревостану із визначенням середніх показників висоти 

деревостану, діаметра на висоті 1,3 м, віку тощо. Цей метод найчастіше 

застосовується при орієнтовних визначеннях фітомаси насаджень та при 

оцінці фітомаси кореневих систем на 1 га (В. А. Усольцев, 1988). Кращим 

вважається відбір тих дерев, що є типовими для кожного ступеня товщини, за 

пропорційно-ступінчатим представництвом. У такому випадку форма 

розподілу всіх дерев за діаметром на пробній площі повторюється в розподілі 

модельних дерев. 

Професором В. К. М’якушко встановлено, що накопичення фітомаси 

лісів зростає із покращенням лісорослинних умов, а саме при збільшенні 

індексу гігрогенного ряду аж до сирого та мокрого гігротопу, у яких 

продуктивність дещо знижується (В. К. М’якушко, 1972, 1978). В цілому, 

даний напрям мав суто описовий характер, результати досліджень якого ще 

не містили нормативно-інформативних даних. 

У 70-90 рр. проводиться збір інформації щодо взаємодії дерев у 

насадженні, характеристики таксаційної структури деревостанів тощо. 

Узагальнюючими за даний період є роботи Н. І. Базилевича та Л. Є. Родіна 

(1971, 1993). База даних по фітомасі лісів Північної Євразії була розроблена 

та опублікована у 1993 р., однак у ній були ще недостатньо повні дані по 

таксаційній структурі деревостанів, внаслідок чого, як зазначають 
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Д. Г. Щепаченко, А. З. Швиденко & В. С. Шалаєв (2008), це обмежує її 

застосування для моделювання. Автори зібрали базу даних фітомаси для 

листяних лісів Північного Сходу Росії, яка була орієнтована на системне 

вивчення продуктивності лісів в умовах глобальних змін та включала 

розробку моделей та нормативів динаміки первинної продуктивності лісів. 

В. А. Усольцев (2001) зібрав одну з найбільш об’ємних баз даних по 

фітомасі лісів Північної Євразії. Дані безпосередньо виміряні авторами, так і 

вирівняні за різними моделями. Досить повна по кількості показників зібрана 

база даних по фітомасі під керівництвом А. І. Уткіна (1975, 1986, 1988). 

Одним із методів визначення фітомаси деревостану став метод 

співвідношення площ поперечних перерізів модельних дерев та деревостану 

із розрахунком фракційного складу фітомаси деревостану через сумарну 

площу перерізів всіх моделей на пробі.     

Надземна біомаса є одним із найбільш поширених параметрів для 

оцінки продуктивності лісів і коефіцієнтів поглинання вуглецю 

насадженнями. Цей параметр є необхідним для визначення ефективних 

заходів сталого управління лісами та пом’якшення наслідків глобальної 

зміни клімату.  

Регресійний метод є найбільш точним і універсальним; в основі нього 

лежить поєднання математичних залежностей фракційного складу фітомаси 

модельних дерев від їх діаметра із відомості суцільного переліку дерев на 

пробній площі за ступенями товщини. Є багато функцій, які апроксимують 

таку регресійну залежність, із них найбільш часто застосовують рівняння 

прямої лінії (Н. Н. Слемнев, 1969), рівняння поліному другого порядку 

(М. Г. Семечкина, 1978; В. Ф. Зінченко, 1986) або нелінійну залежність 

(наприклад, алометричну або експоненційну) з трансформацією змінних за 

осями координат.  

Найбільш біологічно обумовленою є алометрична (ступенева) функція, 

або рівняння статичної алометрії (Г. Б. Кофман, 1986), яка після 

логарифмування по осях координат (лог-лог-перетворення) приймає вигляд 
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прямої лінії. Ще наприкінці ХІХ ст. європейськими дослідниками (О. Snell, 

1892; Е. Dubois, 1897) визначено, що у різних біологічних видів зв’язок між 

масою окремих його частин і цілим організмом можна описати 

математичним алометричним співвідношенням. 

Алометричні залежності широко використовуються у багатьох 

біометричних дослідженнях. Так, за результатами досліджень 

І. В. Карманової (1976), при побудові математичних залежностей 

компонентів фітомаси від морфометричних показників дерева, рівняння 

множинної статистичної алометрії є у найчастішому використанні. У різні 

часи науковцями обговорювалась ідея алометричного зростання рослинних 

об’єктів досліджень (Г. Б. Кофман, 1982, 1986; Н. Friсk, 1961; S. Gould, 1966; 

K. J. Niklas, 2004). 

В контексті поточної політики щодо пом’якшення викидів парникових 

газів за участі лісових насаджень, використання алометричних залежностей 

стали важливим кроком у прогнозуванні надземної біомаси дерев і 

деревостанів при залученні у моделі дендрометричних змінних, які легко 

виміряти у натурі: діаметр на висоті грудей, висоти, щільності дерева тощо 

(J. Chave et al., 2005; T. R. Feldpausch et al., 2011). Використовуючи подібні 

моделі, кількість надземної біомаси легко може бути розрахована як для 

окремих дерев, так і для всього деревостану. 

У цьому напрямку зроблено багато досліджень, а особливо важливим 

було і залишається питання оцінки площі листової поверхні рослин, адже 

листя безпосередньо пов’язане із уловлюванням світлових променів, 

транспірацією та фотосинтезом, і вважається найважливішим органом, що 

визначає продуктивність рослин. Продукцією, що утворюється в одиницю 

часу на одиниці площі в процесі фотосинтезу, тобто на рівні продуцентів, 

прийнято характеризувати первинну біологічну продуктивність. 

З метою опосередкованої оцінки біомаси крони дерева, K. Shinozaki та 

ін. (1964) запропонував новий спосіб вивчення отриманих результатів з 

використанням методу Monsi та Saeki, що полягає у вимірюванні 
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фотосинтетичних і нефотосинтетичних тканин у різних площинах. Автори 

запропонували елегантну концепцію для інтерпретації взаємозв'язку між 

розмірами крони і заболоні. Модель була названа теорією пайп-моделі, 

сутність якої зводиться до того, що одинична кількість листя асоційована з 

низхідним продовженням не фотосинтетичних тканин, що має постійну 

площу поперечного перерізу. Автори даної теорії представили широкий 

спектр видів рослин, їх форм росту (від трав'яних до дерев), а також 

масштабів досліджень (від гілок до окремих дерев та деревостанів), що надає 

очевидну стійкість до даної теорії. Однак така широка сфера застосування,  

що ілюструє сукупність змінних різної природи і одиниць, призвела до різної 

інтерпретації пайп-моделі. 

Y. Chiba (1990) розширив статичну модель Oohata і Shinozaki, 

представивши кількісний опис структури крони та лісового намету. 

Відповідно до представленої моделі, кількість не фотосинтетичних органів у 

горизонтальному шарі може розглядатися як основа для підтримки загальної 

маси рослин вище цього шару. Проте у кроні масу підтримують лише стебла, 

а не гілки. Як зазначає автор, фактично загальна кількість надземної біомаси 

над цим горизонтальним шаром і щільність стовбура на цьому рівні є прямо 

пропорційними, не тільки у цілих насадженнях, але і в окремих деревах. По 

суті статична модель повинна розповсюджуватись навіть на рівні крони та 

намету, а також на рівні без листя.  

Теорія пайп-моделі забезпечила обґрунтовані відповіді на найбільш 

обговорювані проблеми, які на той час були ще невирішеними: (1) за яким 

механізмом відбувається розподіл біомаси в асиміляційній та стовбуровій 

частині дерева та (2) яким чином можна оцінити площу листової поверхні 

або масу окремих рослин, деревостанів та у масштабах ще більших площ? 

Дана модель стала дуже важливою віхою в математичній інтерпретації щодо 

форми дерев та їх функціонування. 

Сучасні дослідження, проведені за даним методом показали, що 

гідравлічна система, виокремлена з пайп-моделі, привертає набагато більше 
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уваги, ніж його механічний аналог, і передбачає, що тільки провідна частина 

поперечного перерізу стовбура повинна бути пропорційною до маси листя, а 

не «цілі судини». Однак цю провідну частину експериментально важко 

оцінити, тому змінні в залежності від умов навколишнього середовища і 

онтогенезу дерев, можна виразити через нелінійні зв'язки між показниками 

листя і стебла. Однак,  у цілому пайп-модель все ще розглядається науковим 

співтовариством як основа властивостей, які забезпечують єдину структуру 

для інтеграції та аналізу функціонально-структурних відносин. 

Т. Jelonek та ін. (2008) для перевірки важливості застосування теорії 

пайп-моделі розробили моделі для Pinus sylvestris L. у північній і західній 

Польщі. Авторами проаналізовано залежності між біометричними 

характеристиками модельних дерев, таких, як висота дерева, діаметр дерева 

на висоті грудей, довжини крони тощо. У роботі зазначається, що постулати, 

запропоновані в теорії вимагають певної модифікації. 

Модель Г. Веста, або як її ще називають «фрактальна модель» 

представляє собою своєрідний симбіоз двох теорій – пайп-моделі і фракталів. 

Дана модель базується на біомеханічнму принципі екофізіологічних моделей 

дерева на основі фрактальних властивостей розгалужених структур, коли 

загальна схема розгалуження дерева поділяється на підсистеми, які 

послідовно зменшуючись у масштабі повторюють загальну схему. При 

відомих характеристиках гілок першого порядку, що безпосередньо 

прилягають до стовбура, а також стовбура в цілому, модель дозволяє досить 

точно визначити масу дерева (В. В. Mandelbrot, 1983; М. Barnsley, 1988).  

Комплексний підхід оцінки біопродуктивності застосовував 

М. І. Калінін та науковці його школи, які досліджували кореневі системи 

дерев та деревостанів як для вивчення біоекологічних особливостей лісу, а 

також для оцінки запасів фітомаси (М. И. Калинин, 1983; М. И. Калинин & 

О. Т. Данчук, 1987). 

За визначенням В. К. М’якушко (1972), комбінований підхід 

визначення фітомаси деревостанів є найбільш прийнятним у своєму 
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використанні, адже він ґрунтується на закономірностях таксаційної будови 

деревостанів у поєднанні із багатофакторним регресійним аналізом різних 

залежностей фітомаси, отриманих на фактичній основі значно великого 

числа пробних площ. З урахуванням цього автором розроблені математичні 

моделі фракційної структури фітомаси сосняків Полісся і Лісостепу. 

Впродовж останніх 15–20 років для оцінки фітомаси окремих дерев на 

дослідних ділянках використовують регресійні рівняння залежності фітомаси 

від породи, віку, бонітету, зімкнутості та регіону поширення, які 

забезпечують високу точність під час визначення фітомаси конкретних 

лісових ділянок, особливо із попереднім проведенням подеревної таксації 

(W. S. Keeton, 2010). Метод множинного регресійного аналізу дозволяє 

працювати з великими масивами даних, в результаті чого його широко 

застосовують під час досліджень динаміки таксаційних та спеціальних 

біометричних показників лісових біоценозів. 

Калькулювання запасів лісу зазвичай базуються на методах, 

встановлених для конкретного місцезростання насаджень, однак просторові 

польові дослідження, які необхідні для впровадження сталого управління 

лісами, потребують більш детальних екологічних досліджень. Внаслідок 

цього питання покращення оцінки впливу антропогенних та екологічних 

факторів на розподіл надземної біомаси стають вирішальними.  

Метод дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) нині є ефективним 

джерелом отримання просторово-часової інформації про ліси на 

національному та регіональному рівнях, яке слугує доповненням до наземних 

досліджень (П. І. Лакида, & Д. В. Гілітуха, 2016; В. В. Миронюк, 2019). Дані 

дистанційного зондування забезпечують ефективне вирішення оцінки 

просторових параметрів від окремого дерева до глобального масштабу 

насаджень, які можуть бути отримані у важкодоступних районах.  

Оцінювання біорізноманіття та динаміки лісових екосистем, 

прогнозування біопродуктивності, планування лісогосподарських заходів за 

участі ДЗЗ неможливе без визначення специфічних параметрів лісових 
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рослинних угруповань, які умовно можна поділити за наступними 

категоріями (М. О. Попов & І. Д. Семко, 2012; С. А. Станкевич, & 

І. О. Пєстова, 2014):  

- морфоструктурні, які надають уявлення про розмір, будову і склад 

лісового покриву;  

- біофізичні, які відображають фізичні процеси, що відбуваються 

протягом онтогенетичного розвитку лісової екосистеми, або є наслідком його 

реакції на фактори впливу різної етіології;  

- біохімічні показники, які вказують на вміст певних структурних 

контамінантів органів рослин, насамперед пігментів фотосинтетичної 

складової рослинних об’єктів. 

Із визначених категорій основними показниками лісових об’єктів, які 

можуть визначатись за участі ДЗЗ слід виокремити наступні характеристики: 

Морфоструктурні: 

 видовий склад (Species Composition) (K. L. Lucas & G. A. Carter, 

2008);  

 проективне покриття (Vegetation Cover) (С. Н. Кочубей, 

Н. И. Кобец, & Т. М. Шадчина, 1990);  

 структура намету (Canopy Structure) (G. Yang et al., 2013);  

 LAI (G. Zheng & L. M. Moskal, 2009);  

 Біомаса (Biomass) (K. Zhao et al., 2009).  

Біофізичні:  

 Чиста первинна продуктивність (Net Primary Productivity – NPP) 

(S. J. Goetz, & S. D. Prince, 1996);  

 Валова первинна продуктивність (Gross Primary Productivity – GPP) 

(T. Hilker et al., 2008);  

 Частка фотосинтетично активної радіації (FAPAR) (J. M. Chen, 

1996);  

 Евапотранспірація (Evapotranspiration) (H. A. Cleugh et al., 2007);  

 Вміст вологи (Water Content) (J. G. P. W. Cleversa et al., 2010);  
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 Тривалість вегетаційного періоду (Growing Season Length – GSL) 

(H. W. Linderholm, 2006).  

Біохімічні: 

 Вміст хлорофілу Chl-a, Chl-b (Chlorophylls Chl-a, Chl-b);  

 Вміст каротиноїдів, антоціанів;  

 Вміст вуглецю (целюлоза, лігнін ) (G. A. Blackburn, 1998). 

Таким чином, залучення методів ДЗЗ та новітніх ГІС-технологій на їх 

основі дозволяє підвищувати ефективність та наукову обґрунтованість 

управлінських рішень у лісовій галузі (С. А. Станкевич, & І. О. Пєстова, 

2014). У зв’язку із цим актуальним є проведення досліджень з розробки 

моделей, методів і алгоритмів оцінювання біофізичних параметрів лісових 

екосистеми за участі ДЗЗ та їх верифікації з отриманими наземним методом 

експериментальних даних з пробних площ у різних регіонах України. 

 

1.2. Глобальні зміни клімату як рушійні фактори зміни 

продуктивності лісових насаджень 

 

Кіотський протокол, який був прийнятий у 1997 році, є першим 

інструментом світового масштабу, присвячений питанню боротьби із 

антропогенною зміною клімату на глобальному рівні. Цей документ 

випливає з Рамкової програми ООН від 1992 року – Конвенції про зміну 

клімату (РКЗК ООН). На сьогоднішній день протокол підписала та 

ратифікувала 191 країна, в тому числі більшість промислово розвинутих 

країн. Відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, 

обов’язковими є звітування про секвестрацію та потоки вуглецю у секторі 

землекористування та лісового господарства. Кіотський Протокол зобов’язав 

наукове співтовариство розробити стратегію компенсації промислових 

викидів біологічною фіксацією атмосферного вуглецю як основного біогена 

планети і стимулював перший крок людства в напрямку пізнання біології 

глобального вуглецевого циклу. Згідно концепції стійкого розвитку, 
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промислово розвинені країни в рамках Кіотського Протоколу, взяли 

зобов’язання про зниження емісії парникових газів на 8 % протягом 10 років. 

Помітний перелік правил для імплементації Кіотського протоколу був 

встановлений на сьомій конференції Сторін РКЗК ООН у Марракеші у 2001 

році. Для 2008–2012 років заходи зі зменшення викидів парникових газів 

були погоджені Кіотським протоколом 1997 року. Обсяг протоколу 

продовжений до 2020 року Доською зміною до нього від 2012 року. Під час 

Конференції ООН зі зміни клімату 2011 року була прийнята Дурбанська 

платформа з метою узгодження юридичного інструменту для управління 

заходами з мінімізації зміни клімату після 2020 року. 

Паризька кліматична угода Рамкової конвенції ООН, текст якої 

ухвалений у грудні 2015 р., що має прийти на зміну Кіотському протоколу, 

спрямована на вирішення проблеми регулювання заходів зі зменшення 

викидів діоксиду вуглецю з 2020 р. Основною метою даної угоди є спроба 

зменшення темпів глобального потепління клімату. На відміну від Кіотського 

протоколу, Паризька кліматична угода передбачає, що зобов’язання зі 

скорочення шкідливих викидів у атмосферу беруть на себе всі держави, 

незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку. 

Україна підписала і ратифікувала угоду в 2016 році, і на переговорах у 

Парижі озвучила ціль із скорочення викидів на 40 % до 2030 року відносно 

рівня викидів парникових газів 1990 року. Для запобігання підвищення 

глобальної температури і скорочення викидів парникових газів, основними 

напрямками нової Енергетичної стратегії та Стратегії низьковуглецевого 

розвитку стали скорочення споживання енергетичних ресурсів за рахунок 

підвищення енергоефективності й енергозбереження та використання 

відновлювальних джерел енергії (https://www.epravda.com.ua/publications/ 

2016/03/18/585855/). 

Загальне підвищення температури з 1850–1899 до 2001–2005 рр. 

становить 0,76° С і, на думку фахівців – кліматологів, обумовлене, головним 

чином, збільшенням вмісту вуглекислого газу в земній атмосфері (L. Dai et 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
https://www.epravda.com.ua/%20publications/2016/03/18/585855/
https://www.epravda.com.ua/%20publications/2016/03/18/585855/
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al., 2013; П. І. Лакида, & В. І. Блищик, 2014; P. Niemelä et al., 2015; 

D. I. Forrester et al., 2017). Тренд потепління на території України подібний до 

глобального (0,4–0,6° С), з інтенсивнішим потеплінням взимку (1,2° С) і 

навесні (0,8° С). Останнім часом відзначається усе більша нестабільність 

погоди із періодами великих посух, теплових хвиль та інтенсивних опадів. 

Зростаюча стурбованість глобальної зміни клімату (J. T. Houghton 

1997) надає все більшої актуальності дослідженням взаємозв’язку між 

факторами оточуючого середовища і ключовими компонентами 

прогнозування росту та продуктивності рослин. Менцель і Фабіан 

(A. Menzeland & P. Fabian, 1999) встановили, що тривалість теплого сезону з 

1960-х років в Європі зросла на 11 днів. Прогнозується, що глобальна 

середня температура повітря на поверхні Землі збільшиться від 1,4° до 5,8° C 

до 2100 р., порівняно із 1990, що близько в 2–10 разів швидше, ніж 

спостерігалося потепління у 20 столітті (IPCC 2000). 

За даними Українського науково-дослідного гідрометеорологічного 

інституту (УкрНДГМІ), глобальне потепління істотним чином впливає на 

регіональний клімат України. Так, середньорічна температура за останні 100 

років підвищилася на 0,8° С на Поліссі та на 0,3° С у Степу. Очікується, що у 

наступні два-три десятиріччя середня регіональна температура підвищиться 

ще на 1–1,5° С. 

Щоб зменшити економічне навантаження на глобальну проблему зміни 

клімату, економічна кліматична політика має мотивувати заходи щодо 

пом’якшення клімату в порядку витрат, починаючи з найдешевших, а після 

чого переходити до більш дорогих заходів (J. Pohjola et al., 2018). 

Поглинання вуглецю лісовими насадженнями відіграє ключову роль у 

аспекті впровадження подібних заходів, адже істотне скорочення викидів 

діоксиду вуглецю може бути отримано за відносно низьких витрат 

(M. M. Vass & К. Elofsson, 2016). 

Ліси є вкрай важливими з точки зору глобальної зміни клімату, тому 

що у процесі секвестрації вуглецю, вони перетворюють та зберігають його у 
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біомасі. Альтернативно ліси можуть виробляти біоенергію для заміни 

викопного палива (M. M. Vass & К. Elofsson, 2016).  

Зміна клімату впливає на продуктивність лісового господарства та 

сільськогосподарських систем, переважно шляхом зміни кількості опадів і 

температурних закономірностей. Такі непрямі наслідки змінюють ризик 

пошкодження, наприклад, через більш тривалі періоди посухи. У північних 

регіонах адаптація лісового господарства може призвести до значного 

збільшення показників продуктивності, в той час, як у лісовому господарстві  

південних  регіонів рослинам потрібні більш широкі механізми адаптаційних 

можливостей для протидії погіршенню навколишніх умов (P. Niemelä, 2015). 

Ще десять років потому M. Lindner та ін. (2010) своїми дослідженнями 

узагальнили наявні знання щодо прогнозування наслідків зміни клімату на 

ліси Європи. Адже лісам треба пристосуватися не тільки до змін клімату, але 

і підвищеної варіабельності ризиків екстремальних погодних явищ, таких, як 

тривалі посухи, шторми і повені. Авторами підсумовані найбільш потенційні 

наслідки зміни клімату для лісів бореальних, помірно-океанічних, помірно-

континентальних, середземноморських та гірських регіонів. За твердженням 

авторів, у північній і західній Європі очікується зростання атмосферного CO2 

із наступним зростанням температури, що призведе до позитивного впливу 

на ліс, збільшення виробництва деревини, принаймні в коротко- та 

середньостроковій перспективі. Однак, з іншого боку, посуха спричинятиме 

несприятливі наслідки, які будуть мати більш вагомий вплив, ніж позитивні 

тенденції. У роботі науковці прогнозують зменшення продуктивності лісів 

середземноморського регіону внаслідок сильно збільшених посух і 

пожежних ризиків. 

Глобальні зміни клімату внаслідок зміни основних складових 

абіотичних компонентів (підвищення температури і атмосферного вуглецю) 

істотним чином впливають на хід росту дерев. V. C. Lamarche та ін. (1984) 

були першими авторами, які повідомляли про збільшення інтенсивності 

росту дерев зі збільшенням атмосферного CO2. 
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Моделювання продуктивності лісів обов’язково проводиться із 

урахуванням структури та біорізноманіття лісового покриву, оцінкою 

вуглецеводепонуючих властивостей лісів.  

Протягом останніх десятиліть роль лісових екосистем у глобальних 

біосферних циклах дослідниками усього світу оцінювалася по-різному, тому 

до цього часу інформації про фактичні запаси фітомаси лісів у всьому їх 

різноманітті недостатньо, а екстраполяція і різність у застосовуваних 

методиках дозволяють припустити неточності у прогнозуванні глобальної 

екологічної ситуації. 

Варіювання показників фітомаси на планетарному рівні досить широке 

і можуть мати десятикратний перепад (S. T. Gower et al., 1997; 

G. M. Woodwell, 1978).  

C. Boisvenue & S. W. Running (2006) провели детальний аналіз існуючої 

літератури на предмет встановлення тенденцій впливу зміни клімату на 

продуктивність лісів, починаючи із середини ХХ ст. Автори свідчать про 

позитивну дію факторів впливу (температури, світла, вологи та вмісту 

поживних речовин) на продуктивність лісів, за умови, що волога не є 

обмежуючим фактором. Із досліджених ними 49 статей, у 37 йдеться про 

позитивну тенденцію продуктивності лісів в умовах зміни клімату, тоді як у 

п’яти – негативну. Три праці повідомляли про наявність як позитивної, так і 

негативної тенденції для різних періодів часу: одна – про позитивну та 

відсутність тенденції для різних географічних районів, а дві повідомили про 

відсутність залежності. Загалом науковці зазначають, що оцінка екологізації 

біосфери залежить як від точних вимірювань на різних рівнях чистої 

первинної продукції, так і отримання даних на екосистемному рівні (чиста 

екосистемна продукція), а також кількісної оцінки  частоти порушень на 

кінцевих ланках біома. 

Поглинаюча здатність лісів до біомаси вуглецю представляє великий 

інтерес для пом’якшення глобального потепління клімату (Y. Pan et al., 2011), 

особливо враховуючи, що ліси зберігають близько 45 % вуглецю в наземній 
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біосфері (G. B. Bonan, 2008). Секвестрація вуглецю лісами може ефективно і 

економічно компенсувати викиди вуглецю викопного палива (J. G. Canadell 

& E. D. Schulze, 2014). Значну кількість досліджень було проведено у 

напрямку вивчення вуглецевого циклу, але до цього часу у загальній картині 

залишаються істотні прогалини. 

Збільшення продуктивності при зростанні кількості асиміляційної 

поверхні (листя, хвої) є очевидним. Ефективність використання світла 

відрізняється залежно від типу лісу і різниться навіть в межах одного дерева 

намету деревостану (C. J. Nichol et al., 2002; J. Guo & C. M. Trotter, 2004). 

Порівнюючи надземну чисту первинну продукцію пустель та лісових 

екосистем, W. L. Webb et al. (1983) встановили, що екосистемний тип має 

певний контроль над абіотичними факторами у виробництві надземної чистої 

первинної продукції, але цей контроль незначний. Отже, лісові екосистеми, 

як і всі інші екосистеми, в основному, знаходяться під сильним впливом 

абіотичних факторів (випромінювання, вода, температура) з деякими 

адаптаціями, що мають невеликі ефекти, принаймні для надземної первинної 

продукції. 

Зміни температури і кількості опадів можуть змінювати тривалість 

сезону, що є важливою детермінантою чистої первинної продукції у 

помірних та бореальних лісах. W. M. Jolly та ін. (2005) розробили модель 

фенологічного контролю, яка добре відображає зміни у зростанні тривалості 

сезону регіонально і глобально, підтримуючи ідею, що радіація, температура 

і вода здійснюють контроль над тривалістю вегетаційного періоду. 

M. A. White et al. (2005) визначили, що регіони високоширотної 

Північної Америки і Євразії як індикатори зміни клімату, та, відповідно, 

продуктивності, обмежені поєднанням кліматично регулювальних факторів, 

на які впливають композиційні атмосферні зміни, але відносно вільні від 

інших факторів, що форсують зміни продуктивності, наприклад, таких як 

урбанізація, політичні зміни та зміни у землекористуванні. 
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Протягом 1982–1999 рр. в усьому світі показник чистої первинної 

продукції (ЧПП) зріс приблизно на 6 % (3,4 Пг С) (R. R. Nemani et al., 2003). 

З іншого боку, супутникові дослідження, що аналізували зелену вегетаційну 

масу, які є первинною ланкою для фотосинтетичної діяльності (C. B. Field, 

J. T. Randerson & C. M. Malmstrom, 1995; S. D. Prince & S. N.  Goward, 1995; 

D. A. Slayback et al., 2003), вказують на зниження продуктивності в тропічних 

екосистемах у теплі роки (B. H. Braswell et al., 1997; G. P. Asner, A. R. 

Townsend, B. H. Braswell, 2000). 

Вуглецевий баланс бореальних листяних і хвойних лісів показав їх 

чутливість до сезонних і міжрічних кліматичних змін (M. A. Arain et al., 

2002). Із подовженням вегетаційного періоду зростає кількість екосистемної 

нетто-продукції, валової нетто-продукції і евапотранспірація (M. A. White et 

al., 1999). Довші вегетаційні періоди призводять до збільшення стоку 

вуглецю в осикових бореальних лісах (W. J. Chen et al., 1997) і північно-

західній Європі (W. Lucht et al., 2002), де підвищення температури повітря 

сприяло більш ранньому початку ростових процесів рослин (R. B. Myneni et 

al., 1997).  

Ряд досліджень різних науковців світу передбачає різний сценарій 

впливу глобального потепління клімату на накопичення біопродукції 

лісовими насадженнями. Такі дослідження, проведені протягом останньої 

чверті XX століття, мають позитивні тенденції у продуктивності лісів, за 

винятком регіонів з низькою вологозабезпеченістю, низькою температурою 

середземноморських або бореальних регіонах (Н. Spiecker et al., 1996; 

C. Boisvenue & S. W. Running, 2006; H.-P. Kahle et al., 2008;). 

За свідченням L. Dai та ін. (2013), протягом останніх 30 років щільність 

вуглецю біомаси зросла в мішаних широколистяних лісах з наявністю сосни і 

берези, з річним збільшенням на 1,79 тˑга−1 та 1,22 тˑга−1 відповідно; в той час 

як щільність вуглецю знизилася в ялиново-ялицевих лісах, з річним 

зменшенням на 0,55 тˑга-1. Подібні тенденції підтверджують і фінські вчені 

(S. Kelloma’ki & M. Kolstrom, 1994). 
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Досить масштабну роботу по визначенню трансформації  процесів 

росту та виживаємість у відповідь на зміни клімату, а саме підвищення 

температури, проведено P. B. Reich & J. Oleksyn (2008), які вивчали популяції 

сосни звичайної у широкому географічному діапазоні Європи та Північної 

Америки. Автори притримуються думки, що незалежно від причин, які 

можуть бути найрізноманітнішими, отримані ними результати вказують на 

те, що навіть незначне глобальне потепління клімату може мати негативні 

наслідки для домінуючих євразійських видів дерев, до яких належить і сосна 

звичайна, у більшій південній частині свого ареалу (B. Persson & E. Beuker, 

1997). За припущенням G. E. Rehfeldt та ін. (2002), глобальне потепління 

матиме як короткочасний, так і довготривалий вплив на ріст та виживаємість 

сосни звичайної. Швидка короткочасна відповідь матиме негативну реакцію 

в популяціях. Однак у довгостроковій перспективі, коли у майбутньому у 

популяціях будуть представлені найкращі генотипи, продуктивність лісів 

повинна збільшитись у більшій частині видів, тим самим покращуючи 

негативні короткострокові впливи. Автори визначають прогнозований 

позитивний вплив пролонгованого глобального потепління на сосну 

звичайну для Євразії. 

 

1.3 Динамічні процеси в лісових екосистемах і методи їх досліджень 

 

Екосистема – жива, біотична одиниця, природний комплекс, що 

формується за тривалий період часу біотичними організмами та оточуючим 

середовищем (Ю. Одум, 1986). Основними властивостями екосистем є: 

саморегуляція, яка відбувається за рахунок наявності в системі біотичних 

зв'язків, що підтримують існування складових її організмів навіть після 

повного їх вимирання; стійкість екосистеми, що забезпечується великою 

кількістю живих видів, які повинні існувати в екосистемі; мінливість. Зміни в 

екосистемах спричиняються різноманітними чинниками, які можна звести до 

наступних груп:  
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- зовнішні абіотичні і біотичні чинники (коли зміни в малих 

екосистемах – консорціях, біогеоценозах зумовлюються змінами в 

екосистемах більших розмірів);  

- внутрішні біотичні, що зумовлені віковими, статевими або 

кількісними змінами складових біотичних компонентів;  

- зовнішні циклічні або ритмічні зміни умов оточуючого 

середовища, наприклад, освітлення, зволоження, температурного чи 

радіаційного режимів;  

- антропогенні, що пов'язані безпосередньо із людською 

діяльністю. 

Усі зміни, які є зворотними, кількісними та не виводять екосистему за 

межі її стійкості (за Ю. Одумом), а також за межі її стабільного розвитку, не 

супроводжуються перебудовою її кібернетичної пам’яті, відносяться до 

категорії динамічних змін екосистем. Динамічні зміни у структурі чи 

функціонуванні екосистем або їх окремих блоків на одній і тій самій ділянці 

землі називаються екологічними сукцесіями і їх можна розділити на ряд 

послідовних стадій, які мають назву стацій розвитку (Ю. Одум, 1986; 

Н. Ф. Реймерс, 1994).  

Ліси є складними саморегулювальними системами, що постійно 

перебувають у динаміці. Під впливом абіотичних та антропогенних чинників 

відбуваються зміни категорій лісових земель, їх породного складу лісів, 

вікової структури, інших їх таксаційних характеристик. Особливості 

функціонування лісових екосистем та основні тенденції їх розвитку в 

кінцевому випадку є віддзеркаленням природного впливу та людської 

діяльності на лісові екосистеми. З метою прогнозування і відтворення 

лісових ресурсів у близькій та далекій перспективі важливими є результати 

досліджень динамічних біопродукційних процесів, які є основою для оцінки 

взаємодії людини, її господарської діяльності та лісу. 
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Визначаючи ліс як систему, К. К. Буш & І. К. Ієвінь (1975) називають 

систему сукупністю взаємопов’язаних елементів або підсистем, які 

взаємодіють і забезпечують функціонування системи в цілому.  

Як будь-яка відкрита біологічна динамічна система, ліс 

підпорядковується загальнобіологічним закономірностям. Його властивості 

та структура чітко детерміновані умовами екотопа, мають біоценотичні 

взаємозв’язки, циклічні і поступово перебудовуються. У своєму 

функціонуванні лісові системи генетично спрямовані на досягнення стану 

динамічної рівноваги (В. Ф. Цвєтков, 2004).  

Як і для будь-якої динамічної системи, для лісів характерним є 

урівноваження продукційних, обмінних енергетичних процесів, які 

здійснюються за рахунок збалансування синтезу і деструкції речовин та 

вдосконалення ланцюгів живлення. Урівноваження процесів та функцій 

системи проявляється у спрямованих змінах популяційного складу, в 

узгодженості ритміки і продукційних обсягів метаболізму, в перетвореннях 

енергетичних потоків. Кінцевою метою розвитку екосистеми вважають 

клімаксову стадію, тобто вступ системи в стан своєрідного теоретично 

повного біогеохімічного балансу і біогеоценотичного оптимуму (гомеостазу). 

Однак в реальному житті існування повністю врівноваженого і 

збалансованого лісового насадження, що не змінюється, є неможливим, адже 

будь-яка жива система повинна безперервно розвиватися, перебудовуватися 

та еволюціонувати. Зміни в лісових екосистемах бувають короткочасними та 

тривалими, що оцінюються у масштабах багаторічних біологічно 

обумовлених стадій, такі, як динаміка вікових груп, співвідношень вікових 

параметрів, динаміка співвідношення класів віку.  

Динамічні явища в лісових насадженнях мають риси типових 

біогеоценотичних процесів,  для яких є характерним постійна взаємодія між 

компонентами, зміна величини потоків речовини і енергії в трофічних 

ланцюгах, зміни складу і структури БГЦ із відповідною зміною процесів 

обміну, напрямків та інтенсивності кругообігу; надходження та виведення 
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мінеральних, органічних речовин, а також теплової енергії, що може 

порушувати взаємовідносини у межах системи, а також між системою та 

навколишнім середовищем (Основы лесной биогеоценологии, 1964). 

Динаміка лісових систем залежить від природних і антропогенних 

факторів. Зміни, що відбуваються під впливом природних факторів, є 

біологічною основою всього живого і можуть діяти спільно, одночасно і 

незалежно один від одного. Характерними особливостями динаміки лісових 

систем є досить повільний плин процесів, а також послідовність і 

передбачуваність. Окрім цього, важливу роль у динаміці біологічних систем 

відіграють фактори внутрішнього впливу, серед яких здатність організмів до 

розмноження та послідовність зміни поколінь (А. П. Шенников, 1964), 

завдяки яким змінюється щільність популяції, постійно оновлюються 

структурно і омолоджується система. 

За визначенням Г. І. Рузавіна (1989), рушійним механізмом динаміки 

біологічної системи є придбана еволюційно самоорганізованість, що 

розглядається як результат взаємодії сил випадковості і необхідності. З 

огляду на дії законів самоорганізації, взаємодія системи із середовищем 

призводить до неврівноваженості та посилення флуктуації. Це в свою чергу є 

вирішальним фактором узгодженої поведінки елементів системи, що 

призводить до виникнення нової системи. 

Отже, як і в будь-якій біологічній системі, характерні властивості 

лісової екосистеми визначаються багато в чому тіснотою та шириною 

зв’язків між її компонентами. З екологічної точки зору (Основы геоэкологии, 

1994), в обґрунтуванні складності системної організації лісонасаджень, в їх 

функціонуванні розрізняють кілька типів або рівнів взаємодій і 

взаємозв’язків. В. Ф. Цвєтков (2004) визначає, що для системи є очевидними 

явища координації, кореляції та субординації. Через координацію в 

біологічних системах урівноважуються та стабілізуються взаємовідносини 

між частинами системи та системою у цілому. Так підтримується 

стаціонарність системи у цілому. Шляхом складних координувальних 



69 

 

взаємодій стабілізується порушена відповідність структури деревного ярусу, 

складу підліска, характеру живого надґрунтового покриву конкретним 

умовам місцезростання. Саме ж відновлення порушеної стаціонарності 

біосистеми, «кінетика», здійснюється у відповідності із законами кореляції. І 

у відповідності із екологічними принципами Ле-Шательє – Брауна 

(Н. Ф. Реймерс, 1994), повернення системи до стану стаціонарності 

відбувається за явищ узгодженості усіх видів і напрямків зв’язків між 

відповідними елементами  системи та збалансованості усіх процесів, що 

відбуваються в системі. Явище субординації відображує закономірність 

часових чи біогеохімічних послідовностей процесів та взаємодій, які 

відбуваються в системі. 

Існуючі біологічні системи за своєю складністю та функціонуванням 

умовно можна поділити на три групи: прості динамічні, складні, що 

піддаються опису, та дуже складні. Лісові біогеоценози відносять до 

складних та дуже складних систем. Внаслідок неоднорідностей будови 

намету деревостану, утворюється просторове варіювання напруженості поля 

екологічних чинників під наметом лісу, що приводить до формування 

ярусності, синузіальності, мозаїчності, парцелярних та інших ценотичних 

особливостей (В. К. Мякушко, Ф. В. Вольвач  &  П. Г. Плюта, 1989). У 

загальному контексті, при функціонуванні будь-якої за складністю 

біологічної системі, прослідковується чітко означена спрямованість процесів 

і в разі прогресивного її розвитку, ці процеси завжди односпрямовані та 

зорієнтовані у бік впорядкування та ускладнення організації, удосконалення 

функцій та перебігу певних послідовних етапів. 

З огляду на значну складність та багатофакторність взаємозв’язків у 

лісових екосистемах за участі неживих та живих компонентів, у науці 

широкого застосування у пізнанні подібної складності об’єктів набув 

системний підхід.  

Системний підхід дослідження лісів прослідковується у роботах 

багатьох авторів, зокрема, таких як Л. фон Берталанфі (1973) або 
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В. І. Василевича (1977). Деякі дослідники розглядають тісноту зв’язків та 

зміни їх характеру у межах певної системи, а також на межі між системами 

(Б. Н. Норін, 1980).  

Оскільки лісові екосистеми характеризуються високою мінливістю в 

просторі, обумовленою умовами мікросередовища в їх межах, господарською 

діяльністю людини, зміною кліматичних і погодних умов, це істотно 

ускладнює процес їх досліджень. І в даному випадку велику допомогу 

надають статистичні методи дослідження, які дозволяють отримати середні 

дані з визначеною ймовірністю і ступенем достовірності. 

Моделювання динамічних лісових екосистем дозволяє представляти 

кількісні зміни масових явищ у вигляді конкретних математичних моделей, 

тим самим підвищити ефективність масових спостережень біологічних явищ 

природи при наукових дослідженнях. Системний підхід для моделювання 

складних процесів – одна з провідних ідей сучасного лісознавства. 

Моделювання однорідних статистичних сукупностей розкриває перед 

дослідниками динаміку причинно-наслідкових взаємозв'язків між 

складовими елементами і показує, що за випадковими явищами знаходяться 

закономірності, які описуються математичними моделями. Методи 

багатовимірної статистики при цьому мають першочергове значення, так як 

за їх допомогою можливим є визначення кількісних змін масових явищ із 

залученням кореляційного, регресійного, дисперсного і інших видів аналізу. 

Оцінка певного методу моделювання біопродукційного процесу є 

можливою при наявності класифікації математичних моделей за їх цільовою 

орієнтацією (В. А. Усольцев, 1998, 2010, 2013). Моделі складних систем 

поділяються на наступні види: емпірико-статистичні, імітаційні, 

самоорганізовані, аналітичні (Г. С. Розенберг, 1984, 2005). Побудову 

аналітичних («концептуальних», «стратегічних», «феноменологічних») 

моделей Г. С. Розенберг (2005) пропонує для формалізації екологічних 

концепцій, адже, за ствердженням автора, дані моделі претендують на 

виконання пояснювальної функції теорії, бо є зрозумілими, керованими і 
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дозволяють проведення повного аналізу. Подібні моделі мають високий 

ступінь узагальнення, але мають не математичний, а логічний, 

концептуальний характер. 

Імітаційне моделювання є порівняно новим етапом вивчення 

біопродукційних процесів лісових екосистем, що виник наприкінці ХХ ст. 

(80-ті роки). Імітаційне моделювання дозволяє проводити аналіз 

довготривалої динаміки продуктивності лісових насаджень, їх видового та 

вікового складу, пулів органічної речовини в лісових екосистемах при різних 

сценаріях лісокористування з одночасним урахуванням можливих змін 

клімату тощо. 

За визначенням Г. С. Розенберга (2005), на динаміку параметрів 

чисельності або загальну біомасу популяції завжди впливають випадкові 

чинники, тому моделі динаміки популяцій повинні бути стохастичними і 

дискретними, однак на практиці дослідники частіше будують детерміновані і 

безперервні моделі.  

Значна частина існуючих знань щодо впливу на ліс клімату і 

спроможності інформувати про клімат в рамках політики пом’якшення 

наслідків його зміни, походить від моделей. Моделі взаємозв’язків клімату і 

біосфери є складними фізичними, хімічними і біологічними процесами в 

системі планета Земля. Екстраполяція на рівні процесу розуміння 

функціонування екосистем з «лабораторних» експериментів або конкретного 

місця дослідження у широкомасштабні кліматичні моделі залишається під 

великим питанням. Моделі біосфери повинні бути обмежені даними 

спостережень через діапазон шкал від експериментів in situ до вимірювань 

функціонування екосистем, екологічних синтезів довгострокових досліджень 

екосистем, супутникового моніторингу рослинності і атмосферного 

моніторингу СО2. Синтез даних з регіонів бореальних, помірних і тропічних 

лісів на різних етапах розвитку екосистем є важливим для розуміння 

функціонування лісів в межах широких градієнтів клімату, ґрунтів та 

функціональних типів рослин. 
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У спробі збалансувати точність з послідовністю, американськими 

вченими (G. M. Domkea et al., 2012) розроблено метод співвідношення 

компонентів, який використовує регіональні моделі обсягу для заміни 

існуючого набору узагальнених алометричних регресійних моделей, що 

використовуються для оцінки запасів біомаси та вуглецю. Авторами 

описується вплив переходу від узагальнених алометричних регресійних 

моделей до методу співвідношення компонентів на національні оцінки 

інвентаризації парникових газів, що здійснюються шляхом порівняння 

оцінок запасів вуглецю за допомогою звичайних деревних видів і різної 

просторової шкали. Даний метод відображає критичний перший крок в 

узгодженні оцінок запасів вуглецю у лісах національної інвентаризації 

парникових газів США з оцінками обсягу дерев у базі даних. 

Реєстрація динамічних процесів, що відбуваються у лісових 

екосистемах, є однією із найважливіших інвентаризаційних задач, бо за 

допомогою таких даних можлива побудова прогнозів змін лісонасаджень у 

часі та просторі та визначення інтегральних показників, які дозволяють 

оцінити варіювання компонентів лісових екосистем. У першу чергу це 

стосується зміни їх стану та продуктивності, сезонного розвитку 

(фенологічні зміни), біорізноманіття, вуглецевого балансу. Головною 

задачею природно-ресурсного комплексу задля забезпечення споживачів 

інформацією вважається проблема вуглецевого циклу лісів, поставлена на 

глобальному рівні Кіотським протоколом. 

Для територій, де відсутні точні карти розподілу лісових екосистем, до 

сьогоднішнього дня використовують лісоінвентаризаційні дані як 

інформаційну основу. Також при відсутності надійних карт пулів вуглецю та 

детриту (лісова підстилка, крупні деревні залишки тощо), такі пули 

визначають по лісоінвентаризаційним даним чи спеціальних базах по детриту 

(Д. Г. Замолодчиков, Г. Н. Коровин, А. И. Уткин, О. В. Честных & Б. Сонген, 

2005). Найбільша точність збору інформації щодо структури і стану лісового 

фонду досягається при проведенні польових наземних робіт та поєднанням їх 
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результатів із аналітико-вимірювальним дешифруванням спектрозональних 

знімків. 

Отже, ефективність антропогенного впливу на лісові екосистеми 

залежить насамперед від попереднього вивчення закономірностей росту і 

продуктивності лісових насаджень у сформованих лісорослинних умовах. 

Вони більш повно можуть бути розкриті на основі поглиблених досліджень 

структури і динаміки всієї фітомаси дерев і деревостанів. Адже просторові і 

тимчасові знання динаміки компонентів біомаси в широких масштабах є 

критично важливими для розуміння того, як процеси порушення росту лісів 

можуть впливати на динаміку вуглецю (S. L. Powella et al., 2010). Особливо 

важливі подібні дослідження в штучних насадженнях, які в умовах степової 

зони менш стійкі і вимагають більш уважного обґрунтування 

лісогосподарських заходів. 

Загалом, вивчення динамічних змін кількісних та якісних 

характеристик надземної фітомаси деревостанів є складовою частиною 

досліджень біологічної продуктивності. І у межах регіону Північного 

(Байрачного) Степу України дане питання залишається відкритим. Саме такі 

дані щодо головних лісотвірних порід, зокрема, сосні звичайній, мали б 

велике значення для розробки теоретичної основи створення штучних 

дендроценозів з оптимальними параметрами продукційного процесу. Адже, 

як зазначає І. С. Мелехов (1980), істотне збільшення приросту біомаси, 

покращення якості її компонентів, може бути досягнуто шляхом більш 

повного використання сонячної енергії, ослаблення кореневої конкуренції та 

підвищення родючості ґрунту, агротехнікою, а також відповідним підбором 

деревних та чагарникових видів. 

 

1.4  Особливості росту та розвитку соснових деревостанів 

 

Лісистість України становить 15,9 % і сформована близько 30-ма 

видами деревних порід, серед яких із хвойних порід найбільш 
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розповсюдженими є сосна звичайна (Pуnus sуlvestris L.), ялина європейська 

(Picea abies (L.) H. Karst), із листяних – дуб звичайний (Quercus robur L.), бук 

лісовий (Fagus sуlvatica L.), береза повисла (Betula pendula Roth.), вільха 

чорна (Alnus glutinosa (L.) Caertn.), ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.) 

тощо (http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=195404 

&cat_id=32888).  

На території України за лісогосподарським районуванням згідно 

С. А. Генсірука (2002) виділено чотири рівнинні області: Полісся, Лісостепу, 

Північного Байрачного Степу, Південного сухого (безлісий) Степу. У межах 

Північного Байрачного Степу України головними видами у лісонасадженнях 

із листяних порід є дуб звичайний та робінія несправжньоакація, тоді як із 

хвойних переважаючим видом є сосна звичайна. 

Сосна звичайна є однією з найбільш невибагливих до умов оточуючого 

середовища, але у той же час і найбільш господарсько цінним деревним 

видом. Це оліготрофна, ксерофітна рослина, яка відрізняється доволі 

швидким ростом. За умов правильної агротехніки створення лісових культур, 

вчасних і помірних рубок догляду, вона проявляє високу біологічну стійкість, 

інтенсивний ріст та здатна формувати високопродуктивні насадження. 

Найкращі механічні та фізичні властивості сосна проявляє у насадженнях, 

створених у свіжих суборах. 

Сосна звичайна відноситься до невибагливих до умов місцезростання 

рослин і, з лісівничої точки зору, є породою-піонером. Завдяки своїй 

невибагливості, сосна звичайна, порівняно із іншими видами родини 

Pinaceae, має найбільш широкий географічний ареал (M. Ohlson, 1995; 

D. M. Richardson, & P. W. Rundel, 2000) і є відомим деревним видом у Європі 

та Азії, починаючи від Шотландії, Ірландії та Португалії на заході, на сході – 

до Східного Сибіру, на південь – до гір Кавказу, і на північ – до Скандинавії 

(включаючи Лапландію). Це єдиний вид сосен, що є аборигенним у північній 

Європі. Цей вид філогенетично порівняно молодий, що сформувався в 

пізньому міоцені в гірських районах Північної Монголії і західній частині 

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=195404%20&cat_id=32888
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=195404%20&cat_id=32888
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Маньчжурії (В. А. Усольцев, К. С. Субботин, Е. В. Кох & О. А. Богословская, 

2015). 

Однак, заселяючи нові місце зростання, у покращених едафічних 

умовах, сосна звичайна витісняється іншими деревними видами. Така 

ситуація призвела до того, що в Євразії даний вид росте в тих умовах, де інші 

деревні, а іноді і деякі трав'янисті і чагарникові види, зростати не можуть 

(В. А. Усольцев, 2015). Так, наприклад, в останні десятиріччя відбувається 

інтенсивна експансія сосни на землях, що вийшли із сільськогосподарського 

використання (П. І. Лакида і ін., 2011). 

Завдяки своїй невибагливості до температури, сосна росте і за умов 

теплого літа, і у холодну зиму, витримуючи температуру повітря до +40° С, 

взимку – до -50° С та ґрунту -24° С (М. И. Гордиенко, И. В. Шаблий, 

В. П. Шлапак, 1995).  Транспіраційний коефіцієнт, або кількість води, яка 

витрачається на накопичення 1 кг сухої речовини, становить 400 кг. 

Сосна звичайна відноситься до олігонітрофільних порід, що здатна 

рости на голих сухих пісках з однорідною будовою за вертикальним 

профілем та заляганням ґрунтових вод на глибині від 1 до 10 м. Такі піски на 

98 % складаються із кварцу (М. І. Гордієнко і ін., 2002), що відповідно навіть 

для такої маловибагливої породи є обмежуючим фактором росту для 

рослини, внаслідок чого в таких умовах вона знаходяться у пригніченому 

стані. На чорноземах та темно-сірих лісових ґрунтах сосна звичайна зазвичай 

росте інтенсивно, починаючи плодоносити із чотирьохрічного віку. У таких 

умовах у сосни усі процеси проходять за короткий період, внаслідок чого 

такі дерева недовговічні та мають товсті гілки та крихку деревину. Сосна 

звичайна може переносити незначне хлоридне, сульфатне та карбонатне 

засолення (А. А. Шахов, 1948), а оптимальним рН для росту сіянців сосни 

звичайної є 5,7–7,2. 

Інтенсивність росту сосни звичайної залежить від умов місцезростання, 

складу насаджень, густоти та лісогосподарських заходів. Найкращим типом 

лісорослинних умов для сосни вважається свіжа судіброва, де приріст 
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деревини досягає 8,3–10,4 м3 на рік на гектар (І. І. Гордієнко, 2006). Деревина 

найкращої якості формується у дерева сосни, що росте у зімкнутих 

насадженнях свіжих суборів. У таких умовах відбувається гарне очищення 

стовбурів від гілок та формування високо піднятої крони. 

У процесі філогенезу сосна пристосувалася до жорстких умов 

зростання у крайніх ареалах зростання на півночі і півдні. Як зазначає 

В. А. Усольцев і ін. (2015), знижена вибагливість сосни до тепла в 

притундровій зоні пояснюється проявом адаптаційної компенсації нестачі 

тепла підвищеним світловим постачанням. В свою чергу, на південній межі 

сосна компенсує недолік вологи і елементів живлення екстремально 

інтенсивним розвитком всмоктуючих коренів, які складають 65–82 % від 

усієї кореневої системи (В. А. Усольцев, 1988).  

Сосна звичайна належить до порід, у яких у перші два десятиріччя 

формується густа крона, і в цей період у зімкнених насадженнях під намет 

проникає мало світла та тепла. Починаючи з третього десятиліття, крона 

сосни поступово зріджується і з цього періоду екологічна роль її залежить від 

повноти насаджень та зімкнутості (Н. П. Анучин, 1982).  

Сосна звичайна формує пластичну кореневу систему, будова якої 

залежить від типу ґрунту та його вологості, складу насадження тощо. Умови 

контакту коренів сосни з водоносним горизонтом є визначальним фактором 

формування архітектоніки кореневих систем в різних типах лісу. Важливо, 

щоб зниження рівня ґрунтових вод було синхронізованим з ростовими 

можливостями коренів (В. К.Мякушко, Ф. В. Вольвач & П. Г. Плюта, 1989). 

Ріст коріння починається після того, як температура ґрунту підвищиться до 

6⁰ С (А. Я. Орлов, С. П. Кошельков, 1971). Припинення росту коріння сосни 

восени пов’язане насамперед із її фізіологічними особливостями, який може 

зупинитись навіть у час високої температури ґрунту. 

На дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах сосна розвиває поверхневу 

кореневу систему, у якій може зосереджуватись до 75 % фізіологічно 

активних корінців. 
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Калінін М. І.  (1983) відмічає помітний вплив густоти культур сосни на 

формування кореневих систем та інтенсивне опанування глибин ґрунту дерев 

сосни відбувається до 24 років, після чого даний процес уповільнюється. 

Особливість сосни звичайної полягає у тому, що при рості рослин їх корені 

здатні розвиватись у напрямку поверхні ґрунту. При цьому площа проекції 

крони зімкнутих насаджень не корелює із площею, яку займають кореневі 

системи дерев, що є вкрай важливим при визначенні напрямків формування 

соснових деревостанів при штучному лісорозведенні.  

Сосна – типовий мікотроф. Усі бічні кінчики її молодого коріння 

покриті грибними чохликами. Міцелій гриба проникає в тканини первинної 

кори кореня й утворює там типову сітку Гартіга. Тільки ростові кінчики 

коріння позбавлені мікоризних утворень. 

Сосна звичайна може тривалий період зберігати свою життєздатність 

при дуже великій сухості ґрунту, зменшуючи до мінімуму інтенсивність 

транспірації. Всмоктувальна поверхня коренів при цьому скорочується та 

покривається захисними тканинами, завдяки чому зменшується віддача 

вологи у ґрунт. За ствердженням Л. П. Рисіна & Л. І. Савельєвої (2008), 

корені сосни у стані спокою здатні переносити тривале (1–2 місяці) та сильне 

(потенціал вологи 40–50 атм.) висушення ґрунту. Виживанню сосни також 

сприяє ксеноморфна структура хвої. З іншого боку, сосна є дуже вибагливою 

рослиною до вологи на ранніх етапах свого розвитку, починаючи від 

проростання насіння. Короткочасні посухи, як і надлишкова вологість 

можуть стати пагубними для насіння, яке вже проклюнулось. 

Під час росту сосновий підріст під наметом деревостану зазвичай 

страждає від нестачі світла. Одна частина підросту встигає перебудувати свій 

асиміляційний апарат, після чого значно пришвидшує ріст, інша частина 

гине. На наступних етапах онтогенезу сосна залишається світловибагливою 

породою. Для сосни є характерним «поярусний» розподіл хвої різних типів: у 

верхній частині намету формується світлова хвоя – дрібна, потовщена, більш 

ксеноморфна та шкіряста, у середній частині – хвоя проміжного типу, у 
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нижній частині – «тіньова» хвоя (Н. А. Хлєбнікова, 1959). Із віком процентна 

частка світлової хвої збільшується, у хвої зменшується вміст хлорофілу і 

вона набуває жовто-зеленого забарвлення. 

Всередині намету соснового насадження, залежно від віку сосни, 

змінюється світловий режим, максимальний вплив якого проявляється у віці 

жердняку, коли щільність намету максимальна. У більш старших 

деревостанах характер світлового режиму обумовлюється повнотою та 

зімкненістю крон. При повноті намету 0,7 коефіцієнт пропускання ФАР 

близький до свого найменшого значення і наступне збільшення щільності 

намету відображується на світловому режимі мало. 

Під час росту змінюється співвідношення показників біомаси окремих 

частин дерева. При побудові регресійних залежностей параметри росту 

дерева вводять у якості змінних, що насамперед обумовлено більшою 

простотою вимірювань, порівняно із масою. Даний підхід був 

започаткований ще у 1944 р. J. Kittredge, який застосував алометричну 

функцію визначення маси листя. За ствердженням окремих вчених, існує 

тісний кореляційний зв'язок між масою крони та діаметром дерева на висоті 

початку крони (Т. Satto, 1970; В. А. Усольцев, 1988). 

Оцінка біопродуктивності лісів тісно пов’язана із еколого-

фізіологічними моделями, що будуються на концепції розподілу асимілятів 

між частинами дерева в процесі його росту. R. L. Davidson (1969) розробив 

концепцію функціональної рівноваги, що виражається формулою: маса 

коренів, помножена на інтенсивність поглинання, що пропорційна масі 

листя, помноженої на інтенсивність фотосинтезу. Маса стовбура згідно 

викладеної концепції – це міра надлишку асимілятів, які залишаються після 

задоволення витрат, необхідних для росту коренів, гілок, хвої, плодів, на 

самозахист і дихання (R. H. Waring, 1980). Залежно від метеорологічних умов 

поточного року рівень асимілятів коливається від мінімального приросту всіх 

фракцій до необмеженого приросту стовбура. Розмах цих коливань, в тому 

числі коливань рівня асимілятів, зростає в міру ускладнення умов 
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середовища, особливо вологозабезпеченості місцезростання (В. А. Усольцев, 

1988). 

Завдяки високій стійкості до несприятливих лісорослинних умов, у 

Степовій зоні України у минулому столітті досить інтенсивно створювали 

лісові культури сосни, особливо в повоєнні роки (А. А. Сірик, 1991).  

Степове лісорозведення має понад 200-річну історію, метою якого є 

виконання низки важливих соціально-економічних і природоохоронних 

функцій: захисту сільськогосподарських угідь від несприятливої дії 

природних і антропогенних чинників, створення належних умов для 

забезпечення ефективного розвитку об’єктів народногосподарського 

комплексу, комфортного проживання населення (О. І. Фурдичко, Г. Б. Гладун 

& В. В. Лавров, 2006). 

У 1932 році академік Г. М. Висоцький висловив думку про створення в 

шарі бідних пісків прошарків з торфу. Цю ідею було реалізовано у 1936 році 

І. М. Кривокобильським, коли випробовували придатність для заліснення 

Нижньодніпровських пісків сосни звичайної. Було підтверджено можливість 

створення стійких соснових насаджень у найважчих умовах – навіть на 

однофазних горбистих глибоководних пісках, які до цього часу вважалися 

непридатними для лісорозведення. 

У повоєнні роки науковими співробітниками станції 

Д. П. Торопогрицьким  та  Укр. НДІЛГА Н. Л. Терент’євою  у співтоваристві 

з виробничниками О. П. Мозковим і А. В. Гуляєвим було розроблено 

агротехніку вирощування доброякісних стандартних сіянців сосни у місцевих 

розсадниках (М. І. Гордієнко та ін., 2002). 

У 1955–1956 рр. Д. П. Торопогрицьким розроблено стандарти сіянців 

сосни звичайної для заліснення бідних глибоководних пісків 

Нижньодніпров’я. 

Протягом 1953–1956 рр. наукові співробітники станції А. Ф. Кошель, 

П. А. Скрипка, Т. Т. Говорова, Т. Г. Маркін, І. Н. Половчанський, 

В. М. Виноградов за участі М. М. Дрючечка випробували різні способи 
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підготовки ґрунту та агротехнічні заходи створення культур з метою 

забезпечення їх високої приживлюваності, подальшого збереження та 

стійкості.  

Найбільш ефективним виявилися два способи рядової посадки сосни: 

перший – з удобренням торфом у глибоких садивних щілинах, а другий – без 

торфу  на 60–70 см розпушеному смугами ґрунту без перевертання пласта. 

Менш трудомістким, більш економічним та таким, що допускає  

застосування механізмів, виявився другий спосіб.  

У 1971–1975 роках було розроблено та впроваджено регіональну 

систему заходів з вирощування високопродуктивних насаджень з 

урахуванням їх цільового призначення, а у 1991–1995 рр. – комплекс 

господарських заходів для підвищення стійкості соснових насаджень на 

Нижньодніпровських пісках. 

Створення перших соснових культур припадає на початок 

ХІХ ст. (М. І. Гордієнко та інш., 2002). З кінця цього ж століття вивчаються 

закономірності їхнього росту та формування. Однак до сьогодні не визначені 

найбільш оптимальні режими вирощування цільових деревостанів 

сосни звичайної. Постійний інтерес до оптимізації режимів вирощування 

зумовлений зміною з часом кон’юнктури ринку на потребу певного 

сортименту, технологій створення та вирощування насаджень, а зараз – 

вирішенням проблем, пов’язаних із глобальними змінами клімату, соціально-

економічними та екологічними вимогами до кінцевого продукту та самого 

процесу вирощування. 

Одними з перших в Україні дослідів із визначення оптимальних 

режимів вирощування одновікових насаджень сосни з широким діапазоном 

густоти, були закладені професором Б. І. Гавриловим у 1932 р. в 

Балаклійському лісгоспі Харківської області у 7-річних культурах сосни 

звичайної на межі степової та лісостепової зон (тип умов місце зростання – 

свіжий субір) (Б. І. Гаврилов, 1961, 1969). Основна увага дослідників була 

сконцентрована на підвищенні продуктивності деревостанів сосни і 
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отриманні максимальних результатів за запасом та якістю деревини у віці 

стиглості для даної породи. 

Нині існують високопродуктивні й біологічно стійкі штучні 

насадження сосни звичайної в усіх кліматичних зонах її ареалу. При 

сприятливому поєднанні складу деревних порід, продуктивність змішаних 

культур сосни вища, ніж чистих, але за умови, що крони сосни змикаються 

над рядами листяних порід не пізніше як у 30–35 років (М. І. Калінін, 1991). 

Під час росту сосна звичайна формує як прості одноярусні деревостани, 

так і складні двоярусні, причому як ті, так і інші можуть бути чистими та 

змішаними. Склад деревостану перш за все залежить від лісорослинних умов 

та фази розвитку лісу, що також впливає на тип розміщення дерев у 

деревостані. З огляду на штучне походження, деревостани сосни Байрачного 

Степу є переважно чистими за своїм складом.  

З етапами росту насадження пов’язаний вік деревостану, який має 

важливе біологічне і  господарське значення. У лісівництві відоме поняття 

«нормального лісу», для якого характерний рівномірний розподіл насаджень 

окремих класів віку. Згідно із літературними джерелами, оптимальні 

співвідношення площ деревостанів за групами віку мають становити частку 

молодняків від 32 до 40 %, середньовікових – від 24 до 38 %, пристиглих – 

від 17 до 22 %, стиглих – від 10 до 17 % (М. О. Поляков, 1999; М. О. Поляков 

& О. В. Поляков, 2002). 

Після досягнення модальними сосняками 130-річного віку понад 90 % 

продукованого в процесі фотосинтезу кисню витрачається на дихання 

деревостану, а в 160–170-річному віці – понад 95 %. 

Peichl M. & M. A. Arain (2006) оцінювали послідовний розвиток 

надземної і підземної біомаси екосистем білої сосни (Pinus strobus L.) і 

накопичення вуглецю (С) у насадженнях чотирьох вікових груп (2-, 15-, 30- і 

65-річні) в Південному Онтаріо, Канада. Наземна біомаса дерев 

збільшувалась і перетворювалась у вуглець зі зростанням віку, досягаючи 

0,5, 66, 92 і 176 тˑга−1 у 2-х, 15-, 30- і 65-річному віці відповідно. Біомаса 
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коренів дерев збільшувалась з 0,1 до 10,18,38 тис. га у 2-, 15-, 30- і 65-

річному віці відповідно. Наземна концентрація C збільшувалася з віком від 3 

до 40, 52 і 100 т Cˑгa−1 у 2-, 15-, 30- і 65-річних насадженнях відповідно через 

збільшення біомаси надземного дерева. Результати дослідників свідчать про 

важливість розгляду послідовного розвитку пулів С лісових екосистем при 

оцінюванні потенціалів вуглецевих потоків протягом всього їхнього 

життєвого циклу. 

На фізико-механічні властивості деревини суттєво впливає повнота 

насаджень. Суттєві дослідження по визначенню впливу повноти на 

насадження проведено Б. І. Гавриловим (1961), яким визначено, що 

максимальний приріст за діаметром у сосни спостерігається після першого 

інтенсивного зріджування. У наступні роки після зріджування приріст 

зменшується. Збільшення середніх діаметрів дерев супроводжувався 

зниженням запасу стовбурової деревини. З пониженням повноти культур 

погіршується повнодеревність стовбурів, якість деревини, але підвищується 

сучкуватість стовбурів. 

За даними М. І. Гордієнко & Н. М. Гордієнко (2005), у вікових групах 

сосни звичайної від 50 до 98 років, у свіжих і вологих суборах і судібровах 

Полісся, і у 100-річних культурах Північно-Байрачного степу 

Балаклаївського лісгоспу Харківської області при повноті 0,76-0,92 

забезпечується інтенсивний ріст та розвиток біологічно стійких штучних 

соснових насаджень. За ствердженням В. В. Миронова (1977), в центральних 

областях лісової зони для успішного росту та розвитку шпилькових порід 

необхідне раннє зімкнення гілок і освітлення зверху. Тому розімкненість 

крон у молодняках та у насадженнях інших вікових груп сосни звичайної, є 

небажаною, що слід враховувати під час проведення рубок догляду. 

Сосна звичайна – світлолюбний деревний вид, тому у зімкнутих 

насадженнях відбувається гарне очищення дерев від гілок та сучків та 

формування малозбіжистих стовбурів. У змішаних соснових насадженнях 

може прослідковуватись однобока крона. 
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Найпоширенішими групами типів лісорослинних умов в умовах Степу 

є груди, на менш родючих змитих ґрунтах фрагментами сформувалися 

суґрудки, а на піщаних і супіщаних аренах – бори і субори.  

Сосняки сухих борів і сосново-дубових суборів у таких умовах 

формуються на піщаних і супіщаних ґрунтах, займаючи підвищені місця, 

другі тераси рік, вершини і схили горбів (рідше – рівнинні території). Соснові 

насадження зустрічаються і на крутих змитих схилах і виходах крейди 

(наприклад, крейдяні бори Сіверського Дінця). Деревостани в сухих борах 

звичайно не перевищують III–IV бонітетів та мають відносно низьку повноту 

(0,5–0,6). Трав’яний покрив відносно рідкий: його утворюють чебрець 

звичайний, вівсяниця Беккера, золотушник звичайний, сон широколистий. У 

сухому суборі бонітет соснових насаджень підвищується. Під наметом лісу 

трапляються слаборозвинутий підлісок, інколи дубки. 

Соснові насадження у свіжих борах та дубово-соснових суборах 

займають рівнинні та понижені місця на піщаних, супіщаних грунтах і 

глинистих пісках річкових терас. У свіжому дубово-сосновому суборі росте 

сосна (І бонітету) з домішкою берези й осики; другий ярус утворює дуб. У 

бідніших підтипах дуб не підіймається вище підліску або повністю випадає із 

складу насаджень. 

Вологих борів і суборів у Степах мало. Насадження сосни в цих умовах 

формуються на піщаних і супіщаних грунтах лише у пониженнях і 

котловинах. Деревостан у вологому дубово-сосновому суборі двоярусний: 

перший ярус утворюють сосна з домішкою берези і осики, другий – дуб. За 

продуктивністю такі насадження належать до II–III класів бонітету. 

Гордієнко М. І. & Н. М. Гордієнко (2005) вивчали приріст гілок за 

довжиною у 60–100-річних (пристигаючих та стиглих) насадженнях сосни 

звичайної. Як зазначають науковці, у насадженнях згаданих вікових груп в 

перші 10–15 років, інколи навіть після 20 років, гілки, що розташовані вище, 

мають більший загальний приріст, ніж ті, що розташовані нижче. Зменшення 

приросту гілок за довжиною обумовлене бічним затіненням. Автори 
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підкреслюють, що зниження приросту гілок у середньовічних насадженнях 

не позначається на прирості дерев за висотою та діаметром. Максимальна 

продуктивність фотосинтезу рослин властива за умов потрапляння  до 

насадження 40–50 тисяч люксів, що можливо за умови деякого затінення 

гілок. За О. І. Полубояриновим (1976), дерева сосни, що зростають в умовах 

високої густоти, формують важку деревину, тоді як у занадто зріджених 

насадженнях (0,5 і нижче), маючи розлогу крону, утворюють деревину 

низької щільності. Найбільш істотне значення щільності деревини сосни 

звичайної спостерігається у насадженнях із повнотою від 0,5 до 0,7. 

Як підсумок, М. І. Гордієнко & Н. М. Гордієнко (2005) зазначають, що 

у насадженнях жердинного віку найбільший приріст гілок відмічається у 

перші 5-7 років, середньовікових – у перші 10 років, пристигаючих та 

стиглих – у 10–15 років. У середньовічних, пристигаючих, стиглих 

насадженнях гілки, що розташовані вище проявляють більший приріст 

порівняно із нижчими. За ствердженням авторів, приріст гілок у насадженнях 

усіх вікових груп залежить від метеорологічних умов року. В цілому, для 

правильного планування заходів, що спрямовані на підвищення 

продуктивності насаджень, доцільно крім повноти за сумою площ перетину 

стовбурів, враховувати ступінь зімкненості крон. 

При порівнянні продуктивності соснових деревостанів різного 

походження за запасом, І. Я. Олійником і ін. (2014) виявлено, що точкові 

теоретичні запаси збігаються у молодих і середньовікових насадженнях. У 

насадженнях природного походження старшого віку запаси нижчі за такі від 

лісових культур. Такі відмінності пояснюються автором різною 

інтенсивністю лісогосподарських заходів (неоднакова кількість проведення 

рубок формування та оздоровлення лісів, різна частка головної і другорядних 

порід у складі насаджень тощо). Деревостани природного походження мають 

вищу мінливість ходу росту за запасом, порівняно із штучними 

насадженнями. Значну відмінність величини приросту автори відмічають у 

середньовікових і стиглих деревостанах: 50-річні насадження – 5,7 м3ˑга-1 у 
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деревостанах штучного походження і 4,7 м3ˑга-1 – природного. У віці 

технічної стиглості середній приріст деревостанів зменшується незалежно від 

походження.  

Соснові ліси відносяться до найбільш пожежонебезпечних. Пожежі у 

найбільш посушливих зонах соснових борів носять катастрофічний характер 

і стають все частішими у зв'язку з глобальною зміною клімату, підвищенням 

температури та подовженням літнього періоду (А. З. Швиденко & 

Д. Г. Щепащенко, 2013).  

На думку В. А. Усольцева (2013), під час формування асиміляційної 

частини дерев сосни звичайної, основне значення у перетворенні 

енергетичного потоку мають найбільш охвоєні верхня і середня частини 

крони, на які припадає до 50 % енергії, що поглинається сумарно наметом 

деревостану. Близько 40 % ФАР поглинається в сосняках верхньою третиною 

крони. Обумовлюється даний процес тим, що верхній шар крони має 

найбільш високу частку охвоєної поверхні. У свою чергу, нижня частина 

крони відрізняється переважанням товстих гілок та значно меншої частини 

хвої (Н. В. Диліс & Л. М. Носова, 1977). 

Фітомасу крон дерев сосни звичайної регіонів Європейської Півночі, 

Центру Європейської частини Росії і Середнього Сибіру у широкому 

діапазоні вікової структури (25–332 років) вивчали В. Ф. Лебков і 

Н. Ф. Капліна (2004). Авторами не було виявлено чітких тенденцій зміни 

форми крон сосни залежно від основних таксаційних ознак дерев – віку, 

діаметра, висоти дерева та довжини крони. Окрім того, за ствердженням 

авторів, зміна форми крон дерев сосни по фітомасі має закономірний 

характер і середню величину мінливості.  

Деревина сосни має велике народногосподарське значення. Саме тому 

культури її почали закладати ще у перше десятиліття позаминулого століття. 

У деревних рослин заболонна деревина жива. Вода і мінеральні речовини у 

дерев, що ростуть, транспортуються по заболонній деревині. Влітку 

відкладаються поживні речовини для росту та дихання рослини. Волога, що 
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нагромаджується у заболонній деревині, використовується рослинами в 

посушливі періоди. Зменшення частки заболонної деревини призводить до 

зменшення запасів вологи і поживних речовин у деревах. У зв’язку з цим 

біологічна стійкість таких дерев знижується. 

Завдяки своїм особливостям сосна змогла зберегтися як реліктовий вид 

на окремих ділянках на досить бідних ґрунтах, де вона виявилася стійкішою 

у конкурентній боротьбі із смерекою європейською (С. В. Шевченко, 1964). 

Дослідження Л. Ф. Правдіна (1964) показують, що на рівнині 

розповсюдження сосни обумовлене кліматичними факторами, тоді як у горах 

– едафічними. 

В цілому, поєднання невибагливості сосни звичайної до лісорослинних 

умов, швидке зростання, великі запаси стовбурової деревини і виходу 

ділових сортиментів є причиною того, що саме цей вид є найбільш 

поширеним у Європі загалом та в Україні зокрема.  

 

1.5 Cтан дослідження первинної продукції лісів України 

 

Аналіз наукових досліджень первинної продукції дерев і деревостанів у 

межах України дозволив встановити, що значна кількість робіт проведена у 

відповідності із виконанням різного плану міжнародних та регіональних 

програм.  

Перші роботи щодо оцінки біологічної продуктивності лісових 

насаджень рівнинної частини України носили суто теоретичний характер 

(Д. Д. Лавриненко & В. В. Стопкань, 1960; П. В. Літвак, 1968; Е. В. Рябуха, 

1977), результати яких містять насамперед встановлення залежності 

накопичення фітомаси лісотвірниими видами від лісорослинних умов. 

Дослідженнями Є. В. Рябухи (1977), виявлена закономірність зростання 

фітомаси соснових фітоценозів від сухих до свіжих умов зволоження при 

деякому зменшенні її кількості у сирих і мокрих умовах місцезростання. 
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На даному етапі методологічний підхід цих досліджень ще не 

передбачав розробки нормативів оцінки компонентів фітомаси дерев і 

деревостанів. В цілому, дослідження даного періоду (70–90 роки ХХ ст.) ще 

не мали чітко вираженого біогеоценологічного чи ресурсознавчого 

характеру, однак сприяли збору та накопиченню цінної інформації. 

Початок проведення експериментальних робіт з питання оцінки 

біопродукції лісових насаджень в Україні припадає на період виконання 

Міжнародної біологічної програми. У цей час вперше з’являються результати 

оцінки компонентів фітомаси соснових насаджень, отримані В. К. Мякушко 

(1978). У своїй роботі автор надає детальну оцінку біопродуктивності 

сосняків рівнинної частини України.  

Роботи, подібні до вищезгаданої праці, мали біолого-лісівничий характер 

з описовою характеристикою та відсутністю узагальнень (П. І. Лакида, 2002). 

Період реалізації Міжнародної біологічної програми (МБП) важливий 

також тим, що у цей час відбувається формування знань про первинну 

біопродуктивність в окремий науковий напрям, а дослідження виконуються 

на рівні конкретних екосистемних ділянок (точково). Надалі подібні 

дослідження були виведено на новий рівень щодо вивчення зазначених 

питань на територіальну (площадкову) основу. В цілому, головним завданням 

МБП було вивчення біопродуктивності рослинних, тваринних, наземних, 

прісноводних та морських, природних та штучних угруповань, а також 

установлення закономірностей розподілу та відтворення органічної речовини, 

як необхідного для існування людства ресурсу.  

У загальному контексті, роботи із визначення біопродуктивності при 

виконанні завдань Міжнародної біологічної програми на території України 

відповідають загальним тенденціям, сформованим у цей період дослідницьким 

напрямкам (П. І. Лакида, 2002). У першому напрямку, який відображує 

результати досліджень за методиками МБП із модифікаціями та  

узагальненнями, працювали такі вчені, як А. П. Андрущенко (1978), 

В. К. М’якушко (1972, 1978), Я. П. Одинак (1983) та ін. Результати наукових 
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робіт В. С. Бондаря & Д. А. Телішевського (1985), Л. А. Козирацького (1975), 

С. М. Козьякова (1984) відповідають ресурсознавчому напрямку, присвяченому 

розробці нормативів оцінки як деревних, так і недеревних компонентів 

фітомаси лісу, на промислову заготівлю яких існує потреба. 

У кінці минулого століття значна кількість робіт виконана дослідниками 

України у напрямку дослідження оцінки промислово придатних фракцій 

фітомаси дерев та окремих їх частин, які можна використовувати у народному 

господарстві (М. И. Калинин, 1983; С. М. Козьяков, 1984). 

Подальші дослідження із визначення первинної біопродукції лісів 

характеризуються своєю комплексністю, поєднуючи у собі біолого-лісівничі, 

екологічні, економічні, ресурсознавчий напрямки. 

Сформовані дослідниками бази експериментальних даних мають своє 

використання для статистичної обробки даних, математичного моделювання 

зміни біопродуктивності лісів. 

За даними державного обліку (станом на 1.01.2011 р.)., ліси України 

займають площу 9573,9 тис. га, із відповідним показником лісистості 15,9 % 

(П. І. Лакида, О. В. Морозюк, & А. Є. Шамрай, 2013). Північний Байрачний 

Степ, у межах Дніпропетровської області, є зоною із найбільш низькими 

показниками лісистості (5,6 %). 

Загальний стовбуровий запас лісів України становить біля 2,1 млрд. м3, 

середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок – 220 м3, 

при цьому запас шпилькових порід складає близько 196 м3ˑга-1, річний приріст – 

4,0 м3ˑга-1. За ствердженням П. І. Лакиди & В. І. Блищика (2014), в лісах 

України спостерігається позитивний тренд накопичення фітомаси і її 

збільшення за останнє десятиріччя на 17,8  %. За останні 50 років площа лісів в 

Україні збільшилася орієнтовно в 1,5 рази, переважно за рахунок різноманітних 

програм лісовідновлення та лісорозведення.  

Станом на 2011 рік загальна фітомаса українських лісів оцінювалась на 

рівні 1524 Тг сухої органічної речовини або ж 758 Тг депонованого вуглецю. Як 

зазначають автори, в середньому це складає 159,1 т сухої органічної речовини 
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(79,3 т вуглецю) на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. При 

цьому частка фітомаси дерев становить 97,1 % від загальної фітомаси лісових 

фітоценозів (з яких 82,6 % – надземна), тоді як на піднаметову рослинність 

припадає тільки 2,9 %. Частка фітомаси стовбурів становить 66,9 %, з яких 8 % 

– фітомаса кори. Фітомаса крон дерев складає 13,3 %, з яких 11,2 % – деревина 

гілок у корі та 2,1 % – фотосинтезувальний апарат (листя, хвоя). Частка 

кореневих систем становить 19,9 %. Хвойні ліси становлять 42 % від загальної 

площі лісів, у тому числі сосна звичайна є панівною деревною породою у 32 % 

лісів (П. І. Лакида і інші, 2011).  

Продуктивність соснових деревостанів відзначається високою 

варіабельністю і навіть за умови їх зростання в однакових лісорослинних 

умовах може бути різною.  

На теренах України дослідженням біопродуктивності лісів присвячена 

значна кількість робіт. Оцінку біопродуктивності лісовим фітоценозам надавали 

такі вчені, як Л. І. Половніков (1970), В. М. Горбатенко & В. В. Протопопов 

(1971), В. К. М’якушко (1972), М. Г. Гончар (1983), А. З. Швиденко, 

С. Нильсон, & В. С. Столбовой (2010), І. М. Шпаківська & В. П. Рожак (2013) 

та ін. Суттєві дослідження щодо оцінки параметричної структури насаджень, 

компонентів надземної фітомаси дерев та деревостанів із формуванням 

експериментальних баз даних більш ніж чверть століття проводяться 

П. І. Лакидою (Національний університет біоресурсів та природокористування 

України) та послідовниками його наукової школи. Особисто П. І. Лакидою 

(2002, 2011, 2013) розроблено регресійні моделі та нормативно-інформаційне 

забезпечення оцінки компонентів фітомаси сосни звичайної в умовах Полісся, 

Лісостепу та Нижньодніпровських пісків, дуба звичайного в умовах Полісся та 

Лісостепу, а також смереки та бука у насадженнях Карпат. Дослідження 

закономірностей територіального, вікового, еколого-лісівничо-таксаційного 

розподілу насаджень, обґрунтування та практична реалізація нормативно-

інформаційного забезпечення оцінки кількісних і якісних параметрів 

компонентів надземної фітомаси дерев і деревостанів вільхи клейкої у 
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Західному Поліссі України проведені І. В. Блищиком (2010), ялиці білої в 

Українських Карпатах Р. Д. Василишиним (2010), лісів Львівщини 

Г. С. Домашовець (2009), осичників Східного Полісся О. М. Колоском (2002) 

та А. М. Білоусом (2010), дубових деревостани Поділля А. Г. Лащенком 

(2006), березових насаджень Полісся Л. М. Матушевич (2004), деревостанів 

ясена звичайного Правобережного Лісостепу України І. М. Матейко (2016), 

С. І. Миклушем (2008), сосни Полісся М. М. Петренком (2002), лісів 

Київського Полісся Д. В. Гілітухою (2016) та ін. Науковцями за основними 

компонентами фітомаси дерев і деревостанів розроблені математичні моделі 

та нормативи оцінки для основних лісотвірних порід України. В 

методологічній основі практично всіх досліджень лежить системний підхід, 

що ґрунтується на вивченні природних явищ, на основі теоретичних та 

методичних положень лісівництва, лісової таксації, екології тощо. Зазначені 

роботи присвячені дослідженням співвідношення фітомаси різних фракцій 

дерева в залежності від віку, умов місцезростання, таксаційних показників 

дерев у деревостані, оцінці запасів фракцій фітомаси і депонованого в ній 

вуглецю і статиці і динаміці, розробці таблиць ходу росту, 

біопродуктивності. При цьому розглядаються основні фракції дерев і 

деревостанів: стовбура, гілок, листя (хвоя), коріння. В окремих роботах 

визначається такий компонент фітомаси лісонасаджень як піднаметова 

рослинність (П.І. Лакида & Г. С. Домашовець, 2008). Отримання інформації 

про запаси лісостанів та параметричну структуру фітомаси проводиться із 

використанням даних дистанційного зондування Землі (П. І. Лакида & 

Д. В. Гілітуха, 2016; В. В.  Миронюк, 2019). 

Під час ведення лісового господарства та організації раціонального 

лісокористування, знання та урахування динаміки таксаційних показників 

лісонасаджень є вкрай важливим, при цьому таблиці ходу росту 

використовуються як основа нормативно-довідкових даних. Відомості про 

особливості ходу росту деревостанів слід застосовувати під час проєктування 

лісогосподарських робіт та здійсненні заходів щодо підвищення їх 
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біопродуктивності. Методи вивчення ходу росту деревостанів із складанням 

відповідних таблиць застосовуються вже понад 100 років, постійно змінюючись 

та удосконалюючись.  

Для України раннім науковим доробком із дослідження ходу росту 

деревостанів різного складу є праці Г. А. Порицького (1962), Я. А. Сабана, 

М. П. Горошко & В.П. Кичура (1977), К. Є. Нікітіна, (1984); М. Є. Ліщука 

(1988) та ін. 

Обґрунтування, систематизацію, узагальнення із моделюванням ходу 

росту деревостанів на теренах сучасної України здійснили О. А. Гірс (1987), 

А. А. Строчинський (1992), А. А. Строчинский, А. З. Швиденко & 

П. И. Лакида (1992), П. І. Лакида (2002), С. І. Миклуш (2006, 2008), 

А. З. Швиденко і ін. (2008), П. І. Лакида і ін. (2011), Г. Г. Гриник & 

О. Ю. Громяк (2013), Р. Д. Василишин (2014), В. Ю. Юхновський, 

Г. О. Лобченко, & І. А. Проценко (2018) та ін.  

Оцінювання біопродуктивності деревостанів із відображенням вікової 

динаміки наведено у роботах  П. І. Лакиди (1986, 2001), П. І. Лакиди, & 

Г. С. Домашовець, (2009), С. С. Ковалевського (2016) та ін. Оцінювання 

фітомаси автори здійснюють через добуток перевідних коефіцієнтів на запас 

основних лісотвірних порід, диференційований за віком та класом бонітету. 

Такий підхід характеризується високою інформативністю і достатньою 

точністю та є перспективним для оцінки динаміки біопродуктивності лісів. 

Д. Ю. Карабчуком (2013) проведено розрахунки середніх значень якісних 

показників компонентів фітомаси та визначена кількісна оцінка обсягів, 

структури та загального середнього приросту надземної фітомаси залежно від 

диференціації дерев у насадженні. В. В. Назаренко (2013) запропонував моделі 

та таблиці ходу росту модальних штучних соснових деревостанів за типами лісу 

та порослевих дубових деревостанів у свіжому груді лісів Лісостепу 

Харківщини. 

Наукові роботи, присвячені продуктивності та розподілу фітомаси у 

насадженнях сосни звичайної в умовах Байрачного Степу України, фактично 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
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відсутні, однак у минулому були публікації із результатами щодо особливостей 

створення лісонасаджень в умовах Степу та їх функціонування за участі 

швидкорослих деревних порід (А. А. Сірик, 1991). До таких порід віднесено і 

сосну звичайну, яка є досить стійкою до дії лімітуючих екологічних чинників, 

насамперед, посухи (А. Л. Бельгард, 1950, 1971; Сидельник Н. А. , 1977а, 1977б; 

М. В. Ловелиус & Ю. И. Грицан, 1979, 1998). 

Спостереженнями Н. А. Сидельника (1972) за лінійним і радіальним 

приростом було покладено початок дендрометричним дослідженням на 

Присамар’ї степової зони. Адже відомо, що зміни радіального приросту 

деревних рослин широко застосовуються у метеорології, розкриваючи широкі 

перспективи і для дендроіндикаціі (М. В. Ловеліус, 1979). На підставі 

виявлених багаторічних тенденцій зміни приросту дерев визначається стан 

насаджень і спрямованість продукційних процесів формування запасів 

фітомаси. 

Таким чином, в Україні проведено велику роботу щодо досліджень 

біопродуктивності лісонасаджень із встановленням закономірностей розподілу 

фітомаси за її компонентами. Однак до сьогодні ще не охоплено все 

різноманіття лісових екосистем і немає повного просторового уявлення щодо 

накопиченого вуглецю та його динаміки в окремих регіонах України. Для 

виконання означеного завдання слід комплексно використовувати лісовпорядну 

базу даних, експериментальну базу, картографічні матеріали лісів, лісовий 

моніторинг та статистичну звітність лісогосподарських підприємств у межах 

всієї України. 

 

Висновки до розділу 1  

Таким чином, на основі аналітичного огляду стану біологічної 

продуктивності лісових екосистем, зроблено наступні висновки: 

1. З точки зору виконуваних екосистемних функцій ліси є 

найпотужнішими наземними біологічними системами, які  життєво необхідні 

не лише для існування людського суспільства, збереження світового 
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біорізноманіття, але і регулювання кліматичної системи в глобальних 

масштабах.  

2. Дослідження продуктивності лісів у кількісному еквіваленті і на 

сьогоднішній день залишається найбільш пріоритетним напрямом, бо саме за 

участі біомаси здійснюється процес декарбонізації та генерування кисню в 

атмосферу. 

3. Нині дослідження біологічної продуктивності лісонасаджень 

потребують системного підходу з використанням спеціальних методів, які 

ґрунтуються на комплексі наукових дисциплін лісівничого, екологічного та 

математико-статистичного спрямування. З метою прогнозування і 

відтворення лісових ресурсів у близькій та далекій перспективі важливими є 

результати досліджень динамічних біопродукційних процесів, які є основою 

для оцінки взаємодії людини, її господарської діяльності та лісу. 

4. Ефективним доповненням до наземних досліджень 

біопродуктивності лісів в контексті сталого розвитку є залучення методів 

дистанційного зондування Землі та новітніх ГІС-технологій, які дозволяють 

отримувати просторово-часову інформацію та підвищувати ефективність та 

наукову обґрунтованість управлінських рішень у лісівничій галузі. 

5. Клімат планети як на національному, так і глобальному рівнях 

інтенсивно змінюється, що обумовлено насамперед збільшенням вмісту 

вуглекислого газу в земній атмосфері. Тренд потепління на території України 

є більш помітним узимку і навесні, що супроводжується нестабільною 

погодою із періодами посух, теплових хвиль та інтенсивних опадів.  

6. Аналіз тенденцій впливу зміни клімату свідчить про позитивну дію 

абіотичних факторів (температури, світла, вологи та вмісту поживних 

речовин) на продуктивність лісових фітоценозів, однак за умови, що волога 

не є обмежуючим фактором. Урахування лісорослинних умов певних 

регіонів та правильний підбір деревних видів у структуру фітоценозу може 

сприяти збільшенню загальної біомаси лісів як поновлюваного джерела 

енергії, що у свою чергу призведе до скорочення емісії парникових газів. 
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7. Встановлення кількісних та якісних характеристик фітомаси дерев і 

деревостанів у статиці і динаміці є важливою складовою досліджень 

біологічної продуктивності. У межах регіону Північного (Байрачного) Степу 

України дане питання залишається відкритим і потребує нагального 

вирішення.  

 

Матеріали розділу висвітлені у 4 наукових працях: (С. А. Ситник & 

В. М. Ловинська, 2013; Ю. І. Грицан, С. А. Ситник, & В. М. Ловинська, 2016a; 

С. А. Ситник & В. М. Ловинська, 2016; S. Sytnyk , V. Zverkovsky , 

M. Kharytonov , I. Klimkina & V. Lovynska, 2018). 
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Регіоном досліджень обрано північну частину Байрачного Степу 

України, на прикладі Дніпропетровської області. Дніпропетровська область 

розташована у степовій рівнинній зоні та відноситься до 

загальноукраїнського краю Наддніпрянщини (Основні положення організації 

і розвитку лісового господарства Дніпропетровської області, 2011).  

Дніпропетровщина – промислово розвинений регіон та одна із 

найбагатших за запасами корисних копалин областей в Україні. Тут 

знаходяться значні запаси залізної та марганцевої руд, кам’яного та бурого 

вугілля, є рідкісні та кольорові метали, поклади граніту, родовище талько-

магнезитів. Світове значення мають родовища залізної (м. Кривий Ріг) і 

марганцевої (м. Марганець та м. Орджонікідзе) руд. 

Внаслідок високого рівня урбанізації та індустріалізації на 

Дніпропетровщині склалась гостра кризова ситуація із комплексом 

екологічних проблем.  

Існуючі на території регіону лісові насадження, навіть у такій 

незначній кількості, мають значний потенціал для зниження концентрації 

парникових газів у атмосферному повітрі. Внаслідок цього ліси, які в даних 

умовах мають істотне антропогенне та екологічне навантаження, слугують 

об’єктом підвищеної уваги для вивчення як в науковому, так і в практичному 

аспектах.  

Таким чином, лісові екосистеми регіону забезпечують виконання у 

регіоні екологічних функцій, серед яких найбільш важливими є 

вуглецедепонувальна та киснепродукувальна, які здійснюються за участі 

компонентів біомаси деревних рослин. Детальна інформація щодо 

біопродукції деревної рослинності дозволить мати повну картину щодо 

здатності накопичувати вуглець лісовими екосистемами в умовах 
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визначеного регіону, а отже, мати інформативну базу щодо прогнозування 

його динаміки.  

 

2.1 Природно-кліматичні умови Байрачного Степу України 

Фізико-географічні умови. Північний (Байрачний) Степ знаходиться у 

межах Придніпровської низовини між Дніпром на заході і вододілом системи 

Дніпра і Сіверського Дінця на сході. Дана зона характеризується значною 

континентальністю. Серед ґрунтів найбільш поширеними є звичайні 

чорноземи. Ліси в межах зони представлені трьома основними категоріями: 

байрачні, заплавні і ліси, що займають надлугові піщані тераси річкових 

долин (А. Л. Бельгард, 1971; Н. В. Ловелиус & Ю. И. Грицан, 1998). 

Новомосковський (Самарський) бір є найбільшим лісовим масивом у даному 

регіоні з природним поширенням сосни. Він розташований в закруті 

р. Самари. Другий великий лісовий масив у цьому районі – 

Великомихайлівський ліс на р. Вовчій. 

Згідно із характеристикою лісових областей С. А. Генсірука (2002), 

середньорічна температура повітря Північного (Байрачного) Степу складає 

7,8° С, річний радіаційний баланс – 53 ккалˑ(см3)-1, вологість клімату за 

В. Д. Воробйовим складає 0,2  коефіцієнт зволоження за І. Є. Бучинським – 

0,5–0,75, кількість річних опадів – 420–450 мм. 

Розглянемо ґрунтово-кліматичні умови регіону досліджень більш 

детально. 

Степова зона займає більше третини території України, тому 

характеристика її природних умов актуальна як в цілому для країни, так і для 

її південно-східного регіону. Дана зона охоплює південну і південно-східну 

частини України і становить 46,5 % площі сільськогосподарських угідь 

країни. За умовами грунтового покриву, теплового режиму та зволоження 

території зону поділяють на північну і південну підзони (С. А. Генсірук, 

2002).  
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Підзона Північного Байрачного Степу України займає майже всю 

північну і східну частини степової зони, за винятком півдня Херсонської, 

Миколаївської і Запорізької областей (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Регіон дослідження (Дніпропетровська область) соснових 

насаджень у межах Північного Байрачного Степу 

 

Дніпропетровська область розташована у південно-східній частині 

України, між 4728 і 4912 північної широти та 33 і 37 східної довготи. 

Протяжність території із заходу на схід становить 270 км, з півночі на 

південь – 200 км. Загальна площа області дорівнює 31,9 тис. км2, що складає 

5,3 % території країни. На півночі Дніпропетровська область межує з 

Полтавською і Харківською областями, на сході – з Донецькою, на заході – з 

Миколаївською і Кіровоградською, на півдні – із Херсонською та 

Запорізькою областями. Дніпропетровська область розташована в басейні  

середньої і нижньої течії Дніпра (Климат Днепропетровска, 1982). 

Рельєф області. Екокліматичний режим, що являє собою поєднання 

біотичних організмів із абіотичними факторами, під час формування 
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лісорослинного середовища, на думку А. Л. Бельгарда (1971), значним чином 

залежить не тільки від кліматичних, а й від рельєфу, гідрографічних, 

геологічних, ґрунтових умов.  

Рельєф є важливим абіотичний фактором, який визначає тривалість 

світлового дня, розвиток насаджень, якість лісової підстилки, склад живого 

покриву, перерозподіл вологи, а в умовах степу значним чином впливає на 

тепловологообмін середовища (Н. В. Ловелиус & Ю. И. Грицан, 1998). 

Дніпропетровська область характеризується хвилясто-рівнинним 

рельєфом (висота над рівнем моря 100–200 м). Відразу помітні відмінності 

характеру рельєфу між правим та лівим берегом Дніпра, обумовлені різною 

геологічною будовою. Правобережжя зайняте Придніпровською височиною 

із середніми висотами 100–150 м над рівнем моря та максимальною 

відміткою всієї Дніпропетровської області 192 м у Солонянському районі. Це 

височинна, лесова, слабкохвиляста рівнина з розвиненою яружно-балковою 

мережею. На півдні вона переходить у пластову денудаційно-акумулятивну 

слабко розчленовану Причорноморську низовину з відмітками 50–75 м. 

Лівобережжя Дніпра представлене Придніпровською низовиною. Це лесова 

слабко розчленована денудативно-акумулятивна рівнина, яку перетинають 

знижені долини річок Орелі та Самари. Нижче Дніпропетровська за Дніпром 

низовина отримує сильно розчленований, підвищений характер через 

залягання порід Українського щита. Найвища позначка цієї території – 187 м 

на північному сході області. У межах долини Дніпра існують 

зсувонебезпечні ділянки, а у басейні Орелі – території із ризиком 

підтоплення. 

За місцерозміщенням щодо рельєфу лісові насадження поділяються на 

байрачні, заплавні і аренні ліси, які зростають на піщаних терасах річкових 

долин. Байрачні ліси поширені по всій території регіону і найчастіше 

представлені дубом черешчатим, робінією псеудоакацією, ясенем звичайним 

і зеленим, кленом гостролистим та польовим. 
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Геологічні умови. Одним із факторів, що впливають на кліматичні 

умови регіону, а також на режим температури та опадів, є характер 

геоморфологічної будови території, і це положення є вирішальним при оцінці 

впливу мікрорельєфу на перерозподіл метеорологічних елементів 

(А. И. Кайгородов, 1955; Г. Б. Пигольцина, 1992). 

За геологічними умовами Дніпропетровська область поділяється на два 

субрегіони: Український кристалічний щит (65,0 % площі області) та 

Дніпровсько-Донецька западина (решта 35,0 %) (Г. В. Пасічний, 1992, 1999). 

Український щит займає правобережну частину Дніпропетровщини та 

південь лівобережної частини. Кристалічний фундамент залягає на глибині 

від 0 до кількох десятків метрів під денною поверхнею. У межах області 

представлені його наступні мегаблоки: Кіровоградський – на крайньому 

заході, Придніпровський – у центрі та Приазовський – на південному сході. 

Ці блоки розбиті глибинними розломами. Антиклінальні структури щита 

поділяються на лінійні та куполоподібні з переважним поширенням 

метасоматичних гранітоїдів, що виникли в умовах амфіболітової і 

гранулітової фацій регіонального метаморфізму, а також пізньоорогенних 

мікроклінних гранітів. 

Дніпровсько-Донецька западина представлена своїм південним бортом 

і відділена від щита глибинними розломами. Кристалічні породи 

занурюються тут на глибину від 100 до 1500 м. 

Геологічні відклади мають специфічний характер у кожній із 

зазначених тектонічних областей, зважаючи на відмінності у геологічній 

історії розвитку. Український щит вкритий незначним шаром осадових порід 

палеогену – неогену, представлених вапняками, пісками, глинами, 

алевритами, залізистими кварцитами тощо. Корінні магматичні породи архею 

– протерозою – гнейси, граніти, кварцити, діорити тощо відслонюються у 

долинах річок. 
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На схилі щита наявне потужніше нашарування осадових порід, але на 

поверхню виходять неогенові міоценові та пліоценові відклади – глини, 

алеврити, піски. 

Антропогенові відклади представлені плейстоценовими делювіальними 

суглинками та лесами. У долині Дніпра їх змінюють еоценові еолово-

делювіальні та елювіальні відклади, а безпосередньо на терасах Дніпра та 

його приток залягають алювіальні піски плейстоценового віку. 

Область знаходиться у зоні низької сейсмічної активності, сила 

землетрусів зазвичай не перевищує 2,0 – 2,5 бали. 

Отже, позитивними рисами геологічної будови є міцність 

підстилаючих антропогенних порід та кристалічного фундаменту, наявність 

передумов щодо залягання різноманітних рудних корисних копалин. 

Негативні характеристики – це розташування в межах області системи 

глибинних розломів, які можуть загрожувати техногенній безпеці екологічно 

небезпечних підприємств, а також підвищений рівень природного 

радіаційного фону внаслідок впливу магматичних порід. 

 

2.1.1 Кліматичні умови. Клімат підзони Північного Байрачного Степу 

континентальний. Середньомісячна температура повітря в січні знаходиться 

в межах 4–8° С, у липні – від 21 до 23° С. Середньомісячна кількість опадів 

425–450 мм. Розподіляються вони протягом року нерівномірно, бездощові 

періоди часто тривають 25–30 днів. Високі температури при низькій 

відносній вологості повітря нерідко викликають посухи, особливо у другій 

половині літа. Сильні вітри призводять до дефляції грунтів (Н. С. Чугай, 

1973). 

Клімат Дніпропетровської  області помірно-континентальний з м’якою 

зимою та теплим (спекотним) літом. Ступінь континентальності 

збільшується із південного заходу  на  північний схід, на що вказує 

збільшення амплітуди добових та річних температур повітря (Географічна 

енциклопедія України, 1989; Клімат України, 2003). 
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За допомогою аналізу кліматичних умов регіону досліджень виявлено, 

що територія Дніпропетровської області знаходиться під впливом 

Атлантичного океану і Середземного моря – з одного боку, і Великого 

Євроазіатського континенту – з іншого.  

Для більш детального визначення умов регіону, на основі помісячних 

кліматичних даних за період 1970–2000 р., завантажених з відкритих джерел 

(https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html) (S. E. Fick & 

R. J. Hijmans, 2017), у ГІС-редакторі Golden Software Surfer 16 побудовано 

кліматичну карту Дніпропетровської області  (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Кліматична карта Дніпропетровської області 

 

На території області видно різноманітність циркуляційних процесів, із 

переважанням континентального повітря помірних широт, з чим переважно й 

пов’язані умови недостатнього зволоження. У холодну частину року роза вітрів 

свідчить про переважаючі маси з південного заходу і сходу, а в літній час – з 

https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html
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північного заходу (співвідношення зимових і літніх мас повітря 1,37) 

(Н. В. Ловелиус & Ю. И. Грицан, 1998). 

У зимовий період середня кількість похмурих днів майже однакова на 

всій території області – 15–20 днів на місяць, а з травня по серпень 

спостерігається лише 1–2 дні на місяць, коли Сонце весь день закрите 

хмарами. Найбільша кількість похмурих днів (125–130) спостерігається у 

Синельниківському районі, на лівобережній частині Дніпропетровського, 

східній – Павлоградського та південній – Новомосковського районів. 

Найбільше сонячних днів (60–65 на рік) відмічається на сході 

Дніпропетровщини і у південних та центральних районах правобережжя, а на 

півночі області та у Синельниківському районі – не перевищує 50 днів на рік. 

Головною особливістю клімату Дніпропетровської області є 

нерівномірний розподіл на її території водних і теплових ресурсів: їх зміна 

досить виразно прослідковується з південно-західного до північно-східного 

напряму, в основному за рахунок ослаблення впливу вологих атлантичних 

повітряних мас. Також характерною рисою клімату Дніпропетровщини є  

значні коливання погодних умов із року в рік. Помірно вологі роки 

змінюються різко посушливими, які  нерідко  посилюються  дією суховіїв. 

Взагалі  клімат  характеризується  відносно холодною зимою з нестійким 

сніговим покривом та жарким, посушливим літом. 

Температура повітря і кількість опадів відносяться до імперативних 

екологічних факторів, які представляють, поряд з ґрунтовим покривом, 

основу існування живих систем взагалі і рослинного покриву, зокрема 

(Н. В. Ловелиус  & Ю. И. Грицан, 1998). Саме ці кліматичні фактори є 

ресурсами у широкому розумінні, які просторово структуровані, та 

викликають закономірні зміни продуктивності фітоценозів на визначених 

ділянках лісових насаджень. В сучасних умовах глобального потепління 

клімату практична реалізація полягає в можливості оцінити тенденції 

кліматичних коливань у минулому і прогнозувати зміни елементів клімату в 

майбутньому. Для оцінки кліматичних умов регіону на Дніпропетровщині 
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діють 11 метеостанцій (Дніпропетровський обласний центр по 

гідрометеорології, Дніпро, Верхньодніпровськ, Губиниха, Довгінцеве, 

Комісарівка, Кривий Ріг, Лошкарівка, Нікополь, Павлоград, Синельникове, 

Чаплине). За даними багаторічних спостережень, за останні 100–120 років 

температура Дніпропетровщини, як і в цілому у всьому світі, має тенденцію 

до зростання, підвищившись щонайменше на 1,0° С. 

На рис. 2.3 наведено дані багаторічних спостережень річної 

температури повітря та кількості опадів на території області 

(http://www.pogodaiklimat.ru/climate/34504.htm). 

 

Рис. 2.3. Кліматограма середньомісячних температур ( С) та кількості 

опадів (мм) Дніпропетровського регіону 

 

Згідно зведених даних Дніпропетровської метеостанції, за період з 1961 

по 2014 рр. на території регіону середньорічна сума опадів становила 

447,8 мм, а середня температура за рік – + 8,0 С. В цілому, річна кількість 

опадів для регіону збільшується від 400 до 430 мм на півдні, до 450–490 мм 

на півночі. Максимум – 800 мм, і мінімум опадів – 250 мм спостерігається в 

http://www.pogodaiklimat.ru/climate/34504.htm
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аномальні роки (Клімат України, 2003). Максимальна кількість опадів у 

м. Дніпропетровську відмічено у 1894 р. – 765 мм, мінімальна – у 1921 р. – 

251 мм. Найбільша кількість опадів (до 60 % річної норми) припадає на літо.  

Розглянуто вплив вологи та температури у вибіркові роки закладання 

ТПП у регіоні досліджень. У табл. 2.1 та 2.2 представлено результати аналізу 

погодних умов – середньомісячної суми опадів та температури за 2014, 2015 

та 2016 рр., отримані із найближчої метеостанції м. Дніпро (4860ʹ північної 

широти, 3497ʹ східної довготи, 143 м н.р.м.). 

Таблиця 2.1 

Середньомісячна кількість опадів, мм (дані Дніпропетровської 

метеостанції) за досліджуваний період 
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2014 6,3 3,4 73,0 12,5 41,7 3,5 56,2 15,8 74,3 46,3 18,9 5,4 357,3 

2015 11,2 2,2 8,0 33,5 34,4 57,3 52,0 26,7 63,0 6,0 15,0 27,6 336,3 

2016 85,7 25,3 40,4 64,2 101,3 50,9 51,0 22,0 42,5 55,3 62,2 53,7 654,5 

 

Таблиця 2.2 

Середньомісячна температура повітря, ºС (дані Дніпропетровської 

метеостанції) за досліджуваний період 
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2014 0,5 0,5 1,4 10,3 18,9 21,4 21,2 21,1 14,8 8,1 5,6 -3,0 10,1 

2015 -7,4 2,0 7,2 10,3 20 19,7 25,5 25,1 17,1 7,1 1,6 -3,0 10,4 

2016 -6,4 1,8 4,6 12,6 17,0 20,8 22,6 23,1 14,6 6,8 2,0 -3,8 9,6 

 

Сума позитивної температури повітря у регіоні за період вегетації 

(температурою повітря 5 С і вище) становить 2200–2300 С. Тривалість 
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періоду активної вегетації, з температурою повітря вище + 10 С складає 

173–178 дні, сума активних температур за цей період становить – 3000–

3200С, а кількість опадів 260–270 мм. Тривалість безморозного періоду – 

175–185 днів. Останні весняні приморозки припиняються в третій декаді 

травня, а перші осінні – відмічаються в другій декаді вересня. Середня 

багаторічна дата створення стійкого снігового покриву відмічається 3-5 

січня, а його сходу – 5–7 березня. 

За даними метеостанції м. Дніпро, відносна вологість повітря в умовах 

області змінюється протягом року від 60 % – у літні місяці та у вересні, до 

90 % – у грудні. Середня величина вологості повітря в рік складає 73 % 

(О .І. Галік & Т. О. Басюк, 2014). 

У середньому випадає близько 450 мм опадів на рік на півдні та 400 мм 

– на півночі. Найменша кількість опадів фіксується у березні та жовтні, 

найбільша – у червні та липні. У теплий період року (квітень − вересень) 

опадів випадає біля 60−68 % від річної їх кількості. У найбільш посушливі 

роки їх випадає в півтора – два рази менше. Тривалість періоду з 

температурами повітря вище 10 С – 105 днів. Тривалість безморозного 

періоду 172 дні. Осінні заморозки починаються з першої декади жовтня, 

весняні закінчуються в першій декаді травня. Середня максимальна висота 

снігового покриву 12–13 см. Весною у метровому шарі ґрунту утримується в 

середньому 70–75 мм вологи. Найнижча середньомісячна температура 

повітря в січні (-14,5 С) зафіксована в 1950 р., найбільш висока температура 

липня (+23,7 С) – в 2010 році. Для зимового періоду характерна нестійка 

погода, з різким зниженням або підвищенням температури повітря. Перші 

морози відмічаються на початку грудня, коли середня температура 

опускається нижче нуля. Стійкий сніговий покрив утворюється не раніше 

кінця грудня і в середньому тримається до кінця січня. 

У холодні роки зима триває до середини березня, коли температура 

стійко переходить відмітку 0 С, у перші два тижні ще може бути сильний 
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мороз і лежати сніг, а нічні заморозки до -10 С можуть тривати до кінця 

місяця. Але в теплі роки вже в середині березня денні температури бувають 

вище +20 С. На початку і середині лютого ще можливі різкі морози і нічні 

температури до -25 С. У теплі роки весна настає вже в середині лютого, а 

вдень температура може підніматися до +17 С. 

У перший тиждень березня середня температура повітря стійко 

переходить відмітку 0 С, і тому снігу важко затриматися на довший час. У 

квітні середня температура близько +10 С. Нормальні денні температури з 

другої декади +15 С і вище. Істотні нічні заморозки зустрічаються не 

частіше, ніж один раз на 10 років. Частіше бувають рекорди тепла – (+) 25–

28 С. У перших числах травня, як виняток, ще можуть бути нічні заморозки 

до -2 С. Фактично травень – літній місяць, а не весняний. У першій половині 

місяця вдень вже вище +20 С, а в теплі роки максимальна температура 

досягає +35 С. Червень – середньомісячна температура повітря +19,9 С. 

Місячна норма опадів найбільша в році 160 мм, але в основному, у вигляді 

короткочасних грозових злив. У період між травнем і вереснем під час однієї 

зливи може випасти місячна (і більше) норма після тривалого періоду 

відсутності дощів. Денні температури близько +25 С. В липні температура 

перевищує +30 С. З середини червня і до кінця липня вночі температури 

рідко знижується до + 18 С і часто вище +20 С.  

У липні та вересні можлива посуха і повна відсутність дощів протягом 

декількох тижнів. Кількість днів з опадами і вологість повітря мінімальні у 

році. 

За статистикою в серпні температура знижується порівняно з 

попереднім місяцем. Але слід відзначити, що в цьому місяці відмічають 

максимальні температури. Максимум був зафіксований на позначці +40,9 С  

у 2010 році. 

Вересень теплий і м’який, особливо у спекотні роки, які в останні 

десятиліття зустрічаються все частіше у зв’язку з глобальним потеплінням. 
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Денні температури вище +30 С не рідкість для кінця вересня. Нічні 

заморозки, як виняток, можуть бути в останніх числах місяця. Температура 

повітря знижується лише у другій половині жовтня. Норма опадів в жовтні 

одна з найменших за рік. В першу декаду листопада середня температура 

повітря опускається нижче +5 С. Вдень буде ще близько +10 С, але вночі 

частіше заморозки і легкі морози.  

У холодні роки в 20-х числах листопада настає стійкий холод і випадає 

перший суттєвий сніг. Він, втім, рідко лежить більше декількох днів. Відлиги 

тривають всю зиму. 

Вегетаційний період становить 210 днів. Для всіх сезонів року 

характерні такі особливості клімату, як різні перепади добових температур 

повітря в межах 10–15 С протягом однієї-двох діб. Різкі похолодання та 

потепління супроводжуються небезпечними стихійними метеорологічними 

явищами. У свою чергу несприятливі кліматичні фактори: ранні осінні та 

пізні осінні заморозки, морози з вітрами, суховії та пилові бурі несприятливо 

впливають на ріст і розвиток лісонасаджень. 

Згідно агрокліматичного районування, який висвітлює ступінь 

сприятливості клімату, Дніпропетровська область відноситься до зони 

недостатнього зволоження, із гідротермічним коефіцієнтом Г. Б. Селянинова 

0,7–1,0. 

На території досліджень максимум хмарності припадає на зимові 

місяці. Найбільше ясних днів спостерігається в серпні. Взимку на протязі 

доби максимальна кількість хмар буває перед сходом сонця, мінімальна – 

припадає на вечірній час. З травня по вересень, у період найбільшого 

розвитку конвекції, максимум хмарності відзначається після опівдня. 

Активність вітрів на території Байрачного Степу протягом року 

практично однакова. Переважаючими є північно-західні (влітку) і південно-

східні вітри (взимку) (рис. 2.4). Середньорічна швидкість вітру в області 

становить взимку 5–5,5 мˑс-1, влітку – 3,5–4 мˑс-1. У середньому в різних 
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районах області налічується від 10 до 25 днів, коли сила вітру перевищує 

15 мˑс-1 (Клімат України, 2003). 

    

          Січень                   Квітень                  Липень                   Жовтень 

Рис. 2.4. Роза вітрів у Байрачному Степу України 

 

Серед несприятливих кліматичних явищ – відлиги, морози з вітрами, 

суховії і пилові бурі. Дніпропетровська область лежить у межах посушливої 

агрокліматичної зони. Посухи є основною проблемою зони Степу 

(И. Е. Бучинский, 1970; О. А. Дроздов, 1980). Численні дослідження у 

вивченні даного аномального явища виконано в свій час багатьма 

науковцями, однак найбільш детальну характеристику із пошуком вирішення 

даної проблеми надає Б. І. Сазонов (1991).  

Суховії, які виникають на фоні вкрай високого температурного режиму 

в умовах Степу, мають високу повторюваність на території регіону (табл. 2.3) 

(Агрокліматичний довідник по Дніпропетровській області (1998-2005 р.). Як 

відомо, виникають суховії на периферії антициклону внаслідок повітряних 

мас, зазвичай при вітрах східних, південно-східних та північних напрямків 

(О. І. Пилипенко, В. Ю. Юхновський & М. М. Ведмідь, 2004). У квітні-травні 

суховії здатні послаблювати рослини, а у червні пригнічувати ріст і розвиток 

дерев. У липні-серпні, на фоні найвищих температур, зазвичай 

спостерігається найбільша повторюваність суховіїв з тривалістю від одного 

до декількох днів.  

Суховії бувають різної інтенсивності – слабкими, середньої 

інтенсивності, інтенсивними та дуже інтенсивними. Вірогідність років з 
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суховіями середньої інтенсивності по області складає 100 %, що означає, що 

вказані суховії спостерігаються щорічно. Дуже інтенсивні суховії найчастіше 

спостерігаються у Комісарівському, Лошкарівському та Синельниковському 

районах області, особливо у липні. 

Таблиця 2.3 

Повторюваність років (%) із суховіями у вегетаційний період рослин 

Населений 

пункт 

Місяць року 

IV V VI VII VIII IX X 

Губиниха 25 75 55 60 70 50 10 

Дніпро 30 85 70 70 75 55 10 

Комісарівка  20 85 70 75 95 65 15 

Кривий Ріг 10 60 50 70 80 35 15 

Лошкарівка  25 90 60 75 90 55 20 

Нікополь  10 70 70 85 85 40 20 

Павлоград 20 75 70 70 80 45 15 

Синельникове 25 70 70 65 90 60 15 

Чаплине 25 60 50 55 65 40 15 

 

Ще одним аномальним явищем Дніпропетровського регіону є пилові 

бурі (“чорні бурі”, через колір чорнозему, який переноситься вітром). У 

Степу пилові бурі є явищем, яке у порівнянні із іншими природно-

кліматичними зонами, тут зустрічається найчастіше (45 %). Пилові бурі 

виникають при поєднанні факторів великої швидкості вітру, розораності 

територій та недостатньої кількості рослинності, зокрема, лісових насаджень 

та лісосмуг, посушливого клімату із незначною кількістю опадів 

(О. І. Пилипенко, В. Ю. Юхновський & М. М. Ведмідь, 2004). 

 Найбільша повторюваність пилових бур припадає на квітень-травень і 

липень-серпень-вересень. Навесні пилові бурі призводять до знищення 

посівів, оголення та висушення кореневої системи сіянців деревного підросту 
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тощо. Найбільш ефективними для боротьби з пиловими бурями є лісосмуги, 

що перешкоджають прискоренню потоків повітря і видуванню родючого 

шару ґрунту.  

Метеорологічні умови області сприяють досить суттєвому впливу на 

розсіювання і переносення домішок, внаслідок чого рівень забруднення 

повітряного басейну у регіоні зростає. Найбільший вплив на забруднення 

атмосфери шкідливими домішками мають наступні метеорологічні фактори: 

повторність, потужність та інтенсивність температурних інверсій у нижній 

тропосфері; висота шару перемішування; повторність слабких вітрів, штилів і 

застою повітря, тривалість туману. Одним із важливих факторів, які 

впливають на розповсюдження домішок в атмосфері, є вітровий режим. 

Особливо несприятливі умови утворюються, коли слабкі вітри зберігаються 

тривалий час і спостерігаються на значній території. У Дніпропетровській 

області повторність слабких вітрів (0–1 мˑс-1) складає 20–25 %, а в долинах 

річок до 30–35 %. Безперервна тривалість слабких вітрів сягає 1–5 днів на 

місяць. Від зими до літа спостерігається повільне підвищення 

повторюваності слабких вітрів. 

 

2.1.2 Гідрологічні умови. У Дніпропетровській області нараховується 

близько 340 річок і балок (які належать до категорії річок) довжиною більше 

10 км. З них 74 річки мають довжину більше 25 км і 266 – довжину від 10 до 

25 км. Сумарна довжина всіх річок на території області становить понад 7 

тис. км.  

Вся територія Дніпропетровської області відноситься до басейну 

Дніпра. Головна водна артерія – р. Дніпро - перетинає область з півночі на 

південь, потім протікає вздовж південної межі області зі сходу на захід. 

Протяжність Дніпра в межах області − 261 км, площа водозбору – 31925 км2. 

Головні притоки Дніпра: лівобережні – Оріль, Самара з Вовчою, Кільчень; 

правобережні – Мокра Сура, Базавлук, Інгулець з притоками Вісунь і 

Саксагань (всі вони належать до класу середніх річок).  
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Область вважається водозабезпеченою, однак це досягається за рахунок 

транзитного потоку вод Дніпра. Локальних водних ресурсів недостатньо. 

Тому в майбутньому область може зазнавати вододефіциту, бо існуючі 

можливості збільшення водоспоживання практично вичерпані, оскільки 

збільшення обсягів забору води з Дніпра загрожує як екологічному стану 

річки, так і функціонуванню господарського комплексу місцевостей, 

розташованих нижче за течією. Більша частина Дніпропетровської області 

розташована в межах гідрогеологічної провінції Українського щита, крайній 

північний схід – в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. 

Тому можливості видобутку підземних вод в регіоні обмежені. Однак 

існують перспективи знаходження нових запасів підземних вод у розломах 

Українського щита, які можуть бути використані, перш за все, для 

задоволення потреб населення у воді. 

Річки Дніпропетровської області відзначаються значним рівнем 

забруднення. Для вод Дніпра та Самари характерний високий вміст (з 

перевищенням ГДК) сульфатів, сульфітів, окисів заліза та важких металів 

внаслідок інтенсивних промислових скидів. Малі річки регіону більш 

забруднені сільськогосподарськими стоками, як наслідок підвищена частка 

йонів амонію та нітратів.  

М. В. Ловеліусом & Ю. І. Грицаном (1998) представлено аналіз 

співвідношення витрат р. Дніпро в аномальні роки. Авторами показано, що 

співставлення стоків води річки по місяцях дозволяє бачити найвищі 

значення стоку з екстремумом у травні в багатоводні роки. Періоди з 

екстремально малим стоком, як правило, є посушливими, і з ними пов’язано 

збільшення повторюваності пилових бур у степовій зоні. 

 

2.2  Ґрунтові умови  

 

Від ґрунту залежить продуктивність і швидкість росту лісонасаджень, 

морфометрія рослин, ступінь стійкості лісу проти негативних факторів. 
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Ґрунти Дніпропетровської області мають зональний характер. 

Материнською породою для розвитку ґрунтового покриву послужили 

еолово-делювіальні четвертинні відкладення у вигляді суглинків легкого, 

середнього і важкого мінерального складу, які вкривають майже всю 

територію області (А. Л. Бельгард, 1971). Переміщуючись із півночі на 

південь області, чорноземи звичайні малоґумусні потужні переходять 

спочатку в середньопотужні, далі – у малопотужні та в чорноземи південні. 

Під водою і болотами в області знаходиться понад 170 тис. га, освоєно понад 

33 тис. га. 

Північ регіону охоплена смугою чорноземів звичайних глибоких 

середньо- та малогумусних, пилувато-середньосуглинкових або пилувато-

важкосуглинкових. Далі на південь їх змінюють чорноземи звичайні 

пилувато-середньосуглинкові малогумусні на лесах з ділянками чорноземів 

звичайних середньогумусних. Крайній південний захід займають чорноземи 

звичайні, неглибокі малогумусні та чорноземи південні, малогумусні та 

слабкогумусовані на лесах. 

Інтразональні типи ґрунтів зосереджені у долинах річок, зокрема, 

найбільших – Дніпра та Самари. Вони представлені лучно-чорноземними 

поверхнево-солонцюватими ґрунтами в комплексі із солонцями, 

чорноземами солонцюватими на важких глинах, лучно-чорноземними 

ґрунтами в долині Дніпра, лучними солонцюватими ґрунтами вздовж заплав 

Дніпра, Орелі і Самари, дерновими переважно оглеєними піщаними та 

супіщаними ґрунтами на річкових алювіальних пісках. 

Реакція ґрунтового розчину чорноземних та лучночорноземних ґрунтів 

– нейтральна або слабколужна, солонцюватих ґрунтів – середньолужна, 

солонців – лужна. Найвищою родючістю характеризуються чорноземи 

звичайні середньогумусні, найнижчою – солонці. Родючість дерново-

підзолистих ґрунтів невисока. 

Домінуючими в області є чорноземні ґрунти різних підтипів (рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Карта ґрунтів Дніпропетровської області 

(http://geomap.land.kiev.ua/obl-3.html) 

 

Чорноземи повнопрофільні залягають на широких рівнинних 

просторах, займають 48,3 % від загальної земельної площі, у тому числі 

звичайні чорноземи – 42,3, південні – 5,7 і солонцеві – 0,3 %. Еродовані 

ґрунти розташовані на схилах різної крутизни й протяжності, різних форм і 

http://geomap.land.kiev.ua/obl-3.html
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експозицій. Вони займають 36,6 %, у тому числі слабоеродовані – 27,3 %, 

середньо- і сильноеродовані – 9,3 %.  

На решті території області (15,1 %) поширені лугово-чорноземні, 

чорноземно-лугові, лугові, лугово-болотні, болотні, засолені, солонцеві, 

осолоділі, а також дернові ґрунти, солончаки та солонці. Ці генетичні групи 

ґрунтів займають знижені частини рельєфу: заплави річок, долини балок, 

улоговини, низини, тобто ділянки з додатковим зволоженням, джерелами 

якого є ґрунтові води або перерозподілені рельєфом атмосферні осідання. 

Розподіляються ґрунти на території області у відповідності до закону 

горизонтальної (широтної) зональності. При переміщенні з півночі на південь 

області чорноземи звичайні малоґумусні потужні переходять спочатку в 

середньопотужні, далі – в малопотужні, а останні – в чорноземи південні.  

Однією з важливих характеристик ґрунтів є середньомісячна 

температура їх поверхні. На території області найнижчі середньомісячні 

температури поверхні ґрунту спостерігаються у січні. У лівобережних, 

центральних та північних районах вони становлять -6 С, а у південних та 

південно-західних – -4 С…-5 С. У березні середньомісячна температура 

ґрунту збільшується з півночі на південь від 0 С до 1 С. Найбільш 

інтенсивне підвищення температури поверхні ґрунту (на 9–10 С) 

відбувається від березня до квітня і від квітня до травня. 

 

2.3. Еколого-економічні умови  

 

Дніпропетровська область характеризується наявністю потужних 

запасів мінеральної сировини та сприятливими агрокліматичними умовами, 

що зумовлює високу концентрацію тут промислових об’єктів і інтенсивний 

розвиток агропромислового сектору. У результаті більша частина земель 

регіону є антропогенно-трансформованими. 
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Високий рівень забруднення атмосферного повітря є основною 

екологічною проблемою області, в результаті чого регіон відноситься до 

одних із найбільш забруднених в Україні. Основними джерелами 

забруднення повітря є промислові підприємства гірничо-металургійного, 

паливно-енергетичного, хімічного комплексів, транспорт. У зв’язку із цим 

виконання лісами екологічних функцій відіграє велику роль в 

життєзабезпеченості населення регіону. 

Паливно-енергетичні ресурси представлені запасами кам’яного вугілля 

Донбасу та бурого Дніпропетровського басейну, родовищами нафти та 

природного газу. Добре розвинена машинобудівна галузь: важке і металомістке 

машинобудування, верстатобудування, приладобудування, автомобілебудування. 

Головним центром машинобудування є Дніпро, де зосереджено виробництво 

металургійного і гірничо-шахтного устаткування, транспортне машинобудування, 

металоконструкції, космічне машинобудування («Південмаш»). Будівельна 

промисловість включає виробництво будівельного каменю, залізобетонних 

конструкцій, цементу, гіпсу, облицювальних матеріалів. 

В області домінують добувна та переробна промисловість, серед яких 

основне значення має чорна металургія із повним циклом виробництва – 

видобутком сировини, палива і виробництва металу. До підприємств чорної 

металургії відносять: 

- ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг) – 

виробник окатишів; 

- ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»; 

- ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»; 

- Гірничо-металургійний комбінат ВАТ «Криворіжсталь»; 

- ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод»; 

- ВАТ «Дніпровський металургійний завод». 

Із підприємств хімічної промисловості варто виділити наступні: 

- Шинний завод (м. Дніпро); 

- ВАТ «Дніпроазот» (м. Кам’янське);  
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- Дніпропетровський лакофарбовий завод; 

- Павлоградський хімічний завод; 

- Криворізький лакофарбовий завод. 

Експерти в області вивчення довкілля та стану оточуючого середовища 

вказують на наступні причини кризової екологічної ситуації регіону: 

- перевага розвитку сировинно-видобувних екологічно 

небезпечних галузей; 

- низький рівень культури виробництва; 

- неконтрольоване накопичення відходів; 

- низька ефективність очисних споруд; 

- недостатній рівень екологічної освіти керівників усіх рівнів і 

населення; 

- низька екологічна свідомість суспільства. 

Станом на 2016 р. обсяг валових викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у регіоні склав 

833,0 тис. тонн. 72 % викидів шкідливих речовин здійснюють підприємства 

гірничо-металургійного комплексу, 18 % – енергетики, 0,9 % – будівельного 

комплексу (https://adm.dp.gov.ua/pro-oblast/rozvitok-regionu/ekologiya). 

У розрахунку на 1 км2 території щорічно обсяги викидів шкідливих речовин 

становлять 28 тонн, що у перерахунку на одну людину – 240 кг.  

Згідно із «Регіональними доповідями про стан навколишнього природного 

середовища в Дніпропетровській області», динаміка викидів шкідливих речовин 

за 2010−2016 роки у регіоні досліджень є наступною (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Динаміка викидів шкідливих речовин (тис. т) в атмосферне 

повітря Байрачного Степу за період 2010–2016 рр. 

Джерела 

викидів 

Рік обліку 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Стаціонарні  933,106 950,373 961,947 940,5 855,775 723,9 833,0 

Пересувні  207,378 207,51 211,13 203,348 181,3 152,6 н.д. 

Усього 1140,484 1157,883 1173,077 1143,848 1137,075 876,6 883,0 

https://adm.dp.gov.ua/pro-oblast/rozvitok-regionu/ekologiya
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Починаючи з 2014 р. фіксується незначне зменшення кількості викидів 

шкідливих речовин як від стаціонарних, так і пересувних джерел, можливо, 

за рахунок дотримання останнім часом нормативів викидів, а також 

перевірки автомобілів на вміст СО у відпрацьованих газах. 

Основним парниковим газом, який має безпосередній вплив на зміну 

клімату, є діоксид вуглецю. Динаміка сумарної кількості надходжень 

діоксиду вуглецю в атмосферне повітря досліджуваного регіону у період з 

2011 по 2015 рр. представлена на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферу 

Дніпропетровського регіону у період з 2004 по 2015 рр. (джерело – 

http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/ns) 

 

У поверхневі водойми Дніпропетровської області щорічно надходить 

понад 2 млрд. м3 стічних вод, з них біля 38,5 % – забруднені стоки. З 

щорічними забрудненими стоками у р. Дніпро надходить 7,8 тис. т органіки, 

417 т нафтопродуктів. 
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Найбільш інтенсивне забруднення р. Дніпро здійснюється на території 

м. Дніпро, де розташовано понад 400 підприємств металургійної, 

коксохімічної, металообробної та інших галузей промисловості. Потужність 

очисних споруд міста забезпечує очистку лише 17 % обсягу стічних вод. 

Порушення умов стоку поверхневих вод, спричинене високим рівнем 

техногенного навантаження на території призвело до виникнення однієї з 

найбільш гострих проблем регіону – підтоплення, що є наслідком 

підвищення ґрунтових вод. Останнім часом на Дніпропетровщині 

підтоплюються 550 населених пунктів площею понад 27,7 тис. га, що складає 

близько 20 % від усієї її території. Найбільш інтенсивно поширення даного 

процесу відбувається в зонах впливу водосховищ, зрошувального 

землеробства та в гірничо-видобувних регіонах. До районів підтоплення 

відносяться Петропавлівський, Апостолівський, Софіївський, Широківський. 

На території Дніпропетровської області щорічно утворюється та 

накопичуються великі обсяги відходів – 20–27 млн т промислових та 4 млн м3 

твердих побутових. Із них переробляються та піддаються утилізації лише 11–

12 %. Найбільше відходів гірничо-металургійного комплексу, зосереджених у 

Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському, Нікополі та Західному Донбасі. 

Значне погіршення екологічної ситуації Дніпропетровщини пов’язане 

також із наявністю у регіоні великих площ порушених земель, спричиненими 

небезпечними геологічними процесами. Загальна площа таких земель у регіоні 

досягає 36,6 га і найбільша їх кількість на території м. Дніпро, м. Кам’янське, 

м. Кривий Ріг, Нікопольського марганцевого басейну. 

Розвиток лісового господарства в умовах регіону Байрачного Степу. За 

загальною площею станом на 01.01.2011 р., лісистість Дніпропетровської 

області складає 5,6 %, що на 0,8 % більше, порівняно із попереднім роком 

обліку – 2002 р. При цьому вважається, що оптимальною для даної частини 

України є лісистість 8 % від площі (В. П. Ткач & В. Л. Мєшкова, 2008). 

Загальна площа лісових ділянок Дніпропетровської області становить 

189,8 тис. га, із них вкритих лісовою рослинністю – 179,2 тис. га. Характерним 
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для регіону є значна кількість балансоутримувачів лісових ділянок. Площа 

лісових земель, підпорядкованих Дніпропетровському обласному управлінню 

лісового та мисливського господарства (ДОУЛМГ) складає 45,7 % (90,8 тис. га), 

із них вкриті лісовою рослинністю – 65,7 тис. га (Основні положення організації 

і розвитку лісового господарства Дніпропетровської області, 2011). Природні 

ліси є лише у заплавах Дніпра, Орелі, Самари, Вовчої і вони називаються 

заплавними. Інший тип лісів природного походження Дніпропетровщини – 

байрачні ліси, які ростуть по схилах балок та ярів. У байрачних лісах 

переважають дуб і його супутники – ясен, берест, в’яз, клен гостролистий і 

польовий, липа, на Правобережжі зустрічається граб.  

Основною формою лісорозведення в умовах степового Наддніпров’я є 

створення лісових культур. Штучно створених лісів в умовах 

Дніпропетровської області приблизно у 4 рази більше, ніж природних. За 

даними В. А. Горейко (2010), у теперішній час у держлісфонді 90,9 тис. га 

штучних лісових насаджень. Головними лісотвірними видами в умовах 

Байрачного Степу є дуб звичайний, робінія несправжньоакація та сосна 

звичайна; частка насаджень, сформованих даними видами у межах ДОУЛМГ, 

складає 31,7; 26,9 та 24,7 % відповідно (Основні положення організації і 

розвитку лісового господарства Дніпропетровської області, 2011).  

Лісове господарство регіону досліджень займає провідне місце, 

управління якого в лісах фонду здійснює Дніпропетровське обласне управління 

лісового та мисливського господарства. Головним спрямуванням 

лісогосподарських підприємств області є підтримка їх ключових функцій, а 

саме екологічної, захисної, кліматорегулюючої, рекреаційної. Адже саме ліси 

запобігають забрудненню оточуючого середовища, сприяють його очищенню, 

регулюють стоки вод, сприяють оздоровленню населення. Дуже актуальним у 

регіоні є питання збереження та відтворення лісів, підвищення їх 

продуктивності та раціонального використання. Більшість лісів 

Дніпропетровщини віднесено до категорії захисних або протиерозійних, які 

попереджають ерозію ґрунту, затримують твердий стік, що надходить з полів. 
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Значне місце посідають також рекреаційно-оздоровчі ліси, що 

використовуються населенням для відпочинку, туризму, санаторно-курортного 

лікування.  

Лісова промисловість в економіці області займає незначне місце, 

переробка деревини не розвинена. Однак у межах лісового фонду 

лісогосподарських підприємств проводиться заготівля ліквідної деревини, 

лісоматеріалів, пиломатеріалів та заготовок, дров’яної деревини для 

технологічних потреб, дрова для опалення. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Досліджувана територія знаходиться у межах посушливої, 

агрокліматичної зони недостатнього зволоження, із гідротермічним 

коефіцієнтом Г. Б. Селянинова 0,7–1,0. Серед несприятливих кліматичних явищ 

регіону – відлиги, морози з вітрами, суховії і пилові бурі. 

2. За даними багаторічних спостережень, за останні 100–120 років 

температура Дніпропетровщини, як і в цілому у всьому світі, має тенденцію до 

зростання, підвищившись щонайменше на 1,0° С. 

3. Більша частина земель регіону є антропогенно-трансформованими, 

сформованими в умовах функціонування промислових підприємств гірничо-

металургійного, паливно-енергетичного, хімічного комплексів та інтенсифікації 

транспортних мереж. Територія області відноситься до категорії дуже 

забруднених, внаслідок чого екологічна ситуація регіону характеризується як 

кризова.  

4. Середній обсяг валових викидів парникових газів, які безпосереднім 

чином впливають по зміну кліматичних умов, в атмосферне повітря від 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення по Дніпропетровській області 

за період з 2004 по 2015 рр. склав 24,1 млн т. 

5. Лісистість досліджуваного регіону складає 5,6 % (станом на 

01.01.2011 р.), що на 0,8 % більше, порівняно із попереднім роком обліку 
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(2002 р.). Загальна площа лісових ділянок Дніпропетровської області становить 

189,8 тис. га, із них вкритих лісовою рослинністю – 179,2 тис. га. 

6. За походженням ліси Байрачного Степу у переважній своїй більшості 

(≈ 75 %) є штучно створюваними. Природні насадження є лише у заплавах 

річок і по схилах балок та ярів. Основною формою лісорозведення в умовах 

досліджуваного регіону є створення лісових культур.  

 

Матеріали розділу висвітлені у 2 наукових працях: Y. I. Gritsan, 

V. M. Lovynska, S. A. Sytnyk, & A. I. Hetmanchuk, 2019; Y. I. Gritsan, 

S. A. Sytnyk, V. M. Lovynska, & I. I. Tkalich, 2019. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, МЕТОДИЧНЕ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

З огляду на багатогранність лісових екосистем, застосування під час 

дослідження біопродуктивності комплексного підходу є нагальною 

проблемою, виконання якої передбачає структурованості процесу із 

використанням принципів динамічного системного аналізу.  

Ведення лісового менеджменту на засадах сталого розвитку є 

ключовим питанням, що визначає необхідність збалансування отриманих 

соціальних, екологічних та економічних продуктів лісів. Концепція 

збалансованого лісокористування передбачає реалізацію цілісності 

принципів діяльності у всіх напрямках.  

Системний підхід під час дослідження будь-якого природного об’єкту 

передбачає послідовність залучення вхідних даних, сам процесинг та 

отримання вихідних параметрів, які повинні бути співставними критеріям 

збалансованого розвитку. Етап процесу обробки вхідних аргументів 

забезпечується прийомами математичного моделювання, які при 

забезпеченні всіх умов відповідності та узгодженості із заданими 

параметрами проходять процес апробації кінцевого «продукту». 

Імплементація системного підходу є не лише трансформацією 

вирішення екологічних питань, але і вирішенням існуючих економічних та 

соціальноих аспектів. 

Сучасні спроби надати оцінку лісонасадженням на основі встановлення 

їх біопродуктивної здатності, вимагають розробки комплексного 

класифікаційного стандарту, який буде пов’язаний з критеріями та 

показниками стійкості розвитку відновлювального лісового ресурсу як на 

національному, так і локальному рівнях. У такому випадку основи ведення 

лісового господарства повинні базуватись на порівнянні усіх сукупностей 
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складових у межах лісового середовища, а також із елементами інших 

природних екосистем. Для вирішення даного завдання необхідним є 

використання системності підходу з отримання теоретичних знань щодо 

ознак, основних принципів діяльності, взаємовідносин усіх класів біотичних 

об’єктів.  

За останні роки системний підхід набув широкого розвитку, що надало 

можливість його застосування при порівнянні та аналізуванні об’єктів 

лісових ценозів у різномасштабному плані. Визначені на місцевому рівні 

особливості функціонування лісового угруповання характеризуються як 

цілісні та систематичні, вбудовані у мережу національної та 

загальноєвропейської структури.  

Аналіз усіх загальносистемних елементів лісів повинен бути всебічним 

та інтерактивним, адже проблему управління лісовими ресурсами не можна 

вирішити через застосування фрагментарного підходу. Відтак, під час 

дослідження біопродуктивності лісонасаджень визначеного регіону 

Байрачного Степу Україні здійснена спроба якомога повніше описати 

різноманітні її аспекти шляхом застосовання системи спеціальних методів із 

наступних дисциплін: лісівництва, лісової таксації, екології, математичного 

моделювання, інформатики тощо.  

Важливим трендом у спрямованості на більш повне охоплення усіх 

досліджуваних аспектів біопродукувальних процесів лісових екосистем 

степової частини України, є оцінювання обсягів органічної речовини 

компонентів деревостанів визначеного об’єкту як у статиці, так і у динаміці. 

В концептуальному плані системність застосованого підходу дисертаційної 

роботи полягає у кількісному визначенні компонентів продукування 

соснових деревостанів з наступною агрегацією, порівнянням, співставленням 

отриманих результатів із даними обсягів викидів CO2 у регіоні з метою 

отримання інформації щодо урівноваження та сталості досліджуваної 

системи як екологічної складової Байрачного Степу. 

 



124 

 

3.1  Програма та методики досліджень  

 

Під час оцінювання біопродуктивності та екологічної ролі лісу 

вихідними даними стає використання кількісних та якісних параметрів 

фітомаси лісових фітоценозів (В. В. Протопопов, 1980). 

Дослідження оцінки біопродуктивності дерев та деревостанів сосни 

звичайної здійснювались в умовах Північного (Байрачного) Степу (на 

прикладі Дніпропетровської області). Програма досліджень передбачала 

застосування сучасних методів системного аналізу лісових екосистем із 

включенням наступних етапів: 

1. Аналіз методичного і експериментального матеріалу із вивчення 

компонентів біопродуктивності лісів та їх нормативно-інформаційного 

забезпечення. 

2. Ретроспективний аналіз динаміки соснових деревостанів в умовах 

регіону. 

3. Збір первинних даних, що характеризують соснові деревостани 

Дніпропетровської області шляхом аналізу повидільної бази даних. 

4. Підбір та закладання репрезентативних ділянок ТПП у соснових 

насадженнях. 

5. Здійснення польових робіт на ТПП: відмежування, зняття 

географічних координат, перелік дерев на пробній площі. 

6. Визначення параметрів компонентів надземної фітомаси на основі 

показників модельних дерев на пробних площах. 

7. В рамках проведення польових робіт відбір дослідних зразків для 

визначення показників щільності стовбура та крони дерев з наступним 

пошуком математичних залежностей їхньої динаміки. 

8. Формування електронної комплексної бази даних за результатами 

польових досліджень. 

9. Проведення статистичної обробки дослідних даних за допомогою 

спеціальних прикладних програм та їх аналітичний опис. 
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10. Розробка ТХР штучних модальних соснових деревостанів. 

11. Опрацювання моделей динаміки біопродуктивності надземної 

фітомаси деревостанів сосни звичайної. 

12. Моделювання параметрів надземної фітомаси дерев для 

деревостану у статиці та розробка відповідних нормативів оцінки 

компонентів фітомаси. 

13. Розробка алгоритму розрахунку щорічної продукції компонентів 

надземної фітомаси соснових лісів. 

14. Оцінка вуглецедепонувальної та киснепродукувальної здатності 

сосняків регіонального рівня. 

15. Розрахунок вегетаційних індексів та біофізичних параметрів на 

основі супутникових знімків Sentinel-1А та Sentinel-2А. 

16. Створення карт розподілу надземної фітомаси сосни звичайної на 

досліджуваній території. 

Реалізація визначених етапів передбачала виконання комплексних 

досліджень з біопродуктивності сосни звичайної за компонентами надземної 

фітомаси, виходячи з принципів системного підходу. Дослідження мали 

комплексний підхід, із поєднанням вагового та стереометричного методів 

оцінювання фракцій фітомаси та із застосуванням методу математичного 

моделювання. Математичне моделювання мало ключове значення, адже за 

допомогою кореляційного, регресійного, дисперсного аналізів стало 

можливим встановлення кількісних і якісних змін фітомаси соснових 

деревостанів у регіоні досліджень. 

Експериментальні дослідження стали складовою частиною 

сформованого протягом кількох десятиріч наукового напряму, який 

проводиться співробітниками кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 

Національного університету біоресурсів та природокористування України. 

  

3.1.1 Обґрунтування вибору об’єкту досліджень. В умовах 

Байрачного Степу України сосна звичайна формує насадження в основному 
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штучного походження. Однак є виключення, зокрема, зона південної межі 

природного розповсюдження сосни звичайної у Самарському борі 

(Новомосковський ліс). 

Вибір об’єкту досліджень пояснюється наступними передумовами: 

- сосна звичайна – єдиний із хвойних деревний вид, яка може 

утворювати лісові масиви в умовах Північного (Байрачного) Степу.  

- даний вид відрізняється екологічною, економічною та рекреаційно-

захисною цінністю, які в умовах досліджуваного регіону при сталому веденні 

лісового господарства, є превалюючими; 

- ускладнення екологічної ситуації оточуючого середовища, із 

інтенсифікацією промислового забруднення імплементує досконале вивчення 

окремих компонентів фітомаси соснових лісів, які здатні відігравати важливу 

стабілізаційну функцію; 

- лісові насадження зони Байрачного Степу є малодослідженим 

об’єктом з ракурсу оцінки їхньої біопродуктивності, а особливо 

інформативно-нормативного забезпечення компонентів дерев і деревостанів 

основних лісоутворюючих порід; 

- розрахунок фітомаси соснових лісів зумовлений нагальною 

потребою у формуванні довгострокових знань щодо становлення 

економічних та екологічних прогнозів росту і розвитку соснових насаджень в 

умовах степової зони. 

 

3.1.2  Методика збору дослідних даних. Збір дослідного матеріалу 

здійснювали на закладених в регіональних умовах тимчасових пробних 

площах (ТПП) у кількості 25 шт. (рис. 3.1), у межах лісогосподарських 

підприємств Дніпропетровського обласного управління лісового та 

мисливського господарства  (ДОУЛМГ) у відповідності із методикою 

П. І. Лакиди (2002).  

Місце закладання ТПП вибирали у тій частині деревостану (виділу), 

який є однорідним за своїми таксаційними показниками і умовами 
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місцезростання, не ближче ніж 30 м від широких квартальних просік, доріг, 

узлісь, зрубів та інших, не вкритих лісовою рослинністю, земель. Процес 

закладки ТПП включав підбір репрезентативних лісових ділянок у соснових 

деревостанах із оцінкою їх щодо вимог до лісовпорядних пробних площ 

чинним стандартом СОУ 02.02-37-476:2006 (2007). 

 

Рис. 3.1. Локації тимчасових пробних площ (ТПП) соснових насаджень 

у межах досліджуваного регіону Байрачного Степу 

 

При відборі ділянок керувались інформацією з матеріалів 

лісовпорядкування, на основі яких було відібрано державні підприємства 

Дніпропетровської області. Далі ділянки оглядалися в натурі для оцінки їх 

відповідності встановленим вимогам. 

ТПП закладено в соснових деревостанах, сформованих у переважаючих 

типах лісорослинних умов. Переважаюча форма ТПП – прямокутна чи 

квадратна, із шириною та довжиною сторін 50×50 м та відповідною площею 

ділянки 0,25 га. В цілому, розмір ТПП залежав від кількості наявних на ній 
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дерев, яка в молодняках становила 300 шт., в середньовікових – 250 шт., в 

пристигаючих і стиглих деревостанах – 200 шт., в перестійних – 150 шт. 

Відмежування ТПП виконували інструментально. На крайніх деревах, 

розташованих з зовнішнього боку ТПП, робили затеси.  

Після відмежування виконували окомірний лісівничо-тасаційний опис 

пробної площі. Починався він із визначення загальної характеристики рельєфу 

місцевості і положення на ній пробної площі. Майже всі ділянки ТПП 

закладались в одноярусних деревостанах, з рівнинним рельєфом. Надалі 

окомірно встановлювали усі основні таксаційні показники насадження. 

Перелік дерев на ТПП проводили шляхом вимірювання їхніх діаметрів на 

висоті 1,3 м від кореневої шийки в межах деревного ярусу та ступенях товщини з 

розподілом за категоріями технічної придатності: ділові, напівділові та дров’яні. 

Дерева сухостою були враховані окремо. Величину ступеню товщини дерева 

встановлювали залежно від їхнього середнього діаметра: при середньому 

діаметрі до 6 см вона дорівнювала 1 см, від 6 до 16 – 2 см і більше 16 – 4 см 

(В. А. Мостепанюк, О. В. Тарасевич, В. С. Ейсмонт, & В. С. Вишневський, 2016). 

 

3.1.3  Методика визначення фітомаси компонентів дерев. Відбір, 

рубку та обмір модельних дерев (МД) на ТПП здійснювали з метою 

визначення основних показників деревостану: середньої висоти, віку, запасу, 

приросту, видових чисел тощо. Збір дослідних даних проводився протягом 

2014–2019 рр. Найбільшу кількість ТПП закладено у літній період із червня 

по серпень. На основі даних обміру висот 12–15 дерев будувався графік 

висот. МД на ТПП, які підлягали вирубці, відбирались способом 

пропорційно–ступінчатого представництва за класами товщини дерев. 

Розміри і форма МД були наближеними до середніх для сукупності дерев на 

ТПП. 

З метою оцінки компонентів фітомаси стовбура на зрубаному 

модельному дереві проводили наступні виміри: 

- протяжність безсучкової частини стовбура; 
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- висота прикріплення першої живої гілки та місцеположення 

максимального поперечника крони; 

- вік дерева за допомогою підрахунку річних кілець; 

- приріст у висоту дерева за останні 5 років; 

- діаметри у корі і без кори з точністю до 0,1 см, приріст діаметра 

(за останні 5–10 років) на пні, висоті 1,3 м та серединах секцій. Довжина 

секцій приймалась: 0,5 м – при середній висоті модельних дерев на пробі до 

6 м; при висоті 1 м – до 12 м; при висоті 2 м – понад 12 м). 

Після проведення вказаних маніпуляцій, проводився опис даних із 

занесенням їх до спеціальних бланків, для наступного визначення якісних та 

кількісних показників надземної фітомаси компонентів стовбура та крони. 

Оцінка щільності деревини та кори стовбура. Для оцінки якісних 

показників природної та базисної щільності деревини та кори стовбурів 

дерев, на трьох модельних деревах дослідні зрізи стовбура в корі (товщиною 

2-3 см) на пні, висоті 1,3 м і відносних висотах – 0,10h, 0,25h, 0,50h та 0,75h 

(рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Промаркеровані дослідні зрізи МД сосни звичайної 
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Всі дослідні зразки маркерували, поміщали у поліетиленові мішечки та 

відправляли для подальшого аналізу у лабораторію для оцінки показників 

щільності, попередньо провівши визначення маси та об’єму зразків фракцій 

деревини та кори стовбура. Потім зважені зразки висушували у сушильній 

шафі при температурі 105 С до абсолютно сухого стану. Повторним 

зважуванням визначали масу зразків у абсолютно сухому стані. 

Об’єм зрізів визначали за допомогою оригінального методу 

П. І. Лакиди (2002), який сконструював пристрій у вигляді радіальної 

вимірювальної палетки. За допомогою такого пристрою об’єм дослідного 

зрізу розглядається як сума об’ємів секторів, на які він умовно поділяється: 

                                           (3.1) 

де  – об’єм зрізу, см3;  

 – константа (3.1415...);  

 – довжина і-ї сторони кута сектора, см,  

де і=1,2,3 ..., n– порядковий номер сторони кута; 

– величина кута сектора, градус;  

– товщина зрізу в межах і-го сектора, см. 

Величина кута становить 20°, а кожен зріз умовно поділяється на 18 

секторів. В результаті цього формула розрахунку об’єму зрізу набуває 

вигляду: 

                                   (3.2) 

При визначенні об’єму зрізу палетку закріплювали так, щоб голка 

попала в геометричний або біологічний центр зрізу дерева. Вимірювальну 

лінійку суміщали з лінією сектора 1, виконуючи замір довжини радіальної 

лінії зрізу без кори та в корі. Такі вимірювання проводили на всіх 18 

напрямках. Товщину зрізу вимірювали у чотирьох точках периметра зрізу, на 

лініях секторів 1, 5, 9 та 14. Для інших секторів отримані величини замірів 

інтерполювались. Результати вимірів заносились у спеціальні бланки і надалі 
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дані підлягали обробці за допомогою спеціальної програми ZRIZ 

(П. І. Лакида, 2002), яка дозволяє здійснювати обчислення локальних 

природної та базисної щільності вздовж усього стовбура. 

Середню природну і базисну щільність компонентів фітомаси стовбура 

дерев сосни звичайної розраховували за методикою, яка враховує показники 

локальної щільності, із використанням програми PLOT, розробленої 

П. І. Лакидою & Я. А. Юдицьким (1997). Використана математична модель в 

основі даної програми має наступний вигляд (П. І. Лакида, 2002):  

(3.3) 

де pc – середня щільність компонента фітомаси стовбура; 

d0…..d0,75 – діаметри зрізів на відносних висотах; 

р0…..р0,75 – щільність дослідних зразків на відносних висотах. 

 

3.1.4 Оцінювання фітомаси компонентів крони. На кожному 

зрубаному модельному дереві ваговим методом визначали масу окремих 

компонентів крони: деревної зелені, живих та мертвих гілок довжиною до 3 м 

(рис. 3.3).  

Аналогічно до методу відбору зразків для визначення щільності 

стовбурової частини, для оцінки показників щільності деревини та кори гілок 

крон дерев у середній частині живих гілок різної довжини випилювали 

дослідні зрізи товщиною 2–3 см, а відібрані зразки підписували, складали у 

поліетиленові торбини та відправляли до лабораторії. Щільність деревини та 

кори гілок визначали аналогічним до визначення природної та базисної 

щільності деревини та кори стовбура способом, описаним вище. Так як 

діаметр зрізів модельних гілок дерева був незначним (˂ 5 см), їх вимірювання 

визначали у 4-х точках периметра за двома взаємно перпендикулярними 

напрямками. У лабораторних умовах визначали масу зразків гілок у корі і без 
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кори у свіжозрубаному та абсолютно сухому стані після висушування у 

сушильній шафі. 

 

Рис. 3.3. Відокремлення на ТПП деревної зелені та гілок модельного 

дерева сосни звичайної 

 

Для визначення відсотка хвої у деревній зелені та вмісту сухої 

речовини в хвої із нижньої, середньої та верхньої частини крони випадковим 

способом відбирали по 3 дрібні модельні гілки. Свіжозрубані модельні гілки 

зважували, потім з них відділяли фракцію хвої та проводили повторне 

зважування пагонів без листя. Для визначення вмісту сухої речовини 
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формували 3 наважки свіжої хвої масою 10 г (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Зважування зразків хвої сосни на ТПП 

 

Кожна з наважок висушувалась у сушильній камері, після чого 

повторно зважувалась. 

Наступним етапом був розрахунок відсотка хвої у деревній зелені. 

Даний параметр використовували для визначення біомаси хвої модельного 

дерева у свіжому стані. Загальну масу хвої модельного дерева в абсолютно 

сухому стані обчислювали через уміст абсолютно сухої речовини у хвої. 

Площу листкової поверхні модельного дерева визначали як частку від 

загальної маси хвої модельного дерева в абсолютно сухому стані й 

коефіцієнта відношення абсолютно сухої маси хвої до площі листкової 

поверхні.  
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3.1.5 Встановлення розподілу маси хвої різного віку та LAI дерев 

сосни. Для визначення особливостей функціонування асиміляційного 

апарату дерев сосни звичайної з модельних дерев у кількості 10 шт. 

відокремлювали 9 модельних гілок у різних частинах крони – верхній, 

середній, нижній, відділяли всю хвою та ділили її на вікові фракції. Кожну 

окрему вікову фракцію зважували на електронних терезах із точністю до 

0,01 г. Надалі із кожної відокремленої фракції відбирали 100 хвоїнок, кожну 

зважували та розраховували масу середньої хвоїнки з точністю до 0,001 г зі 

встановленням їх процентного співвідношення для кожної із фракцій віку. 

Надалі зразки хвої висушували у сушильній шафі до абсолютно сухого стану 

(t=105 С). 

Для визначення LAI контактним способом (LAIк), бічну поверхню 

відібраних із різних частин крони МД зразків хвої у кількості 10 шт., 

визначали через об’єм пучка ксилометричним методом (через виштовхування 

води), запропонованим J. D. Johnson (1984). Площу пучка хвоїнок 

розраховували за формулою: 

    (3.4) 

де Sп хвої – площа бічної поверхні модального пучка хвої, мм2; 

l – сумарна довжина хвоїнок у пучку, мм; 

n – кількість хвоїнок у пучку, шт.; 

v – об’єм пучка хвоїнок, визначений ксилометричним способом, мм3. 

Коефіцієнт, який показує відношення свіжої (3.5) та абсолютно сухої 

(3.6) маси хвої до загального пучка хвої, розраховували за формулами: 

     Rm nat = mnat/ ,                                      (3.5) 

де Rmnat – коефіцієнт відношення абсолютно сухої маси хвої до 

загальної площі пучка 10 хвоїнок, кг∙(м²)-1.  

                              Rm0 = m0 / ,                     (3.6) 
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де Rm0 – коефіцієнт відношення свіжої маси хвої до загальної площі 

пучка 10 хвоїнок, кг∙(м²)-1. 

Площу листкової поверхні деревостанів сосни звичайної на ТПП 

визначали за співвідношенням загальної маси хвої в абсолютно сухому стані 

всіх дерев на ТПП та обчисленого коефіцієнта відношення абсолютно сухої 

маси пучка хвоїнок до загальної їх площі.  

Для визначення індексу площі листкової поверхні контактним 

способом (LAIк) використовували формулу:     

LAIк =S /G ,                                            (3.7) 

де S – сумарна площа поверхні хвої, м2; 

G – площа ТПП, м2. 

 

Окрім оцінювання LAI наземним способом, проведення досліджень 

здійснювали непрямим методом, який виключає безпосередній контакт із 

рослинами. Даний метод ґрунтується на аналізі особливостей проходження 

світла, що падає на купол дерева через прогалини між листками (хвоєю) та 

вимірюванні просторового розподілу частки розривів контурів крони дерев 

(G. Zheng, & L. M. Moskal, 2009).  

Для визначення LAI безконтактним способом (LAIб/к) використовували 

спосіб фотографування Digital Hemispherical Photography (DHP) (J. M. Chen, 

P. M. Rich, S. T. Gower, J. M. Norman & S. Plummer, 1997). DHP надає 

можливість отримувати цифрове зображення з наочною цілісною картиною 

розташування, форми і розмірів прогалин у кроні дерев.  

З метою отримання потрібних цифрових зображень на ТПП 

здійснювали фотографування верхньої частини крони у чотирьох крайніх 

кутових та одній центральній точці з-під дерева в надир так, щоб була 

охоплена уся верхня півсфера намету. Для цього використовувалась цифрова 

фотокамера з об’єктивом “риб’яче око”, яка забезпечує кут поля зору у 180 

градусів. Камера в момент знімання була закріплена на штативі на 1,3 м над 

землею. Отримані фотографії зшивали у напівсферичну панораму за 
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допомогою програми Hugin (http://hugin.sourceforge.net/). Фотографування 

проводили у похмуру погоду з метою мінімізації відблисків від прямих 

сонячних променів. 

Отримані напівсферичні фотографії аналізували за допомогою 

програмного забезпечення Gap Light Analyzer (GLA) (G. W. Frazer et al., 

1999). Для розрізнення видимого неба та крони було визначене порогове 

значення для кожної фотографії.  

Оцінювання LAIб/к для напівсферичних фотографії реалізовано в 

аналізаторі Plant Canopy Analyzer LAI-2000 (LI-COR Inc.) (S. G. Leblanc, 

J. M. Chen, R. Fernandes, D. W. Deering, & A. Conley, 2005). Теоретичним 

підґрунтям оцінювання LAIб/к є формула, яка пов’язує дану величину із 

кількістю сумарного сонячного світла, що проходить під різними кутами 

через прогалини у кроні дерева (S. Garrigues, R. Lacaze, F. Baret, 

J. T. Morisette, M. Weiss, J. E. Nickeson, … W. Yang, 2008). 

Φ

Φ

k
LAI кб

0
/ ln

1
   ,                                            (3.8) 

де Ф – освітленість під наметом деревостану, Ф0 – освітленість над 

деревами, k – коефіцієнт, що характеризує інтенсивність поглинання світла. 

 

3.1.6  Методика оцінки фітомаси деревостанів у статиці. На основі 

матеріалів таксації ТПП та обробки даних по модельним деревам визначено 

компоненти надземної фітомаси деревостанів. На першому етапі досліджень 

у даному напрямку отримана інформація щодо таксаційної характеристики 

деревостанів за допомогою спеціальної програми PERTA, розробленої 

науковцями кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Національного 

університету біоресурсів та природокористування України. Програма 

дозволяє розраховувати для деревостану середній діаметр, висоту, відносну і 

абсолютну повноту, кількість дерев на 1 га, запас тощо.  

Надземну фітомасу деревостану у свіжозрубаному та абсолютно 

сухому стані розраховували через добуток запасу (у корі, без кори, кори) на 
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природну (базисну) щільність компонентів стовбура. Фітомасу компонентів 

крони у свіжозрубаному стані визначали на основі графіка, побудованого за 

даними модельних дерев, перелікової відомості з ТПП та природної 

щільності гілок (у корі, без кори, кора). Перерахунок фітомаси 

фотосинтезуючої компоненти у абсолютно сухий стан, здійснювали через 

частку хвої у деревній зелені та вміст абсолютно сухої речовини у хвої. 

Фітомасу гілок в абсолютно сухому стані визначали через базисну щільність 

гілок у корі та без кори. 

Об’єм зрубаного дерева розраховували за складною формулою 

Симпсона: 

                                    (3.9) 

 

де V – об’єм стовбура, м3; 

gн, g0,5, gв – площа поперечного перерізу в нижній, серединній та 

верхній частині секції відповідно м2;  

l – довжина секції, м. 

 

Розроблення нормативно-інформаційного забезпечення для соснових 

деревостанів здійснено для модальних відносних повнот 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 із 

використанням рівнянь залежностей від діаметра, висоти та повноти 

насаджень наступних компонентів надземної фітомаси: 

- фітомаса стовбура у абсолютно сухому стані: деревини, кори, 

деревини у корі; 

- фітомаса крони у абсолютно сухому стані: гілок у корі, хвої; 

- фітомаса деревної зелені у свіжозрубаному стані. 

Вихідними даними слугували попередньо розраховані показники 

природної та базисної щільності компонентів фітомаси, значення вмісту 

абсолютно сухої речовини у хвої та відсоток хвої у деревній зелені. 

Вимірювання поточного приросту п’яти останніх річних кілець 

деревини стовбура модельного дерева проводили у місцях його розмітки на 
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пні, висоті 1,3 м і верхній межі останньої секції у двох взаємно 

перпендикулярних напрямках з точністю до 0,1 см. Визначення річного 

поточного приросту деревини стовбура проводили шляхом поділу одержаної 

величини на п’ять. 

Відсоток поточного приросту (ВZдст) за запасом знаходили за 

наступною формулою: 

,                                         (3.10) 

де ZдстМ – поточний приріст за запасом, мм; 

M – запас дерева, м3. 

Так як поточний приріст компонентів фітомаси кори стовбурів, 

деревини і кори гілок досліджено не було, прийнято узагальнення, що дані 

компоненти фітомаси мають тотожну величину із відсотком поточного 

приросту стовбурової деревини деревостану за запасом.  

Розрахунок продукції стовбурової деревини насаджень проводився із 

урахуванням поточного приросту за запасом та середньої базисної щільності 

деревини сосни звичайної: 

Pдст= ZдстМ· ρсбдк,                          (3.11) 

де Pдст – продукція стовбурової деревини, т·га-1·рік-1; ZдстМ – поточний 

приріст за запасом, м3∙га-1∙рік-1;  ρсбдк –  середня базисна щільність деревини 

стовбурів, кг·(м3)-1.  

Для оцінювання загального поточного приросту надземної фітомаси 

деревостанів здійснено розрахунок поточного приросту фітомаси їх окремих 

компонентів: кори стовбурів, деревини і кори гілок, фітомаси хвої.  

Для визначення поточного приросту здійснено моделювання фітомаси 

компонентів надземної частини деревостану з таксаційними показниками.  

 

3.1.7 Аналіз ходу росту модельних дерев сосни звичайної. 

Встановлення таксаційних характеристик стовбура у різні періоди життя 

дерева проводили за допомогою аналізу ходу росту за висотою, який 
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включав польові і камеральні роботи (В. В. Миронюк, В. А. Свинчук & 

О. Г. Маніта, 2014).  

Закладені ТПП підлягали суцільному переліку дерев за ступенями 

товщини. Для побудови кривої висот проводили вимірювання висоти 15–20 

дерев. Для аналізу ходу росту за висотою проводили відбір «найкращих» 

дерев категорії «ділових» екземплярів у насадженні, із найбільшою висотою. 

Модельні дерева підбирали з частки верхніх висот насадження, ранг за 

діаметром яких складав 75,0 % і вище.  

Польові роботи починали із відбору та таксації модельних дерев на 

ТПП. Спочатку за допомогою мірної стрічки на ростучому дереві 

зафіксували відмітку висоти грудей (1,3 м). Далі у спеціальному бланку 

вказували розміри проекцій крони за сторонами світу (Пн-Пд, Зх-Сх).  

Надалі модельне дерево спилювали якнайближче до кореневої шийки, 

для визначення віку із найвищою точністю. Зрубане дерево звільняли від 

гілок та вимірювали довжину стовбура, а також відстань до першої живої 

гілки дерева (В. В. Миронюк, В. А. Свинчук, А. М. Білоус, & 

Р. Д. Василишин, 2019). 

Наступним етапом було проведення на зрубаному дереві по всій 

довжині стовбура суцільної лінії-орієнтиру. Очищений від гілок стовбур 

розбивали на секції завдовжки 2 м і крейдою позначали середини цих секцій, 

а також основу верхівки – останній парний метр, на яких будуть 

випилюватися кружальця для аналізу ходу росту.  

Випилювати кружальця починали від основи, послідовно 

переміщуючись до вершини. Перший зріз робили на відмітці, другий – 

відступивши вверх залежно від діаметра перерізу на 2–3 см. Кожному 

випиляному кружальцю присвоювали відповідний номер, який проставляли 

на верхньому боці кружальця (нижньому – для нульового зрізу). При цьому 

зберігали такий порядок нумерації: у чисельнику зазначають номер проби і 

моделі, у знаменнику – порядковий номер кружальця і висоту перерізу.  
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Приріст у висоту вимірювали за п’ять років. Стовбур розбивали на 

секції завдовжки 2 м. Диски для підрахунку річних кілець дерева (2–3 см 

товщиною) відбирали на серединах відмічених секцій, маркували та 

транспортували для подальшої камеральної обробки. 

Камеральну обробку відібраних зразків починали із проведенням двох 

взаємно перпендикулярних ліній для отримання чотирьох радіусів, на яких 

проводився підрахунок річних кілець дерева  (В. В. Миронюк та ін., 2019). 

Результати підрахунку кілець на поперечних перерізах дисків заносили до 

спеціальних бланків. За отриманими даними будували криву зміни  висот з 

віком, для якої на осі абсцис відкладали вік дерева, на осі ординат – значення 

висоти, якої досягло дерево у цей вік. 

Формування таблиць ходу росту сосняків та моделювання динаміки 

середньої висоти, середнього діаметра, середнього запасу, кількості дерев, 

приросту деревостану здійснювали із використанням загальноприйнятих у 

лісовій таксації методів і функцій (П. В. Воропанов, 1960; Н. П. Анучин, 

1982; Н. Н. Свалов, 1983).  

Для оцінки вмісту вуглецю у фітомасі деревостанів сосни звичайної 

використані усереднені дані з наукових літературних джерел, де зазначено, 

що середній коефіцієнт вмісту вуглецю в одній тонні деревної фітомаси 

(деревина, кора) у середньому становить 0,50, а у фракції листя (хвої) – 0,45 

(G. Matthews, 1994). 

Під час визначення киснепродуктивності використана методика 

М. І. Чеснокова & В. М. Долгошеєва (1978), де при обчисленні 

киснепродуктивності враховується фітомаса в абсолютно сухому стані та 

маса кисню, яка виділяється при утворенні 1 т абсолютно сухої органічної 

речовини. Маса кисню, яка виділяється при продукуванні 1 т абсолютно 

сухої органічної речовини насадженнями найпоширеніших деревних порід, 

змінюється від 1393 до 1423 кг. Для розрахунків приймали усереднене 

значення, а саме 1,4 т. 
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Алгоритм розрахунку загальної продукції та запасу вуглецю в лісових 

екосистемах Північного Байрачного Степу України передбачав використання 

реляційної бази даних «Повидільна таксаційна характеристика лісів» 

Українського державного проектного лісовпорядного виробничого 

об’єднання «Укрдержліспроект» (станом на 2011 р.) для сосни звичайної у 

межах Дніпропетровської області із урахуванням площі, породного складу 

деревостану, віку, бонітету, повноти, запасу стовбурової деревини 

лісотаксаційних виділів у кількості 4016 шт. Дані, розраховані для виділів, 

узагальнювали для окремих лісових господарств. Запаси органічного 

вуглецю розраховували на основі математичних моделей для компонентів 

надземної частини фітомаси деревного ярусу з використанням перехідних 

коефіцієнтів (G. Matthews, 1993). 

 

3.1.8  Статистична обробка даних. Статистичну обробку дослідних 

даних та пошук багатомірних регресійних моделей здійснювали за 

допомогою програми Microsoft Excel Statistica 12.0. 

Для виявлення закономірностей розподілу таксаційних показників 

дерев та деревостанів, визначення однорідності дослідних даних, проведення 

статистичного аналізу, сформовано робочий масив даних. 

З метою оцінки компонентів деревостанів до бази даних занесені 

наступні показники: 

Для характеристики дослідних даних розраховували наступні 

статистики: середнє арифметичне значення, середнє квадратичне відхилення, 

показники асиметрії та ексцесу. При статистичному аналізі даних важливим 

показником також є дисперсія, що характеризує ступінь мінливості середньої 

величини. На практиці ж зазвичай використовують середнє квадратичне 

відхилення, перевага використання якого зводиться до мети мати міру 

розсіювання у тих самих одиницях, що і середнє значення (К. Е. Никитин, & 

А. З. Швиденко, 1978). Середнє арифметичне значення та середнє 

квадратичне відхилення визначають форму та положення нормального 
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розподілу у системі координат (М. П. Горошко, С. І. Миклуш & П. Г. Хомюк, 

2014). 

Для встановлення залежностей між випадковими величинами 

створеного масиву даних, був проведений кореляційний аналіз з метою 

визначення значущості, тісноти та форми взаємозв’язку між ними. При малій 

кількості спостережень коефіцієнт кореляції є єдиною оцінкою значущості 

зв’язку між величинами. Відомо, що чим більше коефіцієнт наближений до 1, 

тим тісніше дані групуються біля прямої. У випадку, коли коефіцієнт 

кореляції наближений до 0, йдеться про відсутність тенденції в одночасній 

поведінці двох змінних, а точки хаотично згруповані навколо прямої лінії. 

В основу моделювання покладено розробку регресійних моделей, при 

оцінюванні яких дотримувалось умов, згідно з якими коефіцієнт детермінації 

R2 повинен описувати більшу частку отриманих залежних змінних, а 

коефіцієнти аргументів рівнянь мають бути значущими на 5 %-му рівні за t-

критерієм Ст’юдента.  

 

3.1.9 Методика визначення показників деревних рослин за даними 

ДЗЗ. Для визначених меж ТПП були підібрані супутникові зображення 

детальної розділової здатності для одних дат проведення наземних 

досліджень та супутникової зйомки.  

Для вирішення завдань даної роботи найбільш придатним є оптичний 

супутник Sentinel-2, перевагами якого є достатня роздільна здатність 

інфрачервоного та кольорових каналів, наявність спеціальних каналів для 

визначення біофізичних показників рослин, а також  спеціалізоване 

програмне забезпечення SNAP Desktop для обробки супутникових знімків й 

розрахунку відповідних індексів на безкоштовній основі. Характеристику 

каналів Sentinel-2А представлено на рис. 3.5.  
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Рис. 3.5. Характеристика каналів супутника Sentinel-2А (https://esa-

multimedia.esa.int/docs/EarthObservation/Sentinel-2_ESA_Bulletin161.pdf) 

 

Із загальнодоступного ресурсу Copernicus Open Access Hub було 

сформовано набір мультиспектральних знімків супутника Sentinel-2A. Надалі 

у програмному  середовищі SNAP Desktop за допомогою інструменту S2 

Resampling Processor підвищено роздільну здатність усіх каналів зображень 

до 10 м.  

За допомогою модуля Sen2Cor здійснено атмосферну корекцію 

супутникових знімків з метою усунення ефектів впливу атмосфери на 

результати розрахунків вегетаційних індексів та отримання значень Альбедо 

земної поверхні у різних спектральних діапазонах.  

У програмі ESRI ArcGIS Desktop 10.5 сформовано геоінформаційну 

базу, що містить контури тимчасових пробних площ та відповідну 

атрибутивну інформацію про характеристики деревостанів за результатами 

польових спостережень.  

За допомогою інструментів зональної статистики у програмі ESRI 

ArcGIS Desktop 10.5 для кожного мультиспектрального знімку досліджуваних 

ділянок ТПП за допомогою модуля Biophysical Processor побудовано карти 

https://scihub.copernicus.eu/
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стану біофізичних показників рослин за наступними розрахунковими 

індексами:  

 NDVI (нормалізований диференційний вегетаційний індекс), LAI 

(індекс площі листя);  

 FAPAR (фракція абсорбованого фотосинтетично активного 

випромінювання);  

 FCOVER (частка рослинного покриву);  

 CАВ (вміст хлорофілів а і b); 

 CW (вміст води у кроні).  

Одним з найпоширеніших показників, за яким можна охарактеризувати 

рослинність із використанням методів ДЗЗ є NDVI, тобто нормалізований 

вегетаційний індекс рослинності. Розрахунок NDVI базується на двох 

найбільш стабільних ділянках спектральної кривої відбиття рослин. Це  

простий показник кількості фотосинтетично активної біомаси, який 

обчислюється за формулою:  

,    (3.12) 

де NIR – відбиття у ближній інфрачервоній області спектру, RED – 

відбиття у червоній області спектру. Згідно з цією формулою, щільність 

рослинності NDVI в певній точці зображення дорівнює різниці інтенсивності 

відбитого світла у інфрачервоному і червоному діапазоні, поділена на суму їх 

інтенсивності.  

Відношення цих показників один до одного дозволяє чітко відділяти і 

аналізувати рослинні від інших природних об’єктів. Використання ж не 

простого відношення, а нормалізованої різниці між мінімумом і максимумом 

відображень збільшує точність вимірювання, дозволяє зменшити вплив 

освітленості знімка, хмарності, поглинання радіації атмосферою і ін. 

Для відображення індексу NDVI використовується стандартизована 

безперервна градієнтна або дискретна шкала, що показує значення в 

діапазоні від –1 до +1. З часу розробки алгоритму для розрахунку NDVI, у 
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нього з’явились модифікації (EVI, TSA), для яких характерним є зменшення 

впливу різних чинників, що підвищує точність визначення наявності рослин. 

Як вже було зазначено, окрім NDVI, при дослідженнях зелених насаджень 

дистанційними методами застосовують спеціальні біофізичні показники 

рослин, такі як LAI, FAPAR, FCOVER, CАВ та CW. Розрахунок цих 

показників здійснювався за допомогою програми SNAP із використанням 

модуля Biophysical Processor.  

В основі модуля при обчисленні показника FAPAR – величини 

адсорбованого компонента, яка відображає баланс між джерелами та стоком 

світлових потоків, використовуються вхідні параметри, які відображають 

процес поглинання світлових потоків лісовим наметом та мають додатній 

знак: 

PARпв – поглинена фотосинтетично активна радіація при верхньому 

освітленні намету;  

PARпд – поглинена фотосинтетично активна радіація при дифузному 

розсіюванні світла;  

PARгс – відбите (ґрунтом) світло; 

та від’ємний знак – частки FAPAR, яка відповідає витратам 

фотосинтетично активної радіації:  

PARввн – частка фотосинтетично активної радіації, що відбивається у 

верхній та нижній частині намету; 

PARг – частка фотосинтетично активної радіації, що поширюється у 

горизонтальній частині намету. 

Показник FCOVER розраховується як співвідношення площі, покритої 

лісовою рослинністю (FCA – forest cover area) до загальної площі (TLA – total 

land area), помножене на 100.  

                                         (3.13) 
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Для оцінювання сумарного хлорофільного вмісту у широкому діапазоні 

типів рослинності використовується значна кількість методів 

(J.G.P.W. Clevers  & A.A. Gitelson, 2013). У наведених рівняннях 

представлено той тип алгоритму, за яким здійснено оцінювання 

хлорофіловсмісного компоненту за участі Sentinel-2 у соснових насадженнях 

Байрачного Степу: 

,                    (3.14) 

Формування єдиного за відповідний період зображення проводили за 

допомогою програмного середовища ESRI ArcGIS Desktop 10.5 та 

інструменту мозаїка растрів з окремих вихідних растрів біофізичних 

показників. За допомогою інструменту калькулятора растру отримано 

усереднений за вегетаційний період растр певного біофізичного показника. 

За допомогою інструментів зональної статистики в модулі Spatial 

Analyze до програми ESRI ArcGIS Desktop проведено визначення 

статистичних показників – найбільшого, найменшого, середнього 

арифметичного значень, стандартного відхилення, суми надземної фітомаси 

(тˑга-1), як для кожного окремого контуру об’єкту (кварталу), так і усього 

шару ГІС. Площі типу поверхні за значеннями NDVI визначено окремо за 

допомогою інструменту Tabulates Area. 

З метою нівелювання впливу погодних умов на формування 

супутникових знімків, проводили збір та обробку отриманих даних за 

допомогою європейської супутникової системи Sentinel-1 SAR (Synthetic 

Aperture Radar – радар з синтезованою апертурою). Sentinel-1 – це 

радіолокаційний супутник, що забезпечує безперервну зйомку незалежно від 

погодних умов, а також часу доби у діапазоні С з подвійною поляризацією 

(S. A. Stankevich, A. A. Kozlova, I. O. Piestova & M. S. Lubskyi, 2007). 

Інструмент синтетичної діафрагми Sentinel-1 (SAR) може отримувати дані в 

чотирьох режимах, з яких основний під час роботи супутника над сушею є 

IW (Interferometric Wide Swath). Супутникові знімки Sentinel-1 є у вільному 
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доступі (https://scihub.copernicus.eu). З метою отримання показників 

відносного диференційованого поляризаційного індексу (Relative difference 

polarization index – RDPI) проведено відбір радарних знімків Sentinel-1  за 

датами проведення натурних наземних досліджень, а для встановлення 

розподілу надземної фітомаси соснових насаджень використано знімок 

Sentinel-1А від 15 травня 2016 р. Розбіжність між датою наземних досліджень 

і космічної зйомки становила не більше п’яти днів. Після завантаження 

знімки підлягали стандартній процедурі попередньої обробки: 

радіометричній корекції, фільтрації, геометричній корекції. 

За результатами отриманої після обробки супутникових знімків 

Sentinel-1А, Sentinel-2А інформації проведено кореляційний та регресійний 

аналізи та побудовано мапу розподілу фітомаси соснових лісів Байрачного 

Степу (на прикладі Обухівського лісництва Дніпровського держлісгоспу).   

Точність побудованих за допомогою встановлених регресійних 

залежностей карт оцінено із використанням розрахунку RMSE 

(середньоквадратичної похибки, від англ. Root Mean Square Error) для 

змодельованих і отриманих у спостереженнях значеннях фітомаси 

досліджуваних деревостанів: 

                                                (3.15) 

де Pho – отримане у спостереженнях значення фітомаси соснових 

деревостанів; Phр – змодельована величина фітомаси сосняків. 

 

3.2 Інформаційно-експериментальне забезпечення дослідних даних 

 

Для комплексного розв’язання екологічної та лісоресурсної задач 

України необхідний ретроспективний та сучасний аналіз лісових насаджень 

досліджуваного регіону. Подібні дослідження сприятимуть розробці 

ефективних заходів щодо підвищення лісопоновлення та продуктивності 
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лісових екосистем, що є особливо актуальним у малолісних регіонах, до яких 

відноситься і Байрачний Степ. 

3.2.1 Ретроспективний аналіз динаміки площ лісів регіону. Відомо, 

що загальна площа лісового фонду (вкритих лісовою рослинністю ділянок) 

Дніпропетровської області становить 179,2 тис. га 

(http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=62921). Однак 

для регіону характерним є велика кількість балансоутримувачів лісів. Площа 

лісових ділянок, які підпорядковані ДОУЛМГ, складає 90,8 тис га, із них 

вкритих лісовою рослинністю – 65,7 тис. га (станом на 01.01.2011 р.).  

Здійснено  ретроспективний аналіз динаміки площ, вкритих лісовою 

рослинністю, та запасу деревини лісів, що зростають у Байрачному Степу 

(межі Дніпропетровської області). Для дослідження використані матеріали 

базового лісовпорядкування, що стали основою для проведення таксаційних 

розрахунків (Основні положення організації і розвитку лісового 

господарства Дніпропетровської області, 2011). За допомогою вказаного 

аналізу отримано динамічні ряди обліково-ресурсних показників для лісів, 

підпорядкованих ДОУЛМГ: загальної площі лісових земель; площі ділянок, 

вкритих лісовою рослинністю; загального запасу деревини у 

лісонасадженнях (рис. 3.6).  

Крива змін величин загального запасу деревини характеризує динаміку 

як нерівномірну і криволінійну, однак з вектором, що чітко спрямований у 

бік збільшення цього показника на 33,5 % за проаналізований період часу. 

Завдяки використанню вибіркового методу статистичного 

обґрунтування репрезентативності лісівничої інформації щодо площі земель, 

вкритих лісовою рослинністю на базі діючих лісгоспів, підпорядкованих 

Дніпропетровському обласному управлінню лісового та мисливського 

господарства (ДОУЛМГ), за обліковий період із 1996 по 2009 рік (табл. 3.1).  

 

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=62921
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Рис. 3.6. Обліково-ресурсні показники лісів Дніпропетровської області 

 

Період аналізу даних показників становив 35 років (з 1977 р. по 2012 р.). 

Як видно із представленої діаграми, загальна площа лісів, а також площа 

ділянок, вкритих лісовою рослинністю, починаючи з 1996 року зросла і на 

момент 2012 р. збільшилася на 4,5 % та 10,2 % відповідно.  

Таблиця 3.1  

Розподіл площ ділянок лісового фонду Дніпропетровської області 

за лісовими господарствами в межах ДОУЛМГ, га 

Рік 

обліку 

Дніпро-

вський 

Петри-

ківський 

Новомос-

ковський* 

Павло- 

градсь-

кий 

Верхньо- 

дніпров-

ський 

Василь-

ківський 

Криво-

різький 

Марга-

нець-

кий 

Дніпро-

всько-

Орільсь-

кий 

заповід- 

ник 

1996 13351 16052 12570 6611 17906 5192 8816 5562 3759 

1997 13351 16052 12562 6611 17906 5192 8816 5562 3759 

2002 13270 16057 12532 6611 17906 5192 8835 6016 3759 

2003 13270 16057 12532 6611 18016 5192 8835 5893 3759 

2004 13246 16060 12513 6680 18016 5192 8835 6016 3759 

2005 13246 16060 12513 6680 18112 5192 8954 6046 3759 

2006 13246 16069 12513 6680 18112 5192 8954 6066 3759 

2007 13246 16069 12513 6680 18112 5192 8949 6085 3759 

2008 13246 16069 12513 6680 18245 5192 8950 6097 3759 

2009 10407 13943 9726 5864 16185 4869 6637 4820 3759 
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Встановлено, що максимальні площі ділянок, вкритих лісовою 

рослинністю зареєстровані для таких лісгоспів як Верхньодніпровський 

(17906 га), Петриківський (16052 га), Дніпровський (13351 га) та 

Новомосковський (12570 га). Площа ділянок земель, вкритих лісовою 

рослинністю, у інших досліджених лісгоспах не перевищувала 10 тис. га. 

Ретроспективний аналіз досліджуваного параметру свідчить про істотний 

його спад, порівняно із 1996 р., до 2009 р. у таких лісгоспах як Криворізький 

(на 24,7 %), Новомосковський (на 22,6 %) та Дніпровський (на 22,1 %).  

Величина площі земель, вкритих лісовою рослинністю, майже не 

змінюється у Васильківському лісгоспі (зниження на 6,2 %) та залишається 

незмінною в умовах Природного заповідника «Дніпровсько-Орільський». 

Слід зазначити, що фактично в усіх лісгоспах області площі ділянок, 

вкритих лісовою рослинністю, мали тенденцію до підвищення або 

зменшення включно до 2008 р., тоді як у 2009 р. даний показник зазнав 

різкого зниження в усіх лісгоспах, окрім Дніпровсько-Орільського 

заповідника. 

Більш детальному аналізуванню підлягала динаміка змін запасів 

насаджень сосни звичайної, як основної хвойної породи у межах області. 

Встановлено, що відсоток площі сосняків за весь досліджуваний період 

складає близько четверті від загальної площі лісонасаджень області (Основні 

положення організації і розвитку лісового господарства Дніпропетровської 

області, 2011). Із ростом сосняків за обліковий період фіксується 

закономірне нагромадження стовбурового запасу. Рис. 3.7 демонструє зміни 

фактичних значень середнього запасу соснових насаджень у межах регіону у 

ретроспективі.  

Середній запас деревини соснових деревостанів у період з 1973 до 

1996 р. зростає у 2,3 рази. Порівняльний аналіз співвідношення площ та 

загального запасу соснових та листяних насаджень, складає ≈ 1:3. 

До 2011 року обліку середній запас деревини, порівняно із 1973 р., 

збільшується вже у чотири рази, що пов’язано із відповідним ростом рослин 
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та відповідним збільшенням фітомаси із віком. Розподіл запасів деревини за 

групами віку сосни звичайної показано на рис. 3.8. 

 

 

Рис. 3.7. Динаміка середнього запасу лісових насаджень у 

Дніпропетровському регіоні у період з 1973 по 2011 рр.: СЗ – сосна звичайна, 

інші – інші деревні види 

 

Рис. 3.8. Розподіл запасів деревини соснових деревостанів за групами 

віку, % 

 

За досліджуваний період запаси за віковими групами розподілені 
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нерівномірно, особливо до 1983 облікового року. Спостерігається суттєве 

переважання групи молодняків, а частка середньовікових насаджень 

поступово збільшується. Починаючи із 1996 р. фіксується поступове 

зниження частки молодняків, зростання частки середньовікових, а також 

пристиглих насаджень. 

 

3.2.2 Оцінка лісівничо-таксаційних параметрів деревостанів за 

повидільною базою даних. Продуктивність деревостанів того чи іншого типу 

лісу формується в межах ґрунтово-гідрологічного та кліматичного 

потенціалу відповідного типу лісорослинних умов. Вона визначається 

запасом стовбурової деревини і є наслідком прояву комплексної дії багатьох 

факторів, з яких, крім ґрунтово-кліматичних, важливими умовами є 

лісівничо-таксаційні характеристики, такі  як склад насадження, вік, бонітет, 

повнота, тощо. 

На території Байрачного Степу сосна звичайна, поряд із такими 

деревними видами як дуб звичайний та робінія несправжньоакація, відноситься 

до переважаючих, а частка соснових насаджень на вкритих лісовою 

рослинністю ділянках складає 24,6 % (Основні положення організації і 

розвитку лісового господарства Дніпропетровської області, 2011).  

Для аналізу лісівничо-таксаційних показників насаджень взято вибірку 

із реляційної бази ВО «Укрдержліспроект» станом на 1.01.2011 для 

лісогосподарських підприємств Дніпропетровської області, підпорядкованих 

Державному агентству лісових ресурсів України. До аналізу вибирали ті 

виділи, де сосна звичайна виступає головною породою. На основі згаданої 

бази даних здійснено аналіз 5158 таксаційних виділів сосняків, у межах 

існуючих вікових груп із визначенням типу лісу, складу, віку насаджень, 

середніх показників висоти та діаметра, запасу деревини, бонітету, відносної 

повноти. 

Як засвідчив проведений лісівничо-таксаційний аналіз, загальна площа 

соснових насаджень Байрачного Степу становить 21472,9 га із запасом 
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деревини 4571,1 тис. м3. Соснові деревостани природного походження 

зростають на площі 3693,8 га (17,2 %), тоді як лісові культури цієї породи 

займають 17779,1 га, що відповідно становить 82,8 % всієї площі соснових 

насаджень. 

Під час дослідження згруповано та проаналізовано коефіцієнт складу 

сосни у лісонасадженнях Байрачного Степу. Встановлено переважання 

чистих деревостанів, з повним домінуванням сосни звичайної на загальній 

площі 17578 га (рис. 3.9).  

 

Рис. 3.9. Розподіл площ деревостанів сосни звичайної за коефіцієнтом 

складу, % 

 

При формуванні змішаних насаджень із коефіцієнтом складу сосни 3–9, 

їх площа не перевищує у кожному із варіантів 5,0 %. В якості супутніх порід 

представлені робінія несправжньоакація, дуб звичайний, клени польовий і 

татарський, ясен зелений, тополі чорна, біла, канадська та інші. 

Вік деревостанів. Важливе біологічне і  господарське значення має вік 

деревостану, з яким пов’язані етапи росту насадження. У лісівництві відоме 

поняття «нормального лісу», для якого характерний рівномірний розподіл 

насаджень окремих класів віку, що є економічно найбільш вигідним. Згідно із 
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літературними джерелами, оптимальні співвідношення площ деревостанів за 

групами віку мають становити частку молодняків від 32,0 до 40,0 %, 

середньовікових – від 24,0 до 38,0 %, пристиглих – 17,0–22,0 %, стиглих – 

10,0–17,0 % (О. А. Гірс, 2009).  

За даними повидільної бази встановлено, що для деревостанів сосни 

звичайної дослідженого регіону спостерігається значна асиметрія у вікових 

групах із переважанням середньовікових насаджень – 58,5 %, а також 

молодняків, які займають 32,7 % площі деревостанів даної породи (табл. 3.2). 

Середній вік домінуючої групи становить 60, молодняків – 23 роки із 

середніми запасами 292 та 92 м3∙га-1 відповідно. Площі соснових насаджень 

інших вікових груп у сумі не перевищують 10,0 %. 

Таблиця 3.2 

Розподіл площі, запасів та середні таксаційні показники соснових 

деревостанів за віковими групами 

Вікова 

група 

Площа Запас Таксаційні показники 

га % тис. м3 % 
на  

1 га 

діаметр, 

см 

висота, 

м 

вік, 

років 

Молодняки  7037,1 32,7 768,1 16,7 92 9,9 8,3 23 

Середньо-

вікові  

12556,8 58,5 3353,8 73,4 292 25,2 20,7 60 

Пристиглі  1344,6 6,3 341,8 7,5 273 34,0 23,7 82 

Стиглі  528,0 2,4 106,1 2,3 223 40,6 24,1 104 

Перестиглі  6,4 0,1 1,3 0,1 225 46,5 24,1 153 

Усього 21472,9 100,0 4571,1 100,0 221 31,2 20,9 84 

 

Вікова амплітуда соснових деревостанів Байрачного Степу охоплює 15 

класів віку (1–14 та 18-й) (рис. 3.10). Найбільші площі деревостанів сосни 

звичайної досліджуваного регіону представлені ІІІ–VIІ класами віку, частка 

яких, починаючи із ІІІ класу (11,1 %) поступово зростає, досягаючи свого 

максимуму (26,1 %) у V класі, а далі іде на спад (10,5 %, VIІ клас). Середній 
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запас на одиницю площі зростає зі збільшенням віку деревостанів від 98,6 до 

316,4 м3∙га-1. Починаючи із ІХ класу віку, зафіксовані значення відносних 

мінімумів загальної площі насаджень найстаріших вікових категорій. Як 

видно із наведеного графіку, загальний запас деревини змінюється 

прямопропорційно із варіюванням площі деревостанів у різних класах віку. 

 

площа              запас 

              Рис. 3.10. Розподіл площі та запасу деревостанів сосни звичайної за 

класами віку 

 

Типи лісу. Лісотипологічне обґрунтування створення і вирощування 

нових насаджень та визначення типологічної належності земель визначає 

оцінку їх лісорослинного потенціалу. Для зони Степу, де лімітуючим 

екологічним чинником виступає нестача ґрунтової вологи, це дозволить 

значно підвищити ефективність лісомеліоративних заходів (Е. С. Мигунова, 

2014). 

Для досягнення максимальних реалізацій потенціалів росту і розвитку 

головних лісотвірних видів необхідне встановлення закономірностей впливу 

основних характеристик едатопів – родючості ґрунту (трофотопу) та 

вологозабезпеченості (гігротопу) на показники біопродуктивності насаджень. 
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Розподіл соснових насаджень Байрачного Степу за типами 

лісорослинних умов виявив досить широкі межі зростання даної породи у 

досліджуваному регіоні. Деревостани сосни звичайної формуються в 17 

едатопах – А0-3, В1-4, С0-4, D0-3. Шляхом інтерпретації даних щодо типів 

лісорослинних умов сосняків виявлено, що сухі та свіжі гігротопи у 

досліджуваному регіоні є переважаючими та складають відповідно 41,1 та 

56,5 % та на ⅔ своєї площі зосереджені в суборових умовах (рис. 3.11).  

                          а                                                        б 

 

Рис. 3.11. Розподіл площ соснових деревостанів за трофогенним (а) та 

гігрогенним (б) рядами, % 

 

Зі збільшенням родючості ґрунту у соснових насадженнях, а відповідно 

від борів до грудів, спостерігається зростання показника середнього запасу 

деревини на 1 га. Даний показник є вищим у трофотопі D, порівняно із 

трофотопом А на 27,5 % (рис. 3.12).  

Динаміка середнього запасу залежно від віку у різних трофогенних 

ланках представлена на рис. 3.13.  

Як видно із наведених даних, найбільш високі показники середнього 

запасу деревини сосни звичайної в умовах майже усіх досліджуваних 

трофотопів – борів, суборів, сугрудів, відмічені для деревостанів 7-го та 8-го 

класу віку. В умовах трофотопу D зберігається тенденція поступового 

зростання кількості деревини до 9-го класу віку, після чого даний показник 
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іде на спад. Зменшення зазначеного показника може бути обумовлено 

погіршенням санітарного стану насаджень, суховерхістю та всиханням гілок 

компонентів деревостану. 

 

Рис. 3.12. Динаміка середнього запасу деревостанів сосни звичайної у 

трофотопах: A – бори; B – субори; C – сугруди; D – груди; лінії – моделі 

поліноміального типу:  A          ; B          ; C          ; D         . 

 

Розподіл площі сосни звичайної відносно гігрогенної градації виявився 

наступним: на 12136,4 га (56,5 %) площі деревостани зростають у свіжому 

гігротопі; сухому – 8817,1 га (41,1 %), вологому – 428,6 га (2,0 %), у інших 

гігротопах площа сосняків складає менше 0,3 % від загальної площі. З 

покращенням умов зволоження для сосни звичайної спостерігається тенденція 

збільшення середнього запасу стовбурової деревини.  

Максимумів середнього запасу деревини сосна звичайна досягає у 

свіжих та вологих умовах місцезростання (рис. 3.13).  

A 
B C 

D 
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У різних гігрогенних ланках, зі поступовим нарощуванням деревини із 

віком та після досягнення деревостанами сосни восьмидесяти років, тренд 

показника запасу знижується.  

 

 

Рис. 3.13. Динаміка середнього запасу деревостанів сосни звичайної у 

гігротопах: 1 – сухі; 2 – свіжі; 3 – вологі; лінії – моделі поліноміального типу:  

1          ; 2           ; 3          . 

 

Деревостани сосни звичайної досліджуваної зони зростають у 37 типах 

лісу (ТЛ) (рис. 3.14). Найбільша, третя частина (33,89 %) соснових насаджень 

зосереджена у  В2ДС, трохи менша частка деревостанів знаходиться у тому ж 

ТЛ, але сухому гігротопі (В1ДС) – 21,28 %. Частки таких ТЛ як А1С, А2С, В1Г, 

В2Г, В3ТЗ, С1Г, С1КПД, С2ДСТ, С2ТЗ, С2БДЗ, С2КПД складає менш ніж 

10,0 % у кожному варіанті. Із мінімальною площею лише в 5,0 % 

функціонують деревостани сосни у інших 24 ТЛ. Враховуючи біологічні 

особливості сосни звичайної, її світлолюбність і середню вимогливість до 

1 

2 

3 
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багатства ґрунту, переважаючі умови зростання для даного виду є досить 

сприятливими.  

 

Рис. 3.14. Розподіл площ соснових деревостанів за ТЛ, %: С2БДЗ, 

С2КПД, А1С, А2С, В1Г, В1ДС, В2Г, В2ДС, В3ТЗ, С1Г, С1КПД, С2ДСТ, С2ТЗ; 

інші: А0С, А3С, В2ТЗ, В3ДС, В4ДС, С0Г, С0КПД, С2Г, С3БДЗ, С3ВРТ, С3Г, 

С3ДСТ, С3ТЗГ, С5ВЛЧ, D0Д, D1БКД, D1Г, D1КДГ, D2БДЗ, D2БКД, D2Г, 

D2КДГ, D3КДЗ, D3ТЗ. 

 

Клас бонітету. Аналіз розподілу площ за класами бонітету показав, що 

деревостани сосни звичайної можна вважати високопродуктивними, так як 

даний вид росте за І і вище класами бонітету на площі 11183 га, що становить 

52,1 % від усієї площі ділянок, вкритих лісовою рослинністю (рис. 3.15). 

Друге місце з ⅓ від площі сосняків займають насадження ІІ-го класу бонітету; 

лише 4,1 % складають насадження IV-го, V-го і нижче класів.   

Здійснено також розподіл площ та запасів деревостанів сосни за класами 

бонітетів залежно від походження насаджень (табл. 3.3).   
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Рис. 3.15. Розподіл площ соснових деревостанів за класами бонітету, % 

 

Таблиця 3.3 

Розподіл площі природних та штучних соснових деревостанів за 

класами бонітету 

Клас 

бонітету 

Природні Штучні 

площа  запас площа  запас  

га % тис. м3 % га % м3 % 

І і вище 1581,6  42,8 337,0 54,4 9503,3 54,5 2678,9 68,5 

ІІ 1452,7 39,3 231,7 37,4 4721,3 27,1 893,7 22,9 

ІІІ 582 15,7 49,1 7,9 2436,9 14,0 293,9 7,5 

IV 76,6 2,2 1,2 0,3 628,8 3,6 40,2 1,0 

V і нижче - - - - 152,1 0,8 4,7 0,1 

Усього 3692,9 100,0 619,0 100,0 17442,4 100,0 3911,48 100,0 

 

Встановлено, що як у природних, так і штучних деревостанах, 

домінуючим є І-й клас бонітету. Більш ніж половина частки запасу 

деревостанів припадає на природні та дві третини всього питомого запасу – 

на штучні сосняки І класу бонітету. 

Друге місце за поширеністю займають деревостани ІІ класу бонітету із 

відповідною часткою 39,3 (природні) та 27,1 (штучні) % та відповідним 

запасом 37,4 та 22,9 %. Природних насаджень V і нижче класів бонітету в 
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умовах регіону не виявлено, а частка штучних деревостанів для даних класів 

складає менш ніж 0,8 %. 

Повнота насаджень є ефективним показником його стану і впливає не 

лише на запас деревини, але і на очищення дерев від гілок, внутрішню 

будову стовбурів, а отже, і на вихід цінних сортиментів. На основі даного 

параметру можна дати об’єктивну оцінку ефективності лісогосподарських 

заходів, спрямованих на підвищення продуктивності лісу. 

Як показав розподіл площ сосни звичайної за відносною повнотою, 

даний вид на ~ ½ площі (11778,6 га) формує деревостани високої, на 

7569,6 га – середньої повноти і лише 9,9 % площі складають низькоповнотні 

соснові насадження та рідколісся (рис. 3.16).  

 

Рис. 3.16. Розподіл площі соснових деревостанів за повнотою, %  

 

Середня відносна повнота соснових насаджень у зоні Байрачного Степу 

досить висока та становить 0,71 і значною мірою залежить від віку, значно 

зменшуючись у перестійних деревостанах. 

Розподіл соснових деревостанів за функціональним призначенням. 

Дослідження розподілу соснових лісонасаджень у Байрачному Степу за 

функціональним призначенням виявив наступні їх категорії із відповідною 
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площею (часткою вкритих лісовою рослинністю сосняків): ліси 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення  – 

1538,1 га (15,8 % від площі лісів зазначеної категорії); рекреаційно-оздоровчі 

ліси – 9732,7 га (31,1 % від площі рекреаційно-оздоровчих лісів); захисні ліси 

– 4916,8 га (20,0 % від площі захисних лісів). Як показує проведений аналіз, 

соснові ліси Байрачної степової зони відносяться переважно до рекреаційно-

оздоровчих та захисних, а одне і те ж саме насадження може виконувати як 

водоохоронні, ґрунтозахисні, рекреаційні, так і санітарно-гігієнічні функції. 

Вважається, що захисні властивості лісу максимально починають 

проявлятися у середньовікових насадженнях, після чого наступає довгий 

період їх стабільної захисної функції (О.А. Гірс, 2009).  

Надалі проведений аналіз розподілу площ та загального запасу 

деревини соснових деревостанів за віковими групами у різних за 

функціональним призначенням категоріях лісів (табл. 3.4–3.6). 

Таблиця 3.4 

Розподіл площ та запасу деревини сосни звичайної за віковими 

групами у лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного 

призначення 

Вікова група Площа, га % Загальний запас, тис. м³ % 

Молодняки І групи віку 76,9 5,0 1,8 0,5 

Молодняки ІІ групи віку 392,2 25,5 49,9 13,3 

Середньовікові 732,9 47,6 204,1 54,5 

Пристиглі 247,5 16,1 92,3 24,6 

Стиглі 88,6 5,8 26,5 7,1 

в т.ч. перестиглі 3,1 - 0,7 - 

Усього 1538,1 100 375,3 100 
 

У даній категорії лісів загальна середня зміна запасу становить 

6,7 тис. м³, середній вік насаджень – 56 років.  

Рекреаційно-оздоровчі ліси займають майже третю частку від площі 

рекреаційних лісів регіону досліджень, яка є найбільшою, порівняно із 

категорією природоохоронних та захисних лісів (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Розподіл площ та запасу деревини сосни звичайної за віковими 

групами у рекреаційно-оздоровчих лісах 

Вікова група 
Площа, 

га 
% 

Загальний запас,  

тис. м³ 
% 

Молодняки І групи віку 818,3 8,4 24,3 1,3 

Молодняки ІІ групи віку 3519,1 36,1 430,8 23,1 

Середньовікові 5376 55,2 1403,7 75,2 

Пристиглі 19,3 0,2 7,2 0,4 

Стиглі 0,9 0,1 - - 

Усього 9732,7 100,0 1866,0 100,0 

 

У таких соснових лісах загальна середня зміна запасу становить 44,4 

тис. м³. Середній вік сосняків складає 42 роки.  

Частка сосни звичайної у захисних лісах складає п’яту частину всієї 

площі насаджень даної категорії у Дніпропетровській області (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Розподіл площ та запасу деревини сосни звичайної за віковими 

групами у захисних лісах 

Вікова група Площа, га % 
Загальний запас, 

тис. м³ 
% 

Молодняки І групи віку 426,9 8,7 18,3 1,6 

Молодняки ІІ групи віку 1275,2 25,9 164,4 14,7 

Середньовікові 3208,2 65,2 933,7 83,5 

Середньовікові, 

включені в розрахунок 
576,6 - - - 

Пристиглі 6,5 0,1 1,8 0,2 

Усього 4916,8 100,0 1118,2 100,0 
 

Загальний запас деревини цієї функціональної групи становить 

1118,18 тис. м³, загальна середня зміна запасу – 24,85 тис. м³. Середній вік 

захисних сосняків – 45 років.  

 

3.2.3 Аналіз таксаційних показників соснових насаджень 

тимчасових пробних площ. Отримані експериментальні матеріали щодо 
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лісотаксаційної характеристики насаджень слугували вихідним матеріалом 

для отримання інформації щодо оцінювання біопродуктивності соснових 

насаджень у досліджуваному регіоні. Виконання польових робіт 

здійснювалось за описаною раніше методикою (П. І. Лакида, 2002). 

За період з 2014–2019 рр. проведено закладку 25 тимчасових пробних 

площ (ТПП), де зрубано та обміряно 65 модельних дерев (МД). Детальна 

характеристика деревостанів, де здійснювались усі польові роботи для 

визначення компонентів надземної фітомаси та встановлення ходу росту 

сосняків за висотою, наведена у додатку Б (табл. Б1).  

Віковий діапазон деревостанів, де закладались ТПП, становить 9–90 

років. Діапазон бонітетів охоплює 5 класів – Іа, І, ІІ, ІІІ та IV (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Розподіл кількості ТПП за бонітетом та класами віку, шт. 

Клас 

бонітету 

Клас віку 
Усього 

І ІІ III IV V VI VII VIII IX 

Іа - - - 1 1 2 3 - - 7 

І - - - - 1 2 3 3 2 11 

ІІ 1 - - - - - 1 - 1 3 

ІІІ 1 - - 1 1 - - - - 3 

IV - 1 - - - - - - - 1 

Усього 2 1 - 2 3 4 7 3 3 25 

 

Найбільш поширеною віковою групою соснових деревостанів у 

досліджуваному регіоні є середньовікові (І. П. Лакида & В. М. Ловинська, 

2014), тому майже половину ТПП (44 %) було закладено саме у цій віковій 

групі. Кількість ТПП, закладених у молодняках, є найменшою. Як свідчать 

представлені дані, майже 3/4 ТПП (72 %) зосереджено у високопродуктивних 

насадженнях Іа та І класів бонітету. 

На території Байрачного Степу найбільш поширеними типами 

лісорослиних умов є свіжі субори В2, частка яких складає близько третини 

від усіх соснових деревостанів. Орієнтуючись на дану інформацію, закладка 

більшості ТПП (10 шт.) здійснювалась у цих умовах. Іншим поширеним 
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типом лісорослинних умов, де закладено п’яту частину ТПП стали свіжі 

сугруди (С2) (рис. 3.17). Свіжі субори та свіжі сугруди є найбільш 

сприятливими лісорослинними умовами для росту соснових насаджень і 

характеризуються наявністю високопродуктивних соснових деревостанів 

(М. І. Гордієнко, М. М. Гузь, Ю. М. Дебринюк & В. М. Маурер, 2005). 

 

Рис. 3.17. Розподіл ТПП за типами лісорослинних умов, шт. 

 

Розподіл ТПП за типами лісорослинних умов є досить рівномірним і 

охоплюють значну частину інших умов росту соснових деревостанів. 

Середня повнота для соснових насаджень на закладених ТПП 

змінюється від 0,5 до 1,06 (для молодняків) (рис. 3.18).  

Частка деревостанів, закладених у насадженнях із повнотою 0,5, 0,6 та 

0,7, виявилась найвищою і склала відповідно 20,0, 28,0 та 20,0 %. Дві ТПП 

закладено у насадженнях з відносною повнотою, вищою за одиницю, що 

пояснюється насамперед віковою групою деревостанів – молодняки, а 

значить можливою загущеністю. Слід вказати на відсутність нормативів, які 

б характеризували нормальні деревостани головних лісотвірних порід 
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степової зони і внаслідок цього вірогідність заниження відносних повнот під 

час проведення лісовпорядних робіт у лісах Дніпропетровського регіону.   

 

Рис. 3.18. Розподіл ТПП за відносною повнотою, шт. 

 

В цілому, як свідчить проведена оцінка закладених ТПП, 

експериментальний матеріал із дослідних ділянок достатньо репрезентативно 

представляє об’єкт досліджень, внаслідок чого може використовуватись у 

подальших дослідженнях.  

Для встановлення закономірностей розподілу досліджуваних 

показників соснових деревостанів, зведено загальний робочий масив даних 

тимчасових пробних площ, який включає наступні таксаційні 

характеристики: середній вік (А, років), середній діаметр (D, см), середню 

висоту (Н, м), суму площ поперечних перерізів (G, м2·га−1), запас у корі (М, 

м3·га−1). Наступним кроком аналізу накопиченої інформації була статистична 

обробка отриманих даних, із розрахунком таких характеристик: середнє 

арифметичне значення (Ẋ), максимальне (max) і мінімальне (min) значення, 

середнє квадратичне відхилення (σ), асиметрію (А) та ексцес (Е) (табл. 3.8). 

Як видно із наведених розрахунків, статистичні показники в своїй 

більшості характеризуються рівномірним розподілом значень. Усі показники 
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асиметрії характеризуються від’ємними величинами, що вказує на 

відхилення фактичної кривої від осі симетрії вліво. 

Таблиця 3.8 

Статистична характеристика розподілу таксаційних показників 

соснових деревостанів 

Таксаційні показники 
Значення Статистики 

min max Ẋ σ A E 

Вік, років 9 87 55,4 21,9 -0,809 -0,035 

Діаметр на висоті 1,3 м, см 4,6 40,2 23,0 7,8 -0,580 1,508 

Висота, м  3,4 30,4 19,8 6,3 -1,087 1,819 

Повнота  0,5 1,04 0,60 0,18 -0,057 2,043 

Запас, м3ˑга-1 1,5 519,3 261,5 129,4 -0,085 0,227 

 

Показник середньої висоти перевищує критичне значення асиметрії (A 

≤ 0,723). Крива розподілу запасу не виходить за межі критичного значення (E 

≤ 0,843) та характеризуються гостровершинністю. 

Ексцес для показників середнього діаметра, середньої висоти, відносної 

повноти дещо перевищує допустимі значення, характеризуючись 

гостровершинністю кривої розподілу. Лише для показника віку ексцес кривої 

розподілу є туповершинним та не перевищує своє критичне значення.  

 

Висновки до розділу 3  

Проведенню математичного моделювання із розробленням 

відповідного нормативного забезпечення для оцінювання компонентів 

надземної фітомаси дерев і деревостанів сосни звичайної у статиці та 

динаміці, передували збір та обробка вихідних даних за визначеними 

методиками. Результати аналізування методології проведення польових робіт 

зі збором експериментальних даних дозволили зробити наступні 

узагальнення: 

1. Вибір об’єкту досліджень (сосни звичайної) обумовлюється 

високою екологічною, економічною та рекреаційно-захисною цінністю 

даного виду, який відрізняється пластичністю та широкою екологічною 
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амплітудою. 

2. Виконання дисертаційної роботи здійснювалось на основі 

системного методологічного підходу із застосуванням сучасних 

лісотаксаційних методик для одержання вихідних даних, з математичних 

обробленням та формуванням нормативно-довідкової бази результатів 

досліджень засобами новітніх комп’ютерних програм. 

3. Збір та обробку вихідних даних проведено за 

загальноприйнятими методиками на закладених тимчасових пробних 

площах, які характеризувались необхідними лісівничо-таксаційними 

показниками деревостанів, а також на основі реляційної бази даних 

«Повидільна таксаційна характеристика лісів» ВО «Укрдержліспроект».  

4. Площа лісостанів Байрачного Степу України за участю сосни 

звичайної становить 21472,9 га із загальним запасом деревини виду 

4571,1 тис.м3. 

5. За віковою структурою переважна більшість соснових деревостанів 

досліджуваного регіону є середньовіковими, із найбільшою представленістю 

у IV-VI класах віку.  

6. Розподіл за коефіцієнтом сосни звичайної у складі насаджень 

свідчить про суттєве домінування чистих (81,8 %) соснових деревостанів.  

7. У Байрачному Степу сосняки переважно сформувались у 

лісорослинних умовах суборового типу, сухого та свіжого гігротопів, із 

загальним запасом деревини 3017,66 тис. м3.  

8. Найвищі показники середнього запасу деревини у сосни  відмічені 

для деревостанів 8-го класу віку в умовах борів та суборів. 

9. Найбільші площі виду, що досліджується, зайняті деревостанами І і 

вище класів бонітету; у найменшій кількості у регіоні представлені 

насадження сосни звичайної IV, а особливо V і нижче класів бонітету. 

10. Деревостани сосни звичайної на ~ ½ площі відрізняються високою 

повнотою, тоді як лише 10,0 % площі соснових лісів – низькоповнотні та 

рідколісні.  
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11. Отримані із тимчасових пробних площ дослідні матеріали мають 

досить рівномірний розподіл за переважаючими типами лісорослинних умов 

соснових деревостанів, класами віку, бонітетами та повнотами, 

відображаючи особливості таксаційної структури сосняків у Байрачному 

Степу України та надають можливість для математичного моделювання 

компонентів надземної фітомаси зі встановленням кількісних та якісних 

характеристик дерев і деревостанів сосни звичайної досліджуваного регіону. 

 

Матеріали розділу висвітлені у 17 наукових працях: (В. М. Ловинська, 

2014; В. М. Ловинська & В. В. Поліщук, 2014; В. М. Ловинська & С. А. Ситник, 

2014; В. М. Ловинська,  С. А. Ситник & Г. П. Думинський, 2014; П. І. Лакида & 

В. М. Ловинська, 2014; С. А. Ситник & В. М. Ловинська, 2014a; С. А. Ситник & 

В. М. Ловинська, 2014b; С. А. Ситник В. М. Ловинська, & О. С. Олійник, 2014; 

В. М. Ловинська, 2015; В. М. Ловинська, А. Ф. Балабак, К. П. Маслікова & 

А. С. Молибога, 2015; В. М. Ловинська & Ю. І. Грицан, 2016; В. М. Ловинська 

& Д. П. Петренко, 2015; С. А. Ситник & В. М. Ловинська, 2015; Ю. І. Грицан, С. 

А. Ситник, & В. М. Ловинська, 2016b; Ю. І. Грицан, С. А. Ситник, & 

В. М. Ловинська, 2016c; В. М. Ловинська, А. Ф. Балабак, К. П. Маслікова & 

В. В. Поліщук, 2016; С. А. Ситник, В. М. Ловинська & Г. П. Думинський, 2015). 
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РОЗДІЛ 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ КОМПОНЕНТІВ 

НАДЗЕМНОЇ ФІТОМАСИ ДЕРЕВ СОСНИ 

 

Важливим етапом дослідження біологічної продуктивності лісів із 

розробленням нормативно-інформаційного забезпечення, є визначення 

якісних ознак компонентів фітомаси дерев головних лісотвірних порід. 

Фундаментальні дослідження із визначення щільності основних 

компонентів фітомаси стовбурів дерев значної кількості лісотвірних 

деревних порід різних регіонів колишнього СРСР проведено 

О. І. Полубояриновим (1976). На думку вченого, саме щільність деревини є 

показником якості деревної сировини, що має ряд переваг над іншими 

характеристиками. 

В умовах степової зони України, а саме у межах Байрачного Степу, 

досліджень щодо визначення якісних характеристик такої лісотвірної породи 

як сосна звичайна, немає і, відповідно, відсутнє інформаційне забезпечення 

для оцінювання біопродукційних функцій соснових деревостанів, розробка 

яких потребує наявності показників щільності компонентів надземної 

фітомаси дерев. Адже саме щільність є тією характеристикою дерева, за 

допомогою якої стає можливим розрахунок вмісту сухої речовини у фракціях 

фітомаси.  

 

4.1 Щільність компонентів фітомаси дерев сосни звичайної 

 

Щільність є тим комплексним показником, який відображає фізико-

механічні якості на рівні дерева та еколого-біологічні властивості на рівні 

цілого насадження.  

Щільність – маса одиниці об’єму матеріалу із розмірністю г∙(см3)−1 або 

кг∙(м3)−1. Природна щільність відображає сумарну масу абсолютно сухої 

речовини та вологи, накопиченої в компоненті фітомаси.  Базисна щільність є 
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основою якісної оцінки компонентів фітомаси стовбура, за яким одержують 

її вагову характеристику у абсолютно сухому стані (А. П. Рябоконь & 

Н. П. Литаш, 1981). 

Показник природної щільності компонентів фітомаси розраховується за 

формулою (П. І. Лакида, 2002):  

𝜌п = mnat / 𝑉nat,                                              (4.1) 

де 𝜌п − природна щільність компонента фітомаси, кг∙(м3)−1; mnat  − маса 

зразка компонента фітомаси в свіжозрубаному стані, кг; 𝑉nat − об’єм зразка 

компонента фітомаси в свіжозрубаному стані, м3. 

У свою чергу базисна щільність визначається за формулою:                                                            

𝜌б = 𝑚0 / 𝑉nat,                                              (4.2) 

де 𝑚0 – маса зразка в абсолютно сухому стані; 𝑉nat – об’єм зразка 

компонента фітомаси у свіжозрубаному стані. 

 

4.1.1 Локальна щільність деревини та кори стовбурів сосни 

звичайної. За рахунок мобільності вологи, яка залежить від типу 

лісорослинних, кліматичних та погодних умов, параметри природної 

щільності на різній висоті стовбурів дерев характеризуються значною 

дисперсією. Базисна щільність виражає вміст абсолютно сухої речовини у 

компонентах фітомаси і є більш сталою величиною. Дослідження локальної 

щільності компонентів фітомаси стовбура на різних висотах дозволяє краще 

зрозуміти процес їх формування в процесі онтогенетичного розвитку, а також 

зробити комплексну оцінку якості деревини. 

Локальні природну і базисну щільність деревини і кори стовбурів 

розраховували із використанням методики збору і обробки даних 

П. І. Лакиди (2002). З метою дослідження мінливості значень локальної 

щільності зібрано і досліджено зразки 20 МД, з яких були випиляні зрізи 

деревини у корі товщиною 2–3 см на відносних висотах стовбура 0h; 0,1h; 
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0,25h; 0,5h; 0,75h. Діапазон віку модельних дерев, на яких визначалась 

щільність, становить 9–90 років.  

Показники локальної природної та базисної щільності деревини 

стовбурів сосни звичайної за класами віку представлено у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Локальна щільність деревини сосни звичайної, кгˑ(м3)-1 

Група віку 

МД, років 

Відносна висота стовбура 

0 0,10h 0,25h 0,50h 0,75h 

Природна щільність 

до 20  856 857 822 807 912 

21–40  916 794 786 753 961 

41–60  965 841 759 754 794 

61–80  959 793 747 752 858 

81 і більше 971 773 802 889 875 

Базисна щільність 

до 20  338 319 318 273 313 

21–40  456 405 407 358 386 

41–60  475 464 434 416 389 

61–80  447 408 409 391 409 

81 і більше 559 437 443 483 419 
 

Оскільки на практиці зазвичай використовують вікові групи 

деревостанів, для аналізу змін природної та базисної щільності на локальних 

висотах отримані дані було згруповано у вікові групи молодняків, 

середньовікових та пристиглих деревостанів. Тренд зміни середньої 

природної та базисної щільності деревини зрізів стовбурів досліджуваних 

моделей сосни звичайної у розрізі зазначених вікових груп наведено на 

рис. 4.1.  

Природна щільність молодняків та середньовікових деревостанів 

зменшується від окоренка до відносної висоти 0,50h, після чого має 

тенденцію до зростання. Результати локальної щільності на висоті 0 м, для 

групи середньовікових насаджень є найвищими. Порівняно із групою 

молодняків та середньовікових насаджень, для пристиглих насаджень 
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тенденція змін природної щільності дещо інша, із піком величин на висотах 

0h та 0,50h.  

 

Рис. 4.1. Зміна природної локальної щільності деревини сосни 

звичайної з відносною висотою залежно від групи віку дерев 

 

У порівнянні із деревиною, варіабельність змін величин природної 

локальної щільності кори стовбурів є значно вищою (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Локальна щільність кори сосни звичайної, кгˑ(м3)-1 

Група віку 

МД, років 

Відносна висота стовбура 

0 0,10h 0,25h 0,50h 0,75h 

Природна щільність 

до 20  617 675 799 856 1278 

21–40  416 667 927 812 1351 

41–60  540 630 722 856 806 

61–80  429 476 771 971 1030 

81 і більше 516 500 539 444 698 

Базисна щільність 

до 20  322 317 314 282 394 

21–40  347 363 338 300 379 

41–60  370 373 296 392 305 

61–80  314 312 363 374 393 

81 і більше 347 353 235 235 288 
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Закономірності змін локальної природної щільності кори дерев сосни є 

подібними для таких у деревині стовбура. Найбільші значення щільності (із 

середньою величиною вздовж стовбура 832 кг·(м3)-1), з характером стрімкого 

зростання із висотою спостерігаються для вікової групи молодняків та, відповідно 

та найнижчою величиною (545 кг·(м3)-1) – для екземплярів пристиглої групи віку 

(рис. 4.2). Різниця між максимальним та мінімальним значеннями природної 

щільності становить 34,5 %. Залежно від віку спостерігається збільшення 

природної локальної щільності молодих та середньовікових дерев вверх по 

стовбуру, тоді як щільність кори для пристиглих дерев характеризується спадним 

типом до відносної висоти 0,5h, і знову зростає на висоті 0,75h. 

 

Рис. 4.2. Зміна природної локальної щільності кори сосни звичайної з 

відносною висотою залежно від групи віку дерев 

 

Зміни базисної локальної щільності деревини мають істотні відмінності, 

порівняно із природною (рис. 4.3) та характеризується спадним типом вздовж 

стовбура для молодняків та середньовікових моделей. Для пристиглих 

екземплярів базисна щільність на відносній висоті 0,10h є найменшою, 

зростає до 0,50h, а потім знову спадає до вершини. На відміну від природної, 
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базисна локальна щільність зростає із віком рослин і має найвищий показник 

у пристиглому віці, перевищуючи такий у групі молодняків на 25,8 %.  

 

Рис. 4.3. Зміна базисної локальної щільності деревини сосни звичайної 

з відносною висотою залежно від групи віку дерев 

 

Для фракції кори не було встановлено чіткої залежності локальної 

базисної щільності від висоти дерева (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4. Зміна базисної локальної щільності кори сосни звичайної з 

відносною висотою залежно від групи віку дерев 
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Відсутність закономірностей природної і базисної локальної щільності 

кори може пояснюватись невисокою точністю вимірів товщини кори і 

відповідними складнощами вимірювання щільності часточок кори. В цілому, 

відповідно до отриманих даних та на основі польових вимірювань можна 

констатувати зменшення товщини кори із висотою стовбура.  

Загальна тенденція варіабельності змін середніх значень локальної 

базисної щільності компонентів фітомаси стовбура наведена на рис. 4.5.  

 

Рис. 4.5. Зміна середньої локальної щільності компонентів фітомаси 

стовбура із висотою дерева 

 

Із представленої інтерпретації усереднених результатів видно, що зі 

збільшенням висоти дерева лінія тренду локальної щільності кори 

характеризується дещо висхідним типом, в той час як для деревини та 

деревини у корі іде на спад. В цілому, як показав аналіз природної та 

базисної щільності деревини і кори сосни звичайної, досліджувані показники 

змінюються з висотою стовбура та залежать від віку дерева.  
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4.1.2 Середня щільність компонентів фітомаси деревини та кори 

стовбура сосни звичайної. Результати калькулювання середньої природної 

та базисної щільностей компонентів фітомаси стовбура сосни наведено у 

додатку, табл. Б.2. Показники варіабельності змін середньої базисної 

щільності деревини і кори стовбурів сосни звичайної у межах класів віку 

ілюструють рис. 4.6 та рис. 4.7. 
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Рис. 4.6. Діаграма розмаху інтервальної оцінки щільності деревини 

стовбура сосни звичайної залежно від класу віку: квадрат – медіана, 

прямокутник – інтерквартильний розмах, відрізок – мінімум та максимум 

вибірки  

 

Як видно із представлених даних залежності зміни середньої базисної 

щільності деревини стовбура, для сосни спостерігається поступове зростання 

пошукової величини зі збільшенням віку дерев. Мінімальне значення 

базисної щільності (254 кг·(м3)-1) фіксується для наймолодшого екземпляру 

(9 років), а зі зростанням віку реєструється помірне збільшення параметру 

для більш старших дерев. За досліджуваний період віку рослин від 9 до 90 
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років варіювання досліджуваного показника становить 47,8 %. Іншими 

словами, середня базисна щільність деревини для сосни звичайної 

характеризується зростаючим типом із віком. Отримані дані узгоджуються із 

даними О. І. Полубояринова (1976), який констатує, що із віком у хвойних 

порід, незалежно від ширини річного шару, утворюється важча деревина. 

Отримані дані із щільності кори (рис. 4.6) демонструють найнижчі 

величини щільності у наймолодших екземплярів, надалі зі зростанням 

визначеного параметру для екземплярів середньовікової групи віку та 

зниженням для найстарших дерев. 
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Рис. 4.7. Діаграма розмаху інтервальної оцінки щільності кори стовбура 

сосни звичайної залежно від класу віку: квадрат – медіана, прямокутник – 

інтерквартильний розмах, відрізок – мінімум та максимум вибірки  

 

Ступінь дисперсії у наведених даних зумовлена, окрім мінливості 

показників, обсягом вибірки. Слід зазначити, що мінливість щільності кори 

стовбурів для окремих класів віку є дещо вищою, порівняно з деревиною 

стовбура. 
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Результати розрахунків середньої щільності деревини і кори стовбурів 

сосни звичайної в умовах Степу, а також порівняльне оцінювання отриманих 

даних із іншими регіонами України наведено у табл. 4.3. 

Середня природна щільність деревини сосни звичайної перевищує 

щільність кори на 20,0 %, тоді як базисна – на 25,0 %. Як видно із наведених 

даних, пошуковий показник для деревини практично збігається із 

результатами, встановленими для умов Лісостепу, тоді як у зоні Полісся 

природна щільність істотно перевищує таку для зони Степу, хоча базисна є 

більшою лише на 3,0 %. 

Таблиця 4.3 

Порівняльна характеристика середньої щільності компонентів фітомаси 

стовбура сосни звичайної 

Щіль-

ність, 

кгˑ(м3)-1 

Компо-

нент 

стовбура 

Регіон досліджень 

Байрачний 

Степ 

Лісостеп 

(А.Є.Шамрай) 

Відхилення 

від 

Байрачного 

Степу, % 

Українське 

Полісся 

(П.І. Лакида) 

Відхилення 

від 

Байрачного 

Степу, % 

П
р
и

-

р
о
д

н
а 

 

деревина 831 824 -0,8 909 9,4 

кора 661 529 -20,0 578 -12,6 

Б
аз

и
-

сн
а 

деревина 414 408 -1,4 427 3,1 

кора 317 288 -9,1 277 -12,6 

 

Середня як природна, так і умовна щільність кори, за результатами 

наших досліджень є вищою за такі в умовах Полісся та Лісостепу на 13,0 %, 

20,0 % та 9,0 %, 13,0 % відповідно. Регіональні розбіжності у значеннях 

показника середньої щільності підтверджують необхідність її визначення в 

конкретних умовах. Середні значення базисної щільності надалі будуть 

використовуватись для розрахунків фітомаси соснових деревостанів в умовах 

Байрачного Степу. 

Наступним кроком досліджень стало визначення залежностей 

середньої природної та базисної щільності від таких таксаційних показників 

дерев, як вік, діаметр та висота стовбура.  
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Для оцінки залежностей досліджуваного параметра від таксаційних 

показників модельних дерев – віку, діаметра та висоти, було проведено 

статистичний аналіз, ґрунтуючись на який визначалась адекватність 

математичних моделей з відповідним включенням означених таксаційних 

параметрів. Абсолютні значення середньої природної щільності деревини 

мають тенденцію до зростання зі збільшенням діаметра та висоти стовбура та 

зменшуються з віком. Фіксується спадання величини природної щільності 

кори при встановленні її залежності від будь-якого таксаційного параметру. 

У таблиці 4.4 наведено основні статистики таксаційних показників 

дерев та даних базисної щільності деревини та кори стовбурів сосни 

звичайної. 

Таблиця 4.4 

Основні статистики таксаційних показників модельних дерев і базисної 

щільності деревини і кори стовбурів 

Показники дерева 
Значення Статистики 

min max Ẋ σ A E 

Вік, років 9 90 5,49 24,57 -0,652 -0,542 

Діаметр на висоті 1,3 м, см 7 39 1,54 6,89 0,093 1,643 

Висота, м 4,5 30 1,46 6,54 -1,040 0,958 

Щільність деревини, кг·(м3)-1 254 491 13,38 59,82 -1,182 1,348 

Щільність кори, кг·(м3)-1 178 433 13,82 61,81 -0,263 0,581 
 

Встановлення симетричності розподілу показало превалювання 

від’ємної асиметрії та зсув кривої розподілу ліворуч. Відповідно до величин, 

розрахованих показників ексцесу, крива розподілу характеризується 

гостровершинною формою, окрім такого таксаційного показника як вік, де 

ексцес свідчить про плосковершинність кривої. 

За допомогою кореляційного аналізу встановлювали тісноту зв’язків 

таксаційних показників дерев середньої природної та базисної щільності 

компонентів стовбура та основних таксаційних параметрів, найбільш значущі 

результати якого представлені у табл. 4.5. При дослідженні тісноти зв’язків 

середньої базисної щільності модельних дерев із таксаційними ознаками, 
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виявлено найтісніший кореляційний зв’язок для середньої базисної щільності 

деревини із діаметром дерева. 

Таблиця 4.5 

Коефіцієнти кореляції щільності деревини та кори стовбурів із 

таксаційними показниками дерева 

Таксаційні показники 

дерев 

Щільність, кг·(м3)-1 

природна кори базисна деревини 

Вік, років -0,47 0,55 

Діаметр на висоті 1,3 м, см -0,31 0,60 

Висота, м -0,29 0,48 
 

Залежність зміни середньої базисної щільності деревини від віку, діаметра 

та висоти дерева наведена на рис. 4.8.  

                          а                                                                  б                 

 
в 

 
Рис. 4.8. Залежність середньої базисної щільності деревини сосни 

звичайної від віку (а), діаметра (б) та висоти (в) дерева 
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Як видно із представлених графіків, середня щільність деревини 

збільшується зі зростанням усіх досліджуваних таксаційних параметрів дерева.  

Показники середньої базисної щільності кори зі збільшенням діаметра на 

висоті 1,3 м зростає, досягаючи свого максимального значення (433 кг·(м3)-1) 

в екземплярів рослин із діаметром 23,5 см, після чого спадає (додаток Б, 

табл. Б2). Слід відзначити, що не встановлено чіткої тенденції залежності 

щільності кори у залежності від таксаційних показників дерева.  

На основі отриманих результатів, проведений пошук та відповідне 

розроблення одно- та двофакторних математичних моделей із використанням 

регресійного аналізу (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Моделі оцінки середньої щільності деревини та кори дерев сосни 

звичайної 

Номер моделі Щільність, кг·(м3)-1 R2 Fтест 

 Природна щільність деревини   

4.3 𝜌пдст = 700,462· d 0,136· h-0,083 0,25 0,17 

4.4 𝜌пдст = 674,546· а -0,109· d 0,208 0,41 1,96 

 Базисна щільність деревини   

4.5 𝜌бдст = 239,978· d 0,009· h0,193 0,41 4,46* 

4.6 𝜌бдст = 227,041· а 0,072· h0,112 0,43 5,71* 

4.7 𝜌бдст = 231,982· а 0,127· d 0,029 0,41 4,99* 

 Природна щільність кори   

4.8 𝜌пкст = 1072,64· а -0,221· h0,125 0,51 2,89 

4.9 𝜌пкст = 980,208· а -0,191· d0,111 0,50 6,28* 

 Базисна щільність кори   

4.10 𝜌бкст = 337,172· а 0,140· h-0,210 0,25 2,85 
       * дані є значущими на 5% рівні 

 

Отримані моделі компоненту середньої природної щільності деревини 

характеризуються досить низьким коефіцієнтом детермінації при 

комбінуванні факторів впливу діаметра та висоти. Удвічі вищий показник 

детермінації встановлений у моделі визначення природної щільності 

деревини у залежності від віку та діаметра.  
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При включенні у регресійні рівняння двох факторів впливу для 

визначення компонента природної щільності кори дерева, отримані 

результати мали дещо вищі коефіцієнти детермінації.  

Як видно із отриманих моделей, при розрахунку базисної щільності 

деревини показники ступеню віку, висоти та діаметра мають додатні 

коефіцієнти, що вказує на збільшення середньої базисної щільності дерев зі 

зростанням зазначених параметрів. Обчислений коефіцієнт детермінації для 

базисної щільності кори перевищує критичне значення при n = 20 (0,197), що 

підтверджує істотність зв’язку між цим параметром та таксаційними 

показниками. 

Найбільш інформативними та адекватними за перевіреним критеріями 

детермінації, Фішера, виявились регресійні моделі оцінки базисної щільності 

деревини стовбурів залежно від висоти та віку (Fф=5,71), діаметра та віку 

(Fф=4,99), а також висоти та діаметра (Fф=4,46). У кожній зазначеній моделі 

виконується співвідношення Fф > Fкр (3,59), а значить вони адекватно 

апроксимують дані досліджень. 

Сосна звичайна, поряд із іншими хвойними, відноситься до групи порід 

із низькою щільністю і даний показник для неї складає 400–510 кг·(м3)-1 при 

відносній вологості 15,0 % (О. И. Полубояринов, 1976). Нашими 

дослідженнями встановлено, що сосна в умовах Північного Байрачного 

Степу формує деревину із величиною базисної середньої щільності 

414 кг·(м3)-1, що входить в зазначений діапазон. Міжурядова група експертів 

з питань зміни клімату (Eggleston et al., 2006) для оцінки біомаси деревини 

пропонує використання щільності деревини сосни звичайної 420 кгˑм-3, а 

отримане середнє значення 414 кгˑм-3 є дуже близьким до нього, що визначає 

перспективу використання даної величини для подальших досліджень. 

 

4.1.3 Показники щільності деревини та кори гілок дерев. 

Дослідження якісних показників крони мають вирішальну роль не лише під 

час оцінювання гілок як додаткового джерела сировини, що на сьогоднішній 
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день є вельми актуальним у своєму практичному використанні, але і для 

вивчення біологічної продуктивності дерев і деревостанів у цілому.  

За результатами наших досліджень, середня частка гілок крони від всієї 

надземної фітомаси деревостану, становить 6,3 %. 

Якісні показники компонентів крони дерев сосни звичайної наведені у 

додатку, табл. Б.3. Розраховані середні значення, як природної, так і базисної 

щільності деревини гілок є вищими за показники щільності кори на 14,5 і 

25,0 % відповідно (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7  

Середня щільність компонентів фітомаси гілок сосни звичайної 

Вид 
Щільність, кгˑ(м3)-1 

деревина кора деревина у корі 

Природна  850±24 727±31 828±22 

Базисна  436±12 338±19 415±10 

 

Порівняння якісних показників крони із щільністю компонентів 

стовбура виявили перевищення їх величин для усіх досліджуваних 

складових. Порівняння середньої щільності гілок із даними, отриманими 

П.І. Лакидою, О. М. Мельником для зони Полісся та Лісостепу України 

(2002, 2015), виявлено доволі значну розбіжність, як для показників 

природної щільності, так і для базисної щільності (компонент деревини 

гілок)  (табл. 4.8).  

Так, природна щільність для усіх компонентів фітомаси крони сосни 

звичайної за результатами досліджень, є значно нижчою, ніж ті ж показники 

для умов Полісся та Лісостепу, що обумовлено, скоріше за все, вищим 

показником вологості, характерним для означених природно-кліматичних 

зон, який як відомо, має значний вплив на величину природної щільності. У 

той же час показник базисної щільності деревини гілок є вищим за базисну 

щільність, отриману П.І. Лакидою (2002), тоді як порівняно із Волинською 

областю, розрахована величина є значно нижчою (П.І. Лакида, 
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О.М. Мельник, 2015). Головною з причин такої невідповідності отриманих 

даних є різні умови місцезростання дослідних деревостанів. 

Таблиця 4.8  

Порівняльний аналіз середньої щільності гілок сосни звичайної 

Щіль-

ність, 

кгˑ(м3)-1 

Компо-

нент 

гілок 

Регіон досліджень 

Байрачний 

Степ 

Полісся і 

Лісостеп 

(П.І. Лакида) 

Відхилення 

від 

Байрачного 

Степу, % 

Полісся 

(П.І. Лакида, 

О.М. Мельник) 

Відхилення 

від 

Байрачного 

Степу, % 

п
р
и

р
о
д

н
а 

 

деревина 850 931 9,5 - - 

кора 727 993 36,6 - - 

деревина 

у корі 
828 938 13,3  -  - 

б
аз

и
сн

а деревина 436 396 -9,2 584 33,9 

кора 338 344 1,8 353 4,4 

 

У табл. 4.9 наведено основні статистики таксаційних показників дерев 

та даних базисної щільності деревини, кори та деревини у корі гілок сосни. 

Таблиця 4.9 

Основні статистики природної і базисної щільності деревини і кори гілок 

Щільність, 

кг·(м3)-1 

Значення Статистики 

min max Ẋ σ A E 

п
р

и
р

о
д

н
а деревина 621 1047 850 106,39 -0,498 0,450 

кора 401 956 727 138,6 -0,428 0,286 

деревина 

у корі 

628 998 827 96,97 -0,499 0,277 

б
аз

и
сн

а деревина 351 551 436 55,38 0,425 -0,441 

кора 237 553 338 67,89 1,479 4,590 

деревина 

у корі 

333 500 416 46,69 0,261 -0,287 

 

Розподіл майже усіх якісних показників щільності гілок дерева 

відповідають вимогам нормального, оскільки отримані значення є нижчими 

за теоретичні (А ≤ 0,723; Е ≤ 0,843). Виключенням стали показники асиметрії 

і ексцесу для базисної щільності кори гілок, де відзначаються суттєві 
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перевищення даних параметрів у порівнянні з критичними. Показники 

природної щільності гілок характеризуються від’ємними значеннями 

асиметрії, що свідчить про зсув кривої розподілу ліворуч. У свою чергу 

базисна щільність для будь-якого дослідженого компоненту фітомаси гілок 

має додатні значення асиметрії, але від’ємними значеннями (крім щільності 

кори) ексцесу, що свідчить про плосковершинністю розподілу кривої. 

Нами проведено кореляційний аналіз тісноти зв’язків якісних 

компонентів фітомаси крони з таксаційними ознаками дерев – віком, 

діаметром та висотою дерева (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Коефіцієнти кореляції щільності компонентів фітомаси стовбура 

соснових деревостанів з їх таксаційними показниками 

Таксаційні 

показники 

Щільність, кгˑ(м3)-1  

природна базисна  

деревина кора деревина у 

корі 

деревина кора деревина у 

корі 

Вік, років -0,27 -0,21 -0,22 -0,09 -0,33 -0,06 

Діаметр, см -0,34 -0,16 -0,29 -0,09 -0,13 -0,02 

Висота, м -0,18 -0,13 -0,13 -0,16 -0,27 -0,15 
 

На відміну від параметрів щільності деревини та кори стовбура, якісні 

показники компонентів крони мають слабкий обернений кореляційний 

зв’язок із усіма таксаційними характеристиками дерев. Зі збільшенням віку, 

діаметра та висоти дерев відбувається зменшення щільності компонентів 

фітомаси гілок. Слід зазначити, що більш сильний зв’язок із досліджуваних 

компонентів прослідковується для природної щільності деревини, особливо 

із діаметром дерева (r=0,34). 

Оцінка отриманих результатів щільності проводилась у відповідності зі 

встановленням її залежності від головних таксаційних показників 

модельного дерева – віку, діаметра на висоті 1,3 м та висоти дерева. Графічна 

інтерпретація визначених залежностей природної щільності деревини і кори 

гілок демонструють рис. 4.9 та рис. 4.10.  
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Рис. 4.9. Залежність природної щільності деревини гілок сосни від віку, 

діаметра та висоти дерева 
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Рис. 4.10. Залежність природної щільності кори гілок сосни від віку, 

діаметра та висоти дерева 
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Мінливість природної щільності як деревини, так і кори гілок є 

істотною і варіює навіть у дерев, які мають однакові таксаційні величини. 

Однак, як показує лінія тренду, зі збільшенням усіх таксаційних параметрів 

дерева, відбувається зниження якісних показників фітомаси крони, що із 

найбільшою силою проявляється для діаметра дерева. Менш стрімка 

нисхідна лінія визначена залежно від віку, і ще більш полога – у випадку 

залежності природної щільності від висоти. Отже, найбільш виражений тренд 

зниження щільності деревини і кори гілок зафіксована у разі збільшення 

діаметра дерева на висоті грудей. 

В цілому, суттєва дисперсія значень природної щільності компонентів 

фітомаси гілок вірогідно пов’язана із умовами місцезростання, у яких 

перебуває рослина під час свого онтогенетичного розвитку. Умови степової 

зони є вкрай несприятливими, а літні, спекотні дні змінюються 

довготривалими осінніми зливами, що останнім часом є більш частішим 

явищем. Так як показник природної щільності залежить насамперед від 

водозабезпеченості, розташування окремих дерев у наметі, неоднакові умови 

доступу води до тканин рослин, можуть призводити до такого варіювання 

даного показника для окремих дерев та гілок. На додаток до цього, саме 

залежність природної щільності від вологонасиченості гілок пояснює 

найбільш виражену нисхідну тенденцію цього показника зі зростанням 

діаметра стовбура. 

Значна варіабельність змін характерна і для базисної щільності 

деревини гілок, що особливо чітко демонструють графіки її залежностей від 

таксаційних показників (рис. 4.11). Для даного компоненту фітомаси, як і у 

випадку природної щільності, прослідковується тенденція нисхідного типу, 

однак характер впливу є найбільш вираженим залежно від висоти дерева. 

Показники базисної щільності кори відрізняється меншою дисперсією, 

порівняно із деревиною, однак їх варіабельність досить висока, що свідчить 

про слабкий чи навіть відсутній зв’язок усіх видів щільності гілок крони із 

таксаційними параметрами (рис. 4.12).  
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Рис. 4.11. Залежність базисної щільності деревини гілок сосни від віку, 

діаметра та висоти дерева 
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Рис. 4.12. Залежність базисної щільності кори сосни від віку, діаметра 

та висоти дерева 
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За усередненою лінією тренду прослідковується тенденція спадання 

величини щільності кори гілок, яка особливо виражена як зі зростанням віку, 

так і при збільшенні діаметра і висоти дерева. На відміну від природної, 

базисна щільність кори залежить насамперед від віку дерева. 

Саме вік стає для даного параметру визначальним, що узгоджується із 

висновками О.І. Полубояринова (1976). За причини динамічних змін конуса 

приросту гілки під час ростових процесів, відбуваються зміни співвідношення 

деревини і кори, обумовлені різними фізіологічними потребами. 

Отже, зафіксована загальна тенденція зниження значень як природної, 

так і базисної щільності деревини і кори гілок дерев зі зростанням віку, 

діаметра та висоти дерева. 

Дані щодо щільності деревини гілок у корі дерев сосни звичайної 

представлено у дод. Б, табл. Б.3. Встановлені залежності даного параметра 

від основних таксаційних показників є аналогічними до залежностей 

щільності деревини гілок. У даному випадку вплив кори є незначним. 

Частка кори у гілках зазвичай знижується з віком, за причини 

збільшення ажурності крони дерев більш старшого віку та переважання 

товстих гілок (В.А. Усольцев, 1988). Нисхідний характер зміни частки кори 

гілок сосни звичайної за об’ємом залежно від віку демонструє рис. 4.13. 
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Рис. 4.13. Динаміка частки кори гілок сосни звичайної за об’ємом  
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Із представленого рисунку видно, що зменшення величини частки кори 

є досить стрімким і якщо у молодняках вона становить близько четверті 

відсотків від всього об’єму свіжозрубаних гілок, то після досягнення 70-

річного віку – ˂ 10,0 %. 

З використанням регресійного аналізу побудовані математичні моделі 

для розрахунку щільності компонентів фітомаси гілок дерев, вхідними 

аргументами для яких слугували таксаційні параметри віку, діаметра та 

висоти. Найбільш інформативні моделі виведених залежностей представлено 

у табл. 4.11. 

Таблиця 4.11 

Моделі для природної та базисної щільності компонентів фітомаси 

гілок дерев сосни звичайної 

Номер 

моделі 
Вид моделі Коефіцієнт детермінації 

Для деревини 

4.11 𝜌пдг = 1216,48 ˑ ln d-0,329 0,15 

4.12 𝜌пдг = 1302,56 ˑ a0,067 ˑd-0,227 0,17 

4.13 𝜌пдг = 1333,98 ˑ d-0,254 ˑh0,110 0,18 

Для кори 

4.14 𝜌бкг = 334,03 ˑа-0,387 ˑ d0,429 ˑh0,062 0,39 

4.15 𝜌бкг = 333,0 ˑ а-0,364 ˑ d0,466  0,39 

4.16 𝜌бкг = 530,73 ˑ а-0,297 ˑ h0,240 0,26 

 

Як видно із наведених моделей, отримані рівняння регресії 

характеризуються невисокими коефіцієнтами детермінації, із найбільшим 

значенням на рівні 0,39. Найвищими коефіцієнтами детермінації 

відзначаються моделі для визначення базисної щільності кори гілок, 

особливо при включенні у регресійні рівняння двох чи трьох факторів 

впливу. Визначені моделі надалі не можуть використовуватись для 

оцінювання якісних ознак фітомаси гілок дерев сосни звичайної, а для 

встановлення більш тісних залежностей слід проводити у даному напрямку 

подальші дослідження. 



194 

 

В цілому, для дослідження біопродуктивності соснових деревостанів 

рекомендованим є використання розрахованих середніх значень щільності 

фітомаси компонентів гілок дерев сосни звичайної: 436 кгˑ(м3)-1 для деревини 

гілок, 338 кгˑ(м3)-1 для кори гілок, 416 кгˑ(м3)-1 для деревини гілок у корі.  

 

4.2 Оцінка функціонування асиміляційної поверхні соснових 

деревостанів 

Крона є складовою біомаси дерева, що формується із гілля та листя 

(хвої) і виконує низку функцій. Гілки є продовженням стовбура, його 

провідною системою, а в зелених частинах крони перебігають процеси 

фотосинтезу, випаровування води та газообміну.  

 

4.2.1 Оцінка індексу площі листкової поверхні деревостанів сосни. 

Площа поверхні листя має виключно важливе значення для надземних 

екосистем, оскільки виконує функцію розподілу біотичного та абіотичного 

середовища, а також є зоною реалізації у рослин головних фізіологічних 

процесів, механізми яких визначають ланцюги матеріальних перетворень та 

потоків енергії (А. И. Уткин, Л. С. Ермолова & Д. Г. Замолодчиков, 1997; 

A. Bondeau, D. W. Kicklighter & J. Kaduk, 2008). 

Останнім часом дедалі більше поширена думка про те, що 

продуктивність лісів здебільшого залежить від LAI, який характеризує ріст 

деревних рослин в умовах лісових екосистем. LAI є зручним параметром для 

вимірювання, a варіабельність його значень відображена у вигляді 

теоретичних моделей у глобальному масштабі (G. P. Asner, J. M. Scurlock & 

J. A. Hicke, 2003; Z. Zhu et al., 2013; M. Pfeifer et al., 2014). Нині LAI є 

найбільш важливим показником біофізичних властивостей деревної крони, 

що описує вегетативний стан у широкому варіюванні фізіологічних, 

кліматологічних та біогеохімічних досліджень (Van Pelt et al., 2016). Майже 

всі процеси, що відбуваються у лісових екосистемах, насамперед формування 

первинної продукції, залежать від розміру та площі, що займає їх 
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асимілююча частина (D. I. Forrester et al., 2017). LAI – це ключ до вивчення 

вегетативної складової, зокрема, для перерахунку та узагальнення між 

листям і таксаційними параметрами намету, балансу фотосинтез – дихання – 

виділення СО2, а також для оцінювання даних процесів через призму 

глобального інтерфейсу біосфера-атмосфера (P. Li et al., 2017). Опубліковані 

значення LAI лісів мають діапазон змін від менш ніж 1 (V. Le Dantec, 

E. Dufrene & B. Saugier, 2000) до ~14 (D. P. Turner, S. A. Acker, J. E. Means & 

S. L. Garman, 2000). Загалом, найвищий даний показник, як повідомляється в 

зарубіжній літературі, є характерним для хвойних наметів (J. M. Chen et al., 

1997). LAI залежить від виду рослини, етапу її розвитку, сезонності, умов 

місцезростання та практики лісового управління. Ці фактори у поєднанні з 

різницею в методах визначення даного параметра приводить до значного 

варіювання цього фактора (C. B. Field, J. T. Randerson & C. M. Malmstrom, 

1995; F. Bussotti & M. Pollastrini, 2015). У жорстких умовах Степу нестача 

вологи є ключовим фактором, що визначає специфіку перебігу процесів 

усередині намету, а отже, функціонування асиміляційних органів. 

Детальна методологія визначення індексу листової поверхні дерев та 

деревостанів в умовах Байрачного Степу наведена у розділі 3.  

У процесі досліджень проаналізовано дані зразків хвої, відібраних із 

двадцяти модельних дерев сосни звичайної (табл. 4.12).  

Як видно із представлених даних, таксаційні характеристики 

досліджуваних модельних дерев сосни звичайної наближені до тих середніх 

показників тимчасових пробних площ, на яких вони були відібрані. Їх 

діапазон варіабельності віку знаходиться у межах від 9 до 90 років; діаметра 

стовбура – від 7 до 38,9 см; висоти дерева – від 4,5 до 30 м.  

Наступним етапом даної роботи був аналіз експериментальних даних, 

отриманих в умовах польового та лабораторного дослідів (рис. 4.14). 

Показник маси свіжого (mnat) та абсолютно сухого (m0) пучка 10 хвоїнок 

варіює в діапазоні 180 – 410 та 105 – 190 мг відповідно (рис. 4.14 (а)). Для 

показника маси хвої виявлена тенденція зростання даного параметра зі 
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збільшенням віку модельного дерева. Однак з досягненням дерева 

максимального віку (90 років) маса хвої знижується.  

Таблиця 4.12 

Таксаційна характеристика модельних дерев сосни звичайної 

Шифр 

ТПП 

а, 

років 

d1,3, 

см 

h, 

м 

Середній 

поперечник 

крони, м 

Протяжність 

крони, м 

Свіжозрубана маса, кг 

деревна 

зелень 
хвоя 

04011401 83 27,2 20,5 4,9 6,8 61,6 19,62 

04011402 30 16,9 19,0 2,3 6,8 16,0 6,35 

04011403 12 9,6 4,5 3,0 3,9 17,1 6,48 

04011404 38 17,8 15,2 3,5 10,5 26,8 7,9 

04011405 9 7,0 4,8 3,0 4,5 8,0 2,13 

04011501 56 22,0 22,5 3,3 6,9 15,5 4,0 

04011502 63 20,0 23,5 3,7 9,0 17,0 5,45 

04011503 66 24,0 24,0 3,9 9,2 20,0 5,89 

04011504 68 24,0 21,6 4,5 8,0 24,3 7,3 

04011505 90 26,3 22,3 1,8 6,0 18,1 4,48 

04011506 77 22,1 18,6 3,3 5,7 27,3 9,29 

04011507 84 24,1 17,3 2,0 11,2 19,2 5,45 

04011508 78 24,5 23,4 3,2 5,4 27,2 7,01 

04011509 71 38,9 30,0 4,3 8,4 43,5 9,73 

04011510 60 23,5 24,3 1,9 7,7 9,5 2,53 

04011511 71 26,7 25,4 2,9 8,0 34,0 9,66 

04011512 47 18,1 22,3 2,3 9,8 12,0 3,59 

04011601 47 26,1 17,2 3,7 5,5 28,0 10,13 

04011602 49 15,7 17,3 1,7 6,3 11,0 4,93 

04011603 14 16,2 10,0 2,35 10,75 22,0 8,71 

 

Така закономірність визначена як у випадку маси свіжої хвої, так і 

вмісту абсолютно сухої речовини у свіжій хвої. 

Діапазон значень площі пучка 10 хвоїнок лежить в межах від 460 до 

1609 мм2 (рис. 4.14 (б)). У дослідах не було виявлено залежності даного 

показника від віку модельного дерева.  

За результатами визначеної маси пучка 10 хвоїнок та їх загальної 

площі, розраховано коефіцієнти відношення свіжої та абсолютно сухої їх 

маси до загальної площі хвої (кг∙(м2)-1) (рис. 4.14 (в)). Середнє значення 

обчисленого коефіцієнта становить 0,337 кг∙(м²)-1 для свіжої хвої і 0,182 

кг∙(м²)-1 для абсолютно сухої. 
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Рис. 4.14. Діаграма розмаху інтервальної оцінки свіжої та сухої маси 10 

хвоїнок (а), площі пучка 10 хвоїнок (б), коефіцієнтів відношення свіжої та 

абсолютно сухої маси хвої до її площі (в): квадрат – медіана, прямокутник – 

інтерквартильний розмах, відрізок – мінімум та максимум вибірки 

 

Масу абсолютно сухої хвої на ТПП розраховували на основі значень 

відсотка хвої у деревній зелені, вмісту абсолютно сухої речовини у свіжій 

хвої, відповідно до кількості дерев різних ступенів товщини з перелікової 

відомості  з ТПП (табл. 4.13).  

Як видно із наведених у таблиці даних, розрахований індекс площі 

листкової поверхні соснових насаджень змінюються від 1,1 до 3,36 м²ˑ(м²)-1. 

На функціонування фотосинтетичної поверхні крони та формування 

надземної фітомаси впливає вік, тому одним із завдань даної роботи було 

встановлення його впливу на досліджуваний індекс листкової поверхні. Як 

видно із наведеного графіка, лінія тренду має тенденцію до зростання LAI для 

рослин у молодому віці, а після досягнення дерева середньорічного віку 

характеризується спадним типом (R2=0,61) (рис. 4.15). 
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Таблиця 4.13 

Площа листкової поверхні та LAI соснових деревостанів  

Шифр 

ТПП 

Площа ТПП, 

м² 

Маса 

абсолютно 

сухої хвої, кг 

Площа 

листкової 

поверхні, м² 

LAI, м²ˑ(м²)-1 

04011401 3000 3705 10080,0 3,36 

04011402 2000 1636 5520,0 2,76 

04011403 2000 154 2460,0 1,23 

04011404 1200 451 3660,0 3,05 

04011405 1100 201,3 1210,0 1,10 

04011501 2500 1070 3850,0 1,54 

04011502 2500 1410 6550,0 2,62 

04011503 2500 552,5 6375,0 2,55 

04011504 2500 940 5325,0 2,13 

04011505 2500 657,5 2800,0 1,12 

04011506 2500 1395 3625,0 1,45 

04011507 2500 972,5 3275,0 1,31 

04011508 2500 867,5 3425,0 1,37 

04011509 2500 770 4625,0 1,85 

04011510 2000 505 3660,0 1,83 

04011511 2500 250 4350,0 1,74 

04011512 2500 170 3625,0 1,45 

04011601 2500 402,5 4175,0 1,67 

04011602 2000 354 3060,0 1,53 

04011603 1000 110 1500,0 1,50 

Середнє 2215 828,69 4157,5 1,86 

 

 

Рис. 4.15. Залежність індексу листкової поверхні від віку дерев сосни 
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Максимальний показник LAI характерний для чистого 68-річного 

насадження сосни звичайної, із І класом бонітету, що зростає в умовах сухого 

сугруду. Показник мінімального індексу площі листкової поверхні 

зареєстровано для мішаного за складом деревостану сосни звичайної, який 

функціонує в сухому груді, віком 9 років, ІІІ класу бонітету.  

У цілому, відносно низькі значення LAI, отримані в результаті наших 

досліджень, можуть пояснюватись обмеженістю ресурсів, насамперед 

атмосферної і ґрунтової вологи, оскільки саме екологічні умови 

контролюють час досягнення LAI максимального свого значення, а також 

його міжсезонну і річну мінливість (H. L. Gholz, K. C. Ewel & R. O. Teskey, 

1990, J. Bellot & E. Chirino, 2013). 

 

4.2.2 Порівняльний аналіз LAI, отриманого контактним та 

безконтактним методом. Одним із завдань роботи стала порівняльна 

оцінка результатів, отриманих контактним і безконтактним способом. Для 

досліджень були використані результати експериментів, отримані наземним 

способом для шести ТПП, представлених пристиглими та стиглими 

деревостанами (табл. 4.14). 

Таблиця 4.14 

Таксаційна характеристика ТТП для оцінки LAI контактним та 

безконтактним методами 

№ТПП 
Площа 

ТПП, га 

Кількість 

дерев на 

ТПП 

Вік, 

років 
D, cм H, м 

Густота 

(шт.ˑга-1) 

Повнота 

(м2ˑга-1) 

Клас 

бонітету 

4011501 0,25 214 57 20,7 21,8 856 28,90 І 

4011504 0,25 104 66 29,3 30,4 416 28,01 Іb 

4011505 0,25 112 87 24,2 22,7 448 20,57 ІІ 

4011506 0,25 110 76 23,9 19,5 440 19,79 І 

4011507 0,25 128 83 24,5 16,8 512 24,22 І 

4011508 0,25 124 76 23,2 22,5 496 22,13 І 

 

Під час встановлення маси абсолютно сухої хвої на ТПП знайдено, що 

середнє значення даної величини дорівнювало 983,8 кг; середня площа 



201 

 

листової поверхні на ТПП склала 3716,7 м2. Величина індексу площі 

листкової поверхні, розраховане для досліджуваних ТПП коливалась від 1,12 

до 2,13 м²ˑ(м²)-1. 

Розрахунки LAI здійснювався за раніше описаними методиками 

(розділ 3, п/п 3.2.3). Характеристика модельних дерев, отримана для 

визначення LAI наземним способом, наведені у табл. 4.15.  

Таблиця 4.15  

Таксаційна характеристика модельних дерев та індексу листової 

поверхні на ТПП 
 

№ 
Вік, 

років 
d, cм h, м 

Діаметр 

крони, 

м 

Висота 

основи 

крони, м 

Деревна 

зелень, кг 

Маса 

хвої, кг 

LAIк, 

м²ˑ(м²)-1 

1 56 22,0 22,5 3,3 6,9 15,5 4 1,54 

2 68 24,0 21,6 4,5 8 24,3 7,3 2,13 

3 90 26,3 22,3 1,8 6 18,1 4,48 1,12 

4 77 22,1 18,6 3,3 5,7 27,3 9,29 1,45 

5 84 24,1 17,3 2 11,2 19,2 5,45 1,31 

6 71 38,9 30,0 4,3 8,4 43,5 9,73 1,37 

 

Хемісферичні панорами соснових деревостанів на досліджуваних ТПП, 

отриманих безконтактним способом, зображені на рис. 4.16. 

       

Рис. 4.16. Кінцеві зображення хемісферичних панорам  
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Порівняння результатів вибіркових значень для LAI, отриманих двома 

способами та основні статистики даних представлено на рис. 4.17 та 

табл. 4.16. 
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Рис. 4.17. Порівняння показників LAI, отриманих контактним (LAIк) та 

безконтактним (LAIб/к) методами, м²ˑ(м²)-1 

 

Значення LAI у соснових деревостанах коливаються від 1,12 до 

2,13 м²ˑ(м²)-1 при використанні контактного методу та від 1,13 до 1,74 м²ˑ(м²)-1 

при безконтактному вимірюванні.  

Таблиця 4.16 

Основні статистики LAI соснових деревостанів, отримані різними 

методами 

 
Ẋ ± SE σ       А 

 

Е 
 

р 
 

LAIк 
 

1,49 ± 0,141 0,346 1,525 3,095 0,0001 

LAIб/к 1,35 ± 0,099 0,245 0,994 -0,720 0,0000 

 

Максимальні значення LAI, отриманими обома методами, встановлені 

для чистого 68-річного деревостану сосни I класу бонітету. Мінімальне 

значення LAIк (1,12) було визначено у найстаршому (87 років) сосновому 

насадженні, з нижчим (II) класом продуктивності. Аналогічне мінімальне 
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значення LAIб/к (1,13) розраховане безконтактним методом для 83-річних 

насаджень. Середнє значення LAI (1,49 м²ˑ(м²)-1) для деревостанів сосни 

звичайної, виміряне прямим методом є вищим за таке, отримане 

безконтактним методом, на 8,8 % (r = 0,906, R2 = 0,82, p = 0,01). 

Оцінка алометричних залежностей є надійним методом отримання LAI 

двома способами для подальших досліджень (D. A. Maguire, & W. S. Bennett, 

1996). Під час встановлення регресійних залежностей LAI від таксаційних 

параметрів в якості вхідних аргументів залежностей використані наступні 

біометричні параметри дерева: вік, діаметр крони, довжина крони, діаметр 

стовбура на висоті 1,3 м, висота дерева та відносна повнота деревостану 

(табл. 4.17). 

Таблиця 4.17 

Рівняння для визначення LAI (y) соснових деревостанів  

Аргумент (x)    R2 
Регресійне 

рівняння 

Коефіцієнти  

рівняння 

a b с d 

LAIк  

Діаметр крони 0,68 y = a + bx 0,492 0,343   

Повнота насадження 0,47* y= ax2 +bx +c 0,248 -1,116      2,496  

0,60 y = axb 0,092 0,845   

0,61 y = a ln(x)+ b 1,212 -2,482   

0,45* y = aebx 0,778 0,216   

Вік 

 

0,50* 

0,34* 

y=ax2+bx+c 

y = a + bx 

-0,001 

2,725 

0,133        

-0,017 

 -2,634  

0,30* y = a ln(x)+ b -2,592 6,323   

Діаметр крони (x1), 

довжина крони (x2) 

0,68 y = a + bx1+cx2 0,660 0,186     0,036  

LAIб/к  

Діаметр крони 0,96 y = a + bx 0,532 0,283   

Повнота насадження 0,80 y = a + bx 0,124 0,051   

0,79 y= ax2 +bx +c 0,012 -0,511 6,849  

0,61 y = a ln(x)+ b 1,748 0,572   

0,63 y = aebx 0,566 0,036   

Вік 0,58 y = a + bx 2,498 0,015   

0,58 y= ax2 +bx +c -6E-05 -0,007 2,188  

0,60 y = aebx 3,073 -0,011   

Діаметр крони (x1), 

висота (x2), d1,3 (x3) 

0,66  y = a + bx1+cx2+dx3 0,874 0,116 0,037 -0,029 

* - дані не є достовірними при p < 0,05 
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Як видно із представлених даних, встановлено більш високі R2 при 

оцінці LAI безконтактним способом, особливо у випадку використання 

лінійних регресійних моделей з включенням діаметра крони та відносної 

повноти у якості незалежних змінних. Моделі, розроблені для оцінки LAIк, 

мали більш низький R2 порівняно із непрямим способом, однак  під час 

використання діаметра крони та відносної повноти як вхідних аргументів 

були достовірними як для лінійної, так і нелінійних (за виключенням 

поліноміальної та експоненціальної залежностей) регресій.  

У літературі є достатня кількість публікацій щодо визначення LAI для 

деревостанів, які зростають в досить посушливих умовах. Так, P. Schleppi et 

al. (2011) застосували модель регресії, завдяки якій у межах Швейцарії 

провели розрахунок LAI, значення якого становило від 1,4 до 6,7 м²ˑ(м²)-1. За 

свідченням авторів, ділянки з негативним водним балансом, тобто із 

перевищенням річного випаровування над кількістю опадів, мали більш 

низькі значення LAI.  

Встановлено, що швидкорослі деревні види досягають максимального 

LAI у віці 10–15 років, у той час як повільнозростаючі – у віці 20–40 років або 

й пізніше (R. A. Vertessy, R. G. Benyon, S. K. O'Sullivan, & P. R. Gribben, 1995). 

G. Sonohat, P. Balandier, & F. Ruchaud (2004) показали, що LAI деревостанів 

збільшується з його ростом, має тенденцію до стабілізації, а далі до 

повільного спадання у більш старшому віці. Це збігається з отриманими нами 

результатами залежності досліджуваного параметра від вікової структури.  

Зафіксована тенденція зростання досліджуваного параметра в 

молодому віці рослин є подібною до результатів, отриманими Jagodziński & 

Kałucka (2008), які зазначають, що до 20-річного віку у деревостанах сосни 

відбувається підвищення LAI, з істотною позитивною кореляцією з 

показниками фітомаси стовбура та негативною – з густиною насадження. 

Щодо значень LAI, отриманих для насаджень більш зрілого віку, то вони є 

близькими, однак дещо нижчими (1,31) до даних K. Soudani, J. Trautmann, & 
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J.-M. N. Walter (2004) – 1,48 м²ˑ(м²)-1 для 80–85-річних деревостанів, але 

вищими (2,4>2,09) для 45–50-річних соснових деревостанів. 

Прямі методи визначення LAI надають орієнтир для оцінки даного 

параметра непрямими методами (N. J. J. Breda, 2003). Порівняння значень 

LAI прямими та непрямими методами здійснено багатьма авторами 

(J. Chason, D. Baldocchi, & M. Hutson, 1991; K. S. Fassnacht, S. T. Gower, 

J. M. Norman & R. E. McMurtrie, 1994; E. Dufrene & N. Breda, 1995; P. C. Olivas 

et al., 2013). У даному дослідженні не виявлено суттєвої різниці між 

результатами LAI, отриманими двома використаними методами, а різниця 

між середніми значеннями становила максимум 8,8 %. 

Щодо розроблених регресійних моделей, визначено, що модель, де 

вхідними параметрами є діаметр крони, є кращим предиктором для оцінки 

LAI, особливо для безконтактного методу. У випадку оцінки LAI лінійні та 

логарифмічні рівняння мають вищий R2 як для прямого, так і непрямого 

методів.  

Отже, виникає потреба у подальших дослідженнях та розробці 

алгоритмів кількісної оцінки LAI в соснових лісах степової зони із 

залученням інших непрямих методів, а також визначення залежностей даного 

параметру від основних біометричних показників деревостану, що в цілому 

надасть можливість економити час і ресурси. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Середня природна щільність деревини стовбурів становить 

831 кг·(м3)-1, кори стовбурів – 661 кг·(м3)-1; середня базисна щільність 

деревини стовбурів – 414 кг·(м3)-1, кори стовбурів – 317 кг·(м3)-1. 

2. Для середньої базисної щільності деревини стовбура сосни звичайної 

встановлено збільшення значень цього показника із віком, діаметром та 

висотою стовбура, тоді як базисна щільність кори залежно від досліджених 

таксаційних параметрів має нисхідний характер змін. 
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3. Визначено загальну тенденцію зменшення як природної, так і 

базисної щільності деревини і кори гілок зі зростанням віку, діаметра та 

висоти дерева. 

4. Розроблено регресійні моделі залежності середніх значень природної 

і базисної щільності деревини і кори стовбура гілок сосни звичайної залежно 

від таксаційних параметрів дерев. 

5. Середньоарифметичне значення LAI для насаджень сосни звичайної 

Байрачного Степу України дорівнює 1,86. Лінія тренду показника LAI має 

тенденцію до зростання для рослин у молодому віці, а після досягнення дерев 

середньорічного віку характеризується спадним типом.  

6. Середній показник LAI, що підлягав оцінці в соснових деревостанах, 

становив 1,45±0,08  м²ˑ(м²)-1 для прямого та 1,37±0,05  м²ˑ(м²)-1 – для 

безконтактного методу визначення.  

 

Матеріали розділу висвітлені у 20 наукових працях: (П. І. Лакида, 

Л. М. Матушевич, & В. М. Ловинська, 2015; В. М. Ловинська & С. А. Ситник, 

2016; С. А. Ситник, В. М. Ловинська, Ю. І. Грицан & К. П. Маслікова, 2016; 

С. А. Ситник, В. М. Ловинська, & К. П. Маслікова, 2016; В. М. Ловинська, 2017; 

В. М. Ловинська & П. І. Лакида, 2017; В. Н. Ловинская, С. А. Сытник, 

К. П. Масликова & Ю. И. Грицан, 2017; В. М. Ловинська, 2018; В. М. Ловинська, 

& П. І. Лакида, 2018; S. Sytnyk, V. Lovinska, M. Kharytonov & I. Loza, 2015; 

V. Lovynska & S. Sytnyk, 2016a; V. Lovynska & S. Sytnyk, 2016b; V. Lovinska, 

S. Sytnyk, M. Kharytonov & I. Loza, 2016; V. Lovinska, S. Sytnyk, M. Kharytonov, 

L. Katan & M. Gumentyk, 2016; I. O. Piestova, S. A. Stankevich, M. M. Kharytonov, 

S. A. Sytnyk, & V. M. Lovynska, 2016; S. Sytnyk, V. Lovynska & I. Lakyda, 2017; 

V. M. Lovynska, 2018; V. Lovynska, S. Sytnyk & Y. Gritsan, 2018; V. Lovynska, 

P. Lakyda, S. Sytnyk, M. Kharytonov & I. Piestova, 2018; S. Sytnyk, V. Lovynska, 

P. Lakyda & K. Maslikova, 2018; V. M. Zverkovskyy, S. A. Sytnyk, V. M. Lovynska, 

M. M. Kharytonov, I. P. Lakyda, S. Yu. Mykolenko, G. Pardini, E. Margui, & 

M. Gispert, 2018). 
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РОЗДІЛ 5 

ФІТОМАСА ДЕРЕВ І ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ 

БАЙРАЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Фітомаса деревостанів є складовою моделювання біопродуктивності та 

вуглецедепонувальної ємності лісів, а її оцінювання проводиться за 

конструктивними фракціями, а також співвідношенням фітомаси різних 

фракцій дерева у залежності від віку, лісорослинних умов, біометричних 

показників дерев тощо (А. И. Уткин, 1975; В. А. Усольцев, 1988; 

R. A. Monserud, A. A. Onuchin & N. M. Tchebakova, 1996). У даному напрямку 

на сьогоднішній день в Україні проведено чимало ґрунтовних досліджень та 

отримані результати з оцінки фітомаси для основних лісотвірних порід 

різних природно-кліматичних зон країни (М. А. Голубець & 

Л. І. Половников, 1975; О. М. Колосок, 2002; В. М. Володимиренко, 2006; 

Р. Д. Василишин, 2007; І. П. Лакида, 2012 та ін.). 

Однак питання щодо оцінки біопродуктивності лісових насаджень в 

умовах Байрачного Степу до цього часу залишається відкритим. У зв’язку із 

цим, дослідження надземної фітомаси дерев і деревостанів сосни звичайної із 

розробкою відповідного комплексу нормативно-інформаційного 

забезпечення, є вкрай актуальними. 

 

5.1 Моделювання компонентів фітомаси стовбурів дерев 

 

Проведення оцінки компонентів надземної фітомаси дерев сосни 

звичайної включала виконання польових лісотаксаційних робіт на 

тимчасових пробних площах (ТПП) та лабораторних дослідних робіт. Під час 

досліджень використано методики П. І. Лакиди (2002) (розділ 3).  

Пофракційну оцінку компонентів фітомаси стовбурів дерев проводили 

для 60 модельних дерев (МД), діапазон віку яких складав від 9 до 90 років. 

Детальна біометрична характеристика відібраних МД наведена у додатку Б, 
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табл. Б.4. Встановлення якісних характеристик компонентів фітомаси 

стовбура (природна та базисна щільність) проводили із використанням 

методик, описаних раніше. 

Під час моделювання компонентів надземної фітомаси стовбурів дерев 

сосни звичайної у якості залежних змінних використовували об’єм деревини 

стовбура (vдер); об’єм кори стовбура (vк); об’єм стовбура у корі (vст).  

Розрахунок компонентів надземної фітомаси стовбура проведено із 

використанням залежностей: 

- фітомаса деревини стовбура 

qдст = vдст·ρсбд,                                          (5.1)  

де qдст – фітомаса деревини стовбура, кг; vдст – об’єм деревини 

стовбура, м3 ; ρсбд – середня базисна щільність деревини стовбурів, кг·(м3)-1; 

- фітомаса кори стовбура 

qкст = vкст·ρcкб,                                            (5.2)  

де qкст – фітомаса кори стовбура, кг; vкст – об’єм кори стовбура, м3 ; ρсбк 

– середня базисна щільність кори стовбурів, кг·(м3)-1. 

- фітомаса деревини стовбура у корі 

qдкст = vст·ρсбдк,                                          (5.3)  

де qдкст – фітомаса деревини стовбура у корі, кг; vст – об’єм деревини 

стовбура у корі, м3 ; ρсбдк – середня базисна щільність деревини стовбура у 

корі, кг·(м3)-1. 

На першому етапі досліджень проведено статистичний аналіз робочого 

масиву даних, результати якого представлено у табл. 5.1. 

Як видно із наведених даних, розподіл натуральних величин 

таксаційних параметрів, за виключенням асиметрії для віку дерева, в цілому 

відповідає нормальному, з огляду на нижчі значення асиметрії та ексцесу від 

критичних (К. Е. Никитин & А. З. Швиденко, 1978; А. В. Янцев, 2012). 

Від’ємні значення асиметрії мають вік та висота дерева, що вказує на зсув 

кривої розподілу ліворуч. Про плосковершинність кривої розподілу свідчить 

від’ємний ексцес для віку дерева. Перевищення допустимих критичних 
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значень асиметрії та ексцесу відмічено для всіх варіантів розподілу об’ємів 

компонентів фітомаси стовбурів сосни звичайної.  

Таблиця 5.1  

Основні статистики розподілу таксаційних показників та компонентів 

фітомаси об’єму стовбурів дерев сосни звичайної 

(перший рядок – натуральні величини, другий – логарифми) 

Таксаційні 

показники 

Значення Статистики 

min max Ẋ σ A E 

а, років 
9 

2,2 

90 

4,5 

53 

3,8 

23,2 

0,7 

-0,513 

-1,407 

-0,673 

0,902 

d1,3, см 
4,0 

1,4 

41,7 

3,7 

20,6 

2,9 

7,7 

0,5 

0,189 

-1,330 

0,747 

2,219 

h, м 
4,2 

1,4 

30,0 

3,4 

18,9 

2,8 

6,3 

0,5 

-1,101 

-1,894 

0,650 

2,611 

vдст, м³ 
0,002 

-6,215 

1,601 

0,471 

0,328 

-1,656 

0,296 

1,377 

2,252 

-1,597 

6,903 

2,376 

vкст, м³ 
0,001 

-6,908 

0,266 

-1,324 

0,055 

-3,400 

0,049 

1,272 

2,199 

-1,372 

6,673 

1,500 

vст, м³ 
0,003 

-5,809 

1,748 

0,558 

0,383 

-1,482 

0,337 

1,349 

2,183 

-1,592 

6,314 

2,290 

 

Переведення вихідних даних у натуральні логарифми не виявили 

очікуваного позитивного результату розподілу основних статистик, а у 

деяких випадках (значення асиметрії та ексцесу для віку, висоти та діаметра 

дерева), навіть призвели до зростання результуючих показників. 

Процес моделювання компонентів фітомаси стовбурів прямим чином 

залежить від його складових, у даному випадку таксаційних показників. 

Тому наступним кроком було проведення кореляційного аналізу між 

пошуковими параметрами зі встановленням їх тісноти зв’язків на 5 %-му 

рівні значущості (табл. 5.2). 

Стандартний достовірний коефіцієнт кореляції за умови кількості  

ступенів свободи 60, дорівнює 0,25 (за Л. С. Камінським), отже усі фактичні 

коефіцієнти кореляції є статистично значущими при р ˂ 0,05. Дані вказують 

на сильний прямий кореляційний зв’язок об’єму компонентів фітомаси 
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стовбурів дерев сосни звичайної із діаметром на висоті грудей, тоді як для 

таких параметрів як вік та висота дерева зафіксовано середньої сили зв’язок 

із об’ємами досліджуваних компонентів стовбура. Переведення натуральних 

величин у логарифмічні призвело до покращення результатів кореляційного 

аналізу із підвищенням коефіцієнтів.  

Таблиця 5.2 

Коефіцієнти кореляції об’єму компонентів фітомаси стовбурів з 

основними таксаційними показниками дерев сосни звичайної 

(перший рядок – натуральні величини, другий – логарифми) 

Таксаційні 

показники 

Об’єм компонентів фітомаси стовбура  

vдст, м³ vкст, м³   vст, м³ 

a, років 
0,52 

0,87 

0,56 

0,89 

0,53 

0,88 

d1,3, см 
0,90 

0,98 

0,81 

0,93 

0,91 

0,98 

h, м 
0,69 

0,95 

0,58 

0,91 

0,69 

0,95 

 

Моделювання компонентів надземної фітомаси стовбурів сосни 

звичайної здійснювали з використанням масиву даних, де в якості головних 

аргументів рівнянь використовували вік дерева, діаметр дерева на висоті 

грудей та його висота.  

Розроблені дво- і трифакторні алометричні моделі об’єму деревини, 

кори стовбура та стовбура у корі дерев сосни звичайної наведено у табл. 5.3. 

Отримані моделі мають високі коефіцієнти детермінації (R² = 0,87–

0,96) та F-критерію Фішера, особливо у моделях залежності об’єму деревини 

та об’єму деревини у корі стовбура. Двофакторні моделі з введенням у 

рівняння діаметра на висоті грудей та висоти стовбура є більш простими і 
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практичними, внаслідок чого вони використані для розрахунку об’ємів 

компонентів фітомаси стовбура у нормативах. 

Таблиця 5.3  

Моделі для оцінювання фітомаси компонентів стовбуру дерев 

сосни звичайної 

Номер 

моделі 
Вид рівняння R2 

F-критерій 

Fфакт. Fкрит. 

Об’єм стовбурів без кори 

5.4 vдст = 2,6 · 10-5 · d1,988· h1,203 · a -0,099 0,96 74,29 2,77 

5.5 vдст = 2,7 · 10-5 · d1,967· h1,175  0,96 73,62 3,16 

Об’єм кори стовбура 

5.6 vкст = 2,8 · 10-5 · d2,326· h-0,355 · a0,348 0,87 29,57 2,77 

5.7 vкст = 6,4 · 10-5 · d2,398· h-0,232  0,87 29,46 3,16 

Об’єм стовбурів дерев у корі  

5.8 vст = 4,2 · 10-5 · d2,039· h0,936 · a -0,020 0,96 68,19 2,77 

5.9 vст = 4,0 · 10-5 · d2,035· h0,930  0,96 68,36 3,16 

 

Як видно із представлених залежностей, показники ступеня діаметра 

(d1,3) та висоти дерева у варіантах визначення об’ємів деревини та стовбура у 

корі мають додатні значення. У рівняннях визначення об’єму кори стовбура 

показник ступеня висоти дерева є від’ємним, що свідчить про зменшення 

пошукової величини зі збільшенням висоти. Трифакторні моделі для 

розрахунку об’єму деревини та деревини у корі містять такий фактор впливу 

як вік, ступінь якого має від’ємні значення, однак з огляду на вкрай низьке 

значення практично не впливає на точність моделі. 

На основі представлених у табл. 5.3 моделей (5.5, 5.7, 5.9), де у якості 

факторів впливу виступають висота і діаметр стовбура та із використанням 

якісних показників, проведено розробку нормативно-інформаційного 

забезпечення оцінки компонентів фітомаси стовбурів дерев у 
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свіжозрубаному та абсолютно сухому стані. Показники щільності 

компонентів стовбура сосни звичайної мають наступні значення: середня 

природна щільність деревини – 831 кг·(м3)-1; середня природна щільність 

кори – 661 кг·(м3)-1; середня природна щільність деревини у корі – 795 кг·(м3)-

1; середня базисна щільність деревини – 414 кг·(м3)-1; середня базисна 

щільність кори – 317 кг·(м3)-1; середня базисна щільність деревини у корі – 

399 кг·(м3)-1 (С. А. Ситник, В. М. Ловинська, & К. П. Маслікова, 2016; 

В. М. Ловинська, & П. І. Лакида, 2017). 

Фрагменти нормативно-довідникових даних для оцінювання фітомаси 

стовбурів, розрахованих для дерев сосни діаметром від 4 до 40 см та із 

висотою від 4 до 30 м, наведено у табл. 5.4–5.6, повні таблиці – у додатку В. 

Таблиця 5.4  

Фітомаса деревини стовбурів дерев сосни звичайної у абсолютно 

сухому стані, кг 

Діамет

р, см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

4 0,6 1,0 1,5        

6 1,4 2,3 3,2 4,2       

8 

 

4,1 5,7 7,4 9,2      

10  

 

8,8 11,5 14,2 17,1     

12  

 

12,6 16,4 20,4 24,4 28,6    

14   

 

22,3 27,6 33,0 38,7 44,4   

16   

 

28,9 35,9 43,0 50,3 57,7 65,3  

18    

 

45,2 54,2 63,4 72,8 82,4  

20    

 

55,6 66,7 78,0 89,6 101,4 113,4 

22     

 

80,4 94,1 108,0 122,3 136,7 

24     

 

95,4 111,6 128,2 145,1 162,3 

 

За наведеними даними видно, що зі збільшенням висоти та діаметра 

дерева спостерігається зростання компонентів фітомаси деревини та 

стовбурів у корі, тоді як для компонента кори в межах одного ступеня 

товщини, зі збільшенням висоти дерева відбувається зменшення його 

фітомаси.  
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Таблиця 5.5 

Фітомаса кори стовбурів дерев сосни звичайної у абсолютно сухому 

стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

4 0,4 0,4 0,3        

6 1,1 1,0 0,9 0,9       

8 

 

2,0 1,8 1,7 1,7      

10  

 

3,1 3,0 2,9 2,8     

12  

 

4,8 4,6 4,4 4,3 4,1    

14   

 

6,7 6,4 6,2 6,0 5,8   

16   

 

9,2 8,8 8,5 8,2 8,0 7,8  

18    

 

11,7 11,3 10,9 10,6 10,4  

20    

 

15,0 14,5 14,1 13,7 13,3 13,1 

22     

 

18,2 17,7 17,2 16,8 16,4 

24     

 

22,4 21,8 21,2 20,7 20,2 

 

Таблиця 5.6  

Фітомаса стовбурів у корі дерев сосни звичайної у абсолютно 

сухому стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

4 1,1 1,4 1,8        

6 2,5 3,3 4,2 5,1       

8  6,0 7,5 9,1 10,8      

10   12,0 14,5 17,1 19,8     

12   17,5 21,0 24,8 28,7 32,7    

14    28,9 34,0 39,2 44,6 50,2   

16    38,1 44,7 51,5 58,5 65,7 73,2  

18     56,9 65,4 74,3 83,4 92,8  

20     70,6 81,2 92,0 103,2 114,7 126,4 

22      98,6 111,7 125,2 139,0 153,2 

24      117,9 133,4 149,4 165,7 182,5 

 

Цей факт можна пояснити тим, що в умовах степової зони, де 

гідрологічний режим не є оптимальним для росту рослин, зі зростанням віку 

рослин, а відповідно, їх висоти, для дерев характерним є збільшення 
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збіжистості стовбура, із відповідним формуванням більш товстішої кори на 

менших висотах. 

 

5.2 Моделювання компонентів фітомаси крони дерев 

 

Крона дерев є зоною реалізації у рослин основних фізіологічних 

процесів, таких як фотосинтез, дихання, транспірація, які визначають ланки 

матеріальних перетворень та потоків енергії (Л. П. Рубчевская & С. М. Репях, 

2001). Дані щодо характеристик показників крони фітомаси рослин можуть 

використовуватись для екологічного моніторингу стану лісів та динаміки 

рослинності, у тому числі дистанційними методами, під час інтерпретації 

оцінки річної продукції, при моделюваннні процесів трансформації ФАР 

наметом деревостану різних лісотвірних порід, СО2-газообміну, а також при 

визначенні загальної потенційної біологічної продуктивності лісів.  

Параметри крони дерев тієї чи іншої породи мають свою, типову 

форму, яка в межах деревостану змінюється залежно від віку, умов 

місцезростання, будови лісового намету Усольцев (В. А. Усольцев, Е. В. Кох 

& А. Т. Мезенцев, 2012). Під час моделювання дерева, вимірювання 

довжини, ширини крони, їхнього співвідношення вважається методом оцінки 

конкуренції, яка завжди присутня при формуванні деревостанів. Площу 

поверхні та об’єм крони також використовують у якості залежних змінних 

при визначенні росту дерев. 

Питання дослідження параметрів крон дерев і деревостанів знайшли 

своє відображення у роботах як вітчизняних (К. Ґадов, М. П. Горошко & 

М. М. Король, 2003; Р. Т. Гут & М. М. Король, 2008; І. І. Делеган, 2011; 

І. М. Матейко, 2013), так і зарубіжних (H. Pretzsch, P. Biber & J. Dursky, 2002) 

вчених. В. А. Усольцев (2013) зауважує, що параметри поглинання сонячної 

енергії деревним наметом насамперед визначаються характером розподілу 

різних фракцій фітомаси крони. Г. Г. Самойлович (1986) надає класифікацію 
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та виділяє вісім класів вертикальної і чотири класи горизонтальної проекції 

крон основних лісотвірних порід.  

Для сосни звичайної головне значення у перетворенні енергії мають 

верхня та середня частини крони, і більша частина фотосинтетично активної 

радіації (40,0 %) поглинається верхньою частиною крони, яка найбільш 

охвоєна (В. А. Усольцев, Е. В. Кох & А. Т. Мезенцев, 2012). 

Відсутність наукових робіт із дослідження закономірностей 

формування крони сосни звичайної в умовах зони Байрачного Степу 

України, спонукала до пошуку математичних залежностей параметрів крони 

від таксаційних показників дерев. 

Під час моделювання основу робочого масиву склали результати 

біометричної оцінки МД сосни звичайної на ТПП, де проводились 

дослідження. Для оцінювання параметрів крони МД характеризували за 

наступними ознаками: 

dкр – діаметр проекції крони дерева, м; 

lкр – протяжність крони дерева, м;  

pкр – відсоток протяжності крони від загальної висоти дерева, %; 

vкр – об’єм крони дерева, м3; 

sкр – площа бічної поверхні живої крони дерева, м2. 

Габітус крони сосни порівнювали із двома параболоїдами, які стулені 

основами (П. И. Лакида, 1986). Площу бічної поверхні крони сосни та її об’єм 

розраховували за класичними математичними формулами (A. Gray, 1997): 

vкр = ])4[(
6

32/322

2 кркр rhr
h

r



, vкр = hrкр

2

2

1
 ,                      (5.10) 

де: vкр – об’єм крони, м3; h – висота дерева, м; rкр – радіус крони, м.  

До основних параметрів крони, які характеризують її форму та розміри, 

відносять довжину, діаметр, об’єм та площу. Результати досліджень 

показали, що діапазон варіювання складає від 2,6 до 15,5 та від 1 до 5,6 м 

відповідно для діаметра та довжини крони.  
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За кореляційним аналізом встановлено тісноту зв’язків між 

досліджуваними ознаками, із найвищим коефіцієнтом між об’ємом та 

площею поверхні крони з діаметром стовбура (d1,3), діаметром крони та 

довжиною крони дерева (табл. 5.7).  

Таблиця 5.7  

Коефіцієнти кореляції між показниками крони та стовбура дерев 

сосни звичайної (перший рядок – натуральні величини, другий – логарифми) 

Показ-

ники 
а d1,3 h dкр lкр lкр/dкр vкр ркр,% sкр 

d1,3 
0,69 

0,84 
1     

   

h 
0,73 

0,88 

0,82 

0,89 
1    

   

dкр 
0,20* 

0,24* 

0,60 

0,51 

0,40 

0,36 
1   

   

lкр 
0,35 

0,43 

0,47 

0,55 

0,40 

0,50 

0,23 

0,27 
1  

   

lкр/dкр 
0,20* 

0,17* 

-0,05* 

0,04* 

0,03* 

0,12* 

-0,54 

-0,59 

0,65 

0,62 
1 

   

vкр 
0,26 

0,36 

0,69 

0,64 

0,43 

0,49 

0,88 

0,91 

0,51 

0,64 

-0,24* 

-0,21* 
1   

pкр, % 
-0,57 

-0,62 

-0,52 

-0,53 

-0,75 

-0,69 

-0,21* 

-0,17* 

0,23* 

0,28 

0,34 

0,38 

-0,08* 

-0,01* 
1  

sкр 
0,30 

0,40 

0,70 

0,66 

0,48 

0,52 

0,87 

0,84 

0,64 

0,75 

-0,12* 

-0,06* 

0,98 

0,99 

-0,05* 

0,05* 
1 

* значення не є достовірними при р ˂ 0,05 

 

Як уже зазначалось, критичне значення коефіцієнта кореляції при 60 

спостереженнях становить 0,25, тому майже всі одержані коефіцієнти 

кореляції та зв’язок, який вони описують, можна вважати достовірним на 

5 %-му рівні значущості. Даний факт не підтверджено у випадку визначення 

взаємозв’язку частки крони з її об’ємом, довжиною і діаметром, а також для 

показника співвідношення довжини та діаметра крони з досліджуваними 

таксаційними параметрами.  
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Розподіл досліджуваних параметрів характеризувався значною 

дисперсією, внаслідок чого нами було проведено трансформування їх 

абсолютних значень у натуральні логарифми із проведенням повторного 

кореляційного аналізу. Зміна масштабу одиниць аргументів не призводила до 

істотних зміщень кореляційних зв’язків, що в основному не виходили за межі 

їх сили фактичних параметрів. Як і у випадку встановлених зв’язків для 

абсолютних значень, найбільш низькі коефіцієнти кореляції фіксуються для 

показників взаємозв’язку між відношенням довжини крони до поперечника 

майже з усіма досліджуваними параметрами (окрім діаметра та довжини 

крони дерева). 

Під час моделювання об’єму крони (vкр), при підборі різних комбінацій 

із введеннях незалежних змінних, спирались на результати, отримані за 

кореляційним аналізом, а саме зі значущим впливом на цей показник. З 

огляду на те, що таксаційні параметри дерева (d1,3, діаметр та протяжність 

крони) є тими, що легко визначаються у натурних умовах, та мають 

достовірний зв’язок на 5 %-му рівні значущості, вони введені у регресійне 

рівняння, яке представлене нижче:  

vкр = 0,39 ˑ d1,3 
0,001 ˑ dкр

2,002 ˑ lкр
1,002,    (R2=0,99),          (5.11) 

де: vкр – об’єм крони, м3; d1,3 – діаметр дерева на висоті 1,3 м, см; dкр – 

діаметр проекції крони, м; lкр – довжина (протяжність) крони, м.  

Виведене рівняння демонструє, що фактично об’єм крони дерева 

безпосередньо залежить лише від характеристик довжини та діаметра крони. 

При моделюванні діаметра крони дерев сосни звичайної за основу була 

прийнята функція Г. Претча (H. Pretzsch, P. Biber & J. Dursky, 2002), яка 

відображає залежність даного параметра від діаметра та висоти дерева:  

)))

3,1

ln(
32

)
3,1

ln(
10

exp((
d

h
khkdkk

кр
d  ,               (5.12) 

де: dкр – діаметр крони, м; d1,3 – діаметр дерева на висоті 1,3 м, см; h – 

висота дерева, м.  
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Попередньо проведений кореляційний аналіз показав тісний прямий 

зв’язок цієї залежної змінної як від висоти (0,40), так і від діаметра (0,60) 

дерева. 

Коефіцієнти рівняння для обчислення діаметра крони сосни, які 

визначали за найменшим середнім квадратом, методом нелінійного 

регресійного аналізу, наведені нижче.  

)))ln(767,0030,0)ln(055,0283,0exp((
3,1

3,1
d

h
hddкр  , (R2=0,62).   (5.13) 

В рамках оцінювання параметрів крони, проведено кореляційний аналіз 

об’єму крони із масою деревної зелені та масою гілля. Як видно із 

представлених у табл. 5.8 коефіцієнтів кореляції, високий зв’язок даного 

показника встановлено із масою деревної зелені, тоді як помірний – із масою 

гілок. Трансформація досліджуваних аргументів у логарифмічні величини не 

призвела до зростання кореляційних показників, окрім значення коефіцієнта 

кореляції між масою деревної зелені та масою гілок (0,83). 

Таблиця 5.8  

Коефіцієнти кореляції об’єму крони із масою деревної зелені та гілок 

дерев сосни (перший рядок – натуральні величини, другий – логарифми) 

Показники  vкр qдз qгіл 

qдз 
0,71 

0,52 
1  

qгіл 
0,54 

0,40 

0,78 

0,83 
1 

 

Отримані дослідні дані щодо залежностей маси деревної зелені та гілок 

від об’єму крони підлягали моделюванню із виявленням найбільш 

оптимальних функцій, що їх описують. Адекватними моделями обрані 

алометричні функції степеневого вигляду (рис. 5.1) із наступними 

рівняннями: 

qдз = 1,755 ˑ vкр
0,730, (R2=0,59),                             (5.14) 
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qгіл = 1,036 ˑ vкр
0,749, (R2=0,33).                             (5.15) 

а 

 

б 

 

Рис. 5.1. Залежність маси деревної зелені (а) та гілок (б) від об’єму 

крони дерев сосни звичайної 
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Фітомаса хвої дерев сосни звичайної. Хвоя (листя) – основний орган 

рослин, що у найбільшому ступені поглинає енергію сонця та має найвищу 

інтенсивність фотосинтезу. Більш інтенсивне накопичення сухої речовини 

спостерігається при краще розвиненій листовій поверхні.  

Дослідження із визначення частки багаторічної хвої, а також частки 

хвої проведились у жовтні, після завершення формування річного приросту 

деревини. Повнота досліджуваних деревостанів варіювала від 0,64 до 0,86. 

Вік насаджень становив 31–71 років. Обрані для досліджень модельні дерева 

характеризувались d1,3 від 20,5 до 34,3 см та висотою дерев – від 17 до 25,1 м.  

Для визначення частки хвої під час формування річного приросту 

дерева, протяжність крони умовно розділялась на три частини: верхню, 

середню та нижню. Із кожної частини крони було відібрано по три модельні 

гілки, переважно із східної і південно-східної частин, з яких 

відокремлювалась хвоя. Під час аналізу на кожній модельній гілці 

вимірювали її діаметр на нульовому зрізі з точністю до 0,1 см. Відібрані 

зразки хвої зважувалися з точністю до 1 мг. Отримані результати середніх 

значень відображено у табл. 5.9. 

Таблиця 5.9  

Розподіл маси хвої різного віку дерев сосни звичайної 

 Вік 

хвої 

Маса хвої у частині крони, г (%) Середнє, г 

(%) верхня % середня % нижня % 

1-річна 23,7±1,33 48,6 12,5±2,1 43,6 14,0±1,84 49,0 16,7 (47,3) 

2-річна 17,4±2,95 35,3 7,7±0,77 26,8 10,0±0,86 34,9 11,7 (33,1) 

3-річна 7,7±0,63 15,7 8,5±0,8 29,6 4,6±0,75 16,1 6,9 (19,5) 

Усього 48,8 100,0 28,7 100,0 28,6 100,0 35,3 (100,0) 

 

Як видно із отриманих даних, майже половина маси хвої (47,3 %) 

оброблених модельних гілок припадає на 1-річну хвою, третина – на 2-річну і 

лише п’ята частина – на хвою третього року. Середня маса однорічної та 
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дворічної хвої на одній модельній гілці мала тенденцію до зменшення від 

верхнього до середнього ярусів крон, із незначних підвищенням частки у 

нижній частині (див. табл. 5.9). Середня маса одно-, дво- та трирічної хвої 

виявилася найбільшою у верхньому ярусі крон. Дані з особливостей 

накопичення хвої залежно від віку сосни звичайної мають загальну 

тенденцію щодо результатів для інших природних зон України (І. П. Тереля, 

Н. З. Кендзьора & B. К. Заїка, 2014).  

Для перевірки рівності дисперсій двох вибірок маси різновікової хвої 

застосовували F-критерій Фішера. Даний аналіз виявив, що відмінності за 

ярусами маси однорічної хвої на модельних гілках не є достовірними, тоді як 

для дворічної хвої встановлено достовірні результати під час порівняння 

верхнього та нижнього ярусів (Fфакт. = 11,81 при Fкрит. = 6,39). F-тест для 

дисперсії хвої 2-го та 3-го року у межах верхньої частини крони також 

виявив достовірні результати (Fфакт. = 36,14 при Fкрит. = 19,24). 

Отже, асиміляційний апарат сосни звичайної у досліджуваних умовах 

характеризувався досить низькою тривалістю життя хвої. Фактично хвоя 

зберігається тільки до трьох років. У найбільшій кількості хвоя зосереджена  

на 1-, 2-річних пагонах. Трирічної хвої менше за масою, порівняно із 1- і 2-

річною у п’ять разів.  

Отримані результати, які характеризують особливості функціонування 

фотосинтетичного апарату сосни в умовах Байрачного Степу, надалі стали 

підґрунтям для здійснення розрахунків фітомаси хвої соснових деревостанів 

у річному еквіваленті. 

Оцінка частки хвої асиміляційної фракції крони соснових насаджень. 

Складовою частиною вивчення первинної продукції дерев і деревостанів 

стало встановлення частки хвої у фракції деревної зелені та вмісту абсолютно 

сухої речовини у хвої сосни звичайної в умовах Байрачного Степу. 

В межах вікових груп та простору найбільш ефективно 

використовують сонячну радіацію та фактори життєзабезпечення дерева у 

віці жердняку, що знаходяться у ценотично нестійкому стані (В. А. Усольцев, 
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1997). Нестійкість їх статусу обумовлюється дією безперервного природного 

добору, що проявляється у диференціації дерев за ростом та розвитком. 

Подальша їх доля визначається ефективністю використання простору, 

залежно від чого вони опиняються або у пригніченому, або домінуючому 

ярусі. Ефективність фотосинтетичної діяльності при цьому знижується: у 

підлеглих – завдяки їх статусу «відмираючих», у домінантних – внаслідок 

відсутності конкурентів і більших можливостей для розвитку крони. 

Визначення маси деревної зелені (qдз, кг) для відібраних МД сосни 

звичайної здійснювали ваговим методом. Для цього для кожного МД із 

різних його частин крони зважували по 3 модельні гілки у свіжозрубаному 

стані та після відділення хвої від гілок. За результатами зважувань знаходили 

відсоток хвої у деревній зелені (PL, %) (П. І. Лакида, 2002). Вміст абсолютно 

сухої речовини (SL) у хвої розраховували за допомогою формули:  

                           SL = m0 / mnat,                                    (5.16) 

де SL – вміст абсолютно сухої речовини, г; m0 – маса зразка у абсолютно 

сухому стані, г; mnat –  маса зразка у свіжозрубаному стані, г. 

Під час моделювання компонентів деревної зелені був використаний 

ступінчастий поліном І-го порядку – функція, яка несе біологічний зміст та 

має високу гнучкість. У всіх варіантах залежностей величини частки хвої 

деревної зелені від показників віку, діаметра та висоти, прослідковувалась 

чітка тенденція щодо її зменшення зі зростанням цих параметрів (рис. 5.2).  

Варіабельність показника середньої частки деревної зелені у відібраних 

екземплярів сосни становила 49,8–71,6 %. Найнижчі показники визначеного 

параметру встановлено для найстаршого екземпляру 90-річного віку, а 

максимальні – для 30-річних дерев. Під час зростання висоти та діаметра 

дерева фіксується зменшення частки хвої у деревній зелені. 

Знайдена закономірність можливо пояснюється зрідженням крони із 

віком та зменшенням загальної доступності компонентів крони, особливо у 

нижній її частині, до світла.  
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Рис. 5.2. Залежність частки хвої (PL) у деревній зелені сосни звичайної 

від віку (а), діаметра (б) та висоти (в)дерева 
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При встановленні залежності частки деревної зелені від віку, діаметра 

та висоти дерева статистично значущими виявилось наступне рівняння: 

PL = 94,449 ˑ а-0,027 ˑ d1,3
-0,189 ˑ h-0,073 , (R² = 0,34),                      (5.17)  

де РL – частка деревної зелені крони, %; a – вік дерева, років; h –  висота 

дерева, м; d1,3 –  діаметр дерева на висоті 1,3 м. 

Аналіз щодо вмісту абсолютно сухої речовини у хвої показав значну 

варіабельність значень від 0,430 до 0,680, при цьому середнє значення 

становить ≈ 0,520. На відміну від частки деревної зелені, показник вмісту 

абсолютно сухої речовини у хвої мав тенденцію до зростання, з наступним 

поступовим його зниженням відносно визначених параметрів (рис. 5.3).  

Результати обробки біометричних показників модельних дерев сосни 

звичайної наведена в табл. 5.10. 

Таблиця 5.10 

Статистична характеристика розподілу компонентів фітомаси крони 

дерев сосни звичайної 

(перший рядок – натуральні величини, другий – логарифми) 

Фітомаса 

компонентів 

крони, кг 

Значення Статистики 

min max Ẋ σ А  Е 

q дз 
 

2,5  

0,92 

94  

4,54 

21,7  

2,82 

17,15  

0,75 

2,270 

-0,314 

6,753 

0,348 

q гіл 
 

0,5  

-0,69 

86  

4,45 

15  

2,32 

14,90  

0,98 

2,830 

-0,811 

9,888 

1,466 

q хв. 
 

0,95 

-0,05 

38,4 

3,65 

6,8 

1,64 

5,96 

0,75 

3,125 

-0,133 

13,545 

0,362 

 

Статистичний розподіл показників фітомаси деревної зелені (qдз), гілок 

(qгіл) та хвої (qхв) модельних дерев не задовольняє умовам нормального 

розподілу, бо отримані значення є вищими за теоретичні (А ≤ 0,723; Е ≤ 

0,843) і статистично не значущі. З цієї причини виконано розрахунки 

логарифмів натуральних величин, для яких показники асиметрії та ексцесу 

відповідають нормальному розподілу.  
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Рис. 5.3. Залежність вмісту сухої речовини (SL) у хвої сосни звичайної 

від віку, діаметра та висоти дерева 
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Перевищення критичного значення ексцесу фіксувалось лише у 

випадку визначених статистичних показників для фітомаси компонентів 

гілок дерева. 

Для визначення коефіцієнтів математичних моделей необхідним є 

попередній аналіз кореляційних зв’язків між незалежними показниками 

(табл. 5.11).  

Таблиця 5.11 

Коефіцієнти кореляції компонентів фітомаси крони сосни звичайної з 

таксаційними показниками дерев 

(перший рядок – натуральні величини, другий – логарифми) 

Таксаційні 

показники 

дерев 

Компоненти фітомаси крони  

qдз, кг qгіл., кг qхв., кг 

a, роки 
0,35* 

0,18 

0,37* 

0,17 

0,24 

0,32* 

d1,3, см 
0,70* 

0,36* 

0,62* 

0,27* 

0,60* 

0,57* 

h, м 
0,33* 

0,12 

0,32* 

0,06 

0,24 

0,32* 

* - дані, які є значущими на 5%-му рівні (p < 0,05) 

 

Для компонентів фітомаси крони спостерігається наявність прямого 

кореляційного зв’язку з усіма таксаційними показниками. Як для 

абсолютних, так і трансформованих у логарифми значень, найтісніша 

кореляція виявлена між компонентами деревної зелені, гілок і хвої з 

діаметром стовбуру дерева на висоті 1,3 м. 

Характеристика рівнянь залежності фракцій фітомаси крони від 

діаметра та висоти стовбура, діаметра та довжини крони, віку дерева, а також 

відносної повноти деревостану наведена у табл. 5.12.  
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Таблиця 5.12 

Моделі для оцінювання фітомаси параметрів крони дерев сосни  

Номер 

моделі 
Вид рівняння R2 

F 

Fфакт. Fкрит. 

Деревна зелень (свіжозрубаний стан) 

5.18 qдз= 0,552 · a0,249·d1,3
1,815· h -1,447·dкр 0,693·lкр 0,288 0,80 35,2  2,39 

5.19 qдз= 0,438 · d1,3
2,826· h -1,628 0,72 82,1 3,16 

5.20 qдз= 0,041 · d1,3
1,770· lкр 0,375 0,60 49,5 3,16 

5.21 qдз= 0,124 · d1,3
1,379· dкр 0,767 0,68 65,1 3,16 

5.22 qдз= 0,111 · d1,3
1,439· dкр 0,625· lкр 0,054 0,66 42,5 2,57 

5.23 qдз= 0,480 · a-0,076· d1,3
2,834· h -1,564 0,73 54,0 2,57 

Гілки (свіжозрубаний стан) 

5.24 qгіл= 0,253· d1,3
2,489· h -1,199 0,48 25,5 3,16 

5.25 qкгіл = 0,095 · d1,3
2,434· h -1,481 0,41 14,9 3,16 

5.26 qгіл= 0,055 · d1,3
1,874· dкр 0,714· lкр -0,523 0,49 21,2 2,77 

5.27 qгіл = 0,186 · a0,198· d1,3
2,463· h -1,338 0,48 17,0 2,77 

Хвоя (абсолютно сухий стан) 

5.28 qхв= 0,154 · d1,3
3,144· h -2,011 0,63 56,2 3,16 

5.29 qхв= 0,041 · d1,3
1,178· dкр

0,791· lкр
0,269 0,54 26,1 2,77 

5.30 qхв = 0,192 · a-0,204· d1,3
3,149· h -1,816 0,63 36,9 2,77 

 

Зв’язок окремих компонентів фітомаси крони із різними факторами 

впливу описується алометричними рівняннями з R2 = 0,41...0,80. 

Отримані регресійні моделі залежності компонентів крони від 

біометричних параметрів адекватно описують дослідний матеріал, про що 

свідчать значення коефіцієнтів детермінації та розподіл залишків моделей 

залежності від висоти і діаметра дерева (додаток Г, рис. Г.1–Г.3). В цілому, 

рівняння регресії розрахунку фітомаси деревної зелені (R2=0,60–0,80) та хвої 

(R2=0,63–0,68) демонструють вищі коефіцієнти детермінації, порівняно із 
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регресіями фітомаси гілок (R2=0,41–0,49). Введення у рівняння, окрім висоти 

та діаметра стовбура дерева, додаткових аргументів, зокрема, діаметра та 

протяжності крони дерева, не дало очікуваного результату зростання 

коефіцієнта детермінації (табл. 5.12).  

Усі розраховані математичні моделі і для натуральних, і для 

логарифмічних величин мають від’ємний знак коефіцієнта для показника 

висоти дерева, що узгоджується із даними, отриманими для інших регіонів 

України (П. І. Лакида, 2002; П. І. Лакида, & А. Є. Шамрай, 2013) та 

ствердженням про те, що зі збільшенням віку насаджень та відповідним їхнім 

зростанням у висоту, відбувається зменшення концентрації фітомаси 

асимілюючих органів (В. А. Усольцев, 2013). Отже, накопичення 

компонентів фітомаси крони має зворотній зв’язок із висотою деревостану. 

Під час складання нормативно-довідникових таблиць оцінки 

компонентів фітомаси дерев сосни звичайної використані рівняння із двома 

входами – d1,3, h (5.19, 5.24, 5.28), що зручно при визначенні фітомаси в 

натурних умовах, а отже, порівнянні результатів із іншими авторами. 

Фрагмент нормативів оцінки маси деревної зелені, гілок та хвої дерев сосни 

наведено у табл. 5.13–5.15, повні таблиці подано у додатку В (табл. В.7–В.15). 

Таблиця 5.13 

Фітомаса деревної зелені дерев сосни звичайної (свіжозрубаний стан), кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

4 2,3 1,2 0,7        

6 7,3 3,7 2,3 1,6       

8  8,4 5,3 3,7 2,7      

10   9,9 6,9 5,1 4,0     

12   16,6 11,6 8,6 6,7 5,4    

14    17,9 13,3 10,3 8,3 6,9   

16    26,1 19,4 15,1 12,1 10,0 8,4  

18     27,0 21,0 16,9 14,0 11,8  

20     36,4 28,3 22,8 18,8 15,9 13,6 

22      37,1 29,8 24,6 20,8 17,8 

24      47,4 38,2 31,5 26,5 22,7 
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Таблиця 5.14 

Фітомаса гілок у корі дерев сосни звичайної (свіжозрубаний стан), кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

4 1,5 0,9 0,7        

6 2,6 2,6 1,8 1,4       

8  5,2 3,7 2,8 2,3      

10   6,4 4,9 4,0 3,3     

12   10,1 7,8 6,2 5,2 4,4    

14    11,4 9,2 7,6 6,5 5,6   

16    15,9 12,8 10,6 9,0 7,9 6,9  

18     17,1 14,2 12,1 10,5 9,3  

20     22,3 18,5 15,8 13,7 12,1 10,8 

22      23,5 20,0 17,4 15,3 13,6 

24      29,1 24,8 21,5 19,0 16,9 

 

Таблиця 5.15 

Фітомаса хвої дерев сосни звичайної у абсолютно сухому стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

4 0,7 0,3 0,2        

6 2,7 1,2 0,7 0,4       

8  2,9 1,6 1,0 0,7      

10   3,3 2,1 1,4 1,1     

12   5,8 3,7 2,6 1,9 1,4    

14    6,0 4,2 3,1 2,3 1,8   

16    9,2 6,4 4,7 3,6 2,8 2,3  

18     9,2 6,7 5,2 4,1 3,3  

20     12,8 9,4 7,2 5,7 4,6 3,8 

22      12,7 9,7 7,7 6,2 5,1 

24      16,7 12,7 10,1 8,1 6,7 

 

Фітомаса деревної зелені та гілок у свіжозрубаному стані для сосни 

звичайної зростає зі збільшенням діаметра дерев. У той же час фіксується 

зменшення величини маси деревної зелені та гілок у дерев однакового 

діаметра з висотою. Фітомаса хвої кульмінує при досягненні дерева діаметра 

32 см з висотою 16 см. Зі зростанням розмірів дерева маса хвої зменшується, 
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і дана закономірність є подібною до результатів, отриманих для інших 

проаналізованих компонентів крони. 

Фітомасу крон дерев сосни звичайної розраховували шляхом 

сумування фітомаси гілок та хвої у абсолютно сухому стані (табл. 5.16). Із 

наведених даних видно, що фітомаса крони зменшується зі збільшенням 

висоти у межах одного ступеня товщини, нарощуючись зі зростанням 

діаметра, що і було встановлено у розроблених моделях для її складових 

компонентів. 

Порівняльний аналіз отриманих результатів досліджень фітомаси 

деревної зелені та гілок (свіжозрубаний стан) сосни звичайної, що росте в 

умовах Байрачного Степу із даними П. І. Лакиди (2002), який розробив 

нормативи оцінки для даної породи у Поліссі і Лісостепу, наведено на 

рис. 5.4. 

Таблиця 5.16 

Фітомаса крони дерев сосни звичайної в абсолютно сухому стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

4 1,8 0,9 0,5        

6 6,4 3,1 1,8 1,2       

8  7,4 4,4 3,0 2,1      

10   8,8 5,9 4,2 3,2     

12   15,4 10,3 7,4 5,6 4,4    

14    16,6 11,9 9,0 7,1 5,8   

16    25,0 18,0 13,6 10,7 8,7 7,2  

18     25,9 19,6 15,4 12,5 10,4  

20     35,8 27,1 21,3 17,3 14,3 12,1 

22      36,4 28,6 23,2 19,2 16,2 

24      47,6 37,4 30,3 25,1 21,2 
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Рис. 5.4. Порівняльний аналіз фітомаси деревної зелені (Дз) та гілок у 

свіжозрубаному стані залежно від діаметра при сталій висоті (14 м): суцільна 

лінія – дані П. І. Лакиди (2002); пунктирна лінія – результати досліджень 

 

Менша розбіжність даних виявлена для фітомаси деревної зелені, тоді 

як для фітомаси гілок вона досить суттєва, що чітко прослідковується при 

максимальних величинах діаметра стовбура. Такі відмінності даних 

пояснюються насамперед різними природно-кліматичними зонами, і більш 

інтенсивним нагромадженням свіжозрубаної фітомаси компонентів крони 

дерев за більш сприятливих умов (Полісся, Лісостеп), порівняно зі Степом. 

Результати досліджень, отриманих для оцінки фітомаси хвої 

(абсолютно сухий стан) порівнювались із даними В. А. Усольцева, яким було 

розроблено нормативно-довідникові дані для Казахстану (Аман-

Карагайський бір), Тюменської області Російської Федерації (культури 

сосни) (В. А. Усольцев, 2007) та П. І. Лакиди (для Полісся та Лісостепу)     

(П. І. Лакида, 2002). Результати порівняння представлено у табл. 5.17. 

Порівняльний аналіз не виявив чіткої закономірності розбіжностей у 

представлених даних. При порівнянні результатів із даними В. А. Усольцева, 
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фіксується перевищення визначеного параметра у молодих екземплярів, що 

досягають висоти 10 м та мають діаметр 8 см, після чого тенденція є 

зворотною. 

Таблиця 5.17 

Фітомаса хвої дерев сосни звичайної у абсолютно сухому стані 

(А – дані В. А. Усольцева, Б – дані П. І. Лакиди, В – результати 

досліджень) 

Варіант Діаметр Висота Фітомаса хвої, кг 

А 4,54 4,74 0,58 

Б 4 4 0,50 

В 4 4 0,74 

А 7,66 8,2 1,41 

Б 8 8 1,40 

В 8 8 1,62 

А 8,95 10,4 1,82 

Б 8 10 1,0 

В 8 10 1,04 

А 9,85 9,1 2,37 

Б 10 10 1,9 

В 10 10 2,09 

А 12,34 11,36 2,45 

Б 12 12 2,50 

В 12 12 2,57 

А - - - 

Б 14 14 3,10 

В 14 14 3,06 

А - - - 

Б 16 16 3,80 

В 16 16 3,56 

 

Розбіжність даних пояснюється зростанням дерев у різних 

географічних зонах, а також методичними підходами під час вивчення 

компонентів фітомаси крони. Порівняно із Поліссям і Лісостепом, отримані 

результати вищі за показники фітомаси хвої в абсолютно сухому стані для 

дерев із найменшим ступенем товщини, тоді як для дерев старшого віку 

пошукові величини є нижчими (П. І. Лакида, 2002). 
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5.3 Моделювання компонентів надземної фітомаси соснових 

деревостанів  

 

У контексті раціонального природокористування ліси є найбільш 

важливими системами, які першими реагують та здатні стабілізувати 

екологічну ситуацію, у зв’язку із чим таким необхідним є детальне вивчення 

формування біомаси у деревостанах.  

Алгоритм обробки даних по визначенню надземної фітомаси 

компонентів стовбура та крони деревостанів сосни звичайної включав їх 

статистичну обробку, кореляційний аналіз та пошук регресійних залежностей 

від таксаційних показників деревостану – середніх діаметру, висоти та 

відносної повноти. На основі математичних моделей здійснено розробку 

інформаційно-нормативного забезпечення сосняків у дослідженому регіоні. 

 

5.3.1. Фітомаса компонентів стовбура. Для аналізу продуктивності 

стовбурової частини надземної фітомаси соснових деревостанів Байрачного 

Степу України, сформовано робочий масив даних, статистичний аналіз яких 

представлено у табл. 5.18. 

Розподіл натуральних величин компонентів фітомаси стовбура та 

таксаційних параметрів досліджуваних деревостанів у більшості випадків не 

перевищують показників асиметрії (Акр – 0,723), окрім середньої висоти 

деревостану та фітомаси кори. У випадку ексцесу розподілів (Екр – 0,843), 

перевищення критичного значення спостерігається для середніх діаметру, 

висоти, повноти деревостану та фітомаси кори стовбурів. 

Таксаційні показники деревостану (крім повноти та запасу) 

характеризуються лівосторонньою асиметрією та туповершинністю кривої 

розподілу ексцесу для середнього віку деревостану та значень фітомаси 

деревини стовбура. Переведення натуральних величин у їхні логарифми не 

дали позитивного результату статистичного розподілу. 
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Таблиця 5.18 

Статистична характеристика розподілу таксаційних показників та 

компонентів фітомаси стовбура соснових деревостанів 

(перший рядок – натуральні величини, другий – логарифми) 

Таксаційний 

показник 

Значення Статистики 

min max Ẋ σ A E 

А, років 9 

2,20 

87 

4,47 

54,5 

3,85 

22,9 

0,67 

-0,808 

-1,667 

-0,116 

1,768 

D, см 4,6 

1,53 

40,2 

3,69 

21,8 

2,98 

8,0 

0,53 

-0,416 

-1,867 

1,604 

3,261 

H, м  2,8 

1,03 

30,5 

3,42 

19,4 

2,84 

7,2 

0,62 

-1,005 

-2,191 

1,225 

4,350 

P 0,48 

-0,73 

1,16 

0,15 

0,67 

-0,43 

0,18 

0,24 

1,597 

1,036 

2,436 

0,976 

М, м3ˑга-1 1,5 

0,41 

489,2 

6,19 

236,2 

5,06 

126,1 

1,41 

0,0002 

-2,615 

0,255 

6,772 

Phдст, тˑга-1 
 

0,5 

-0,62 

170,2 

5,30 

87,5 

4,13 

47,6 

1,50 

-0,133 

-2,516 

-0,181 

5,960 

Phст, тˑга-1 
 

0,5 

-0,62 

199,7 

5,30 

97,8 

4,13 

52,9 

1,50 

-0,101 

-2,516 

0,016 

5,960 

Phкст, тˑга-1 
 

0,1 

-2,53 

29,5 

3,39 

10,3 

1,90 

6,6 

1,38 

1,001 

-2,354 

2,775 

5,734 

 

Надалі, на основі робочого масиву даних, проведено кореляційний 

аналіз тісноти зв’язків основних компонентів фітомаси стовбурів 

деревостанів з їх основними таксаційними ознаками (табл. 5.19). 

Як показали отримані дані кореляційного аналізу, для компонентів 

фітомаси стовбура у корі та деревини без кори встановлено прямий сильний 

зв’язок із середніми діаметром та висотою деревостану, тоді як значення 

коефіцієнта кореляції фітомаси кори з усіма таксаційними показниками, 

окрім повноти, демонструє наявність помірного зв’язку. Недостовірні 

значення коефіцієнтів кореляції виявлено між повнотою та середніми віком, 

діаметром та висотою деревостанів. Певна перевага кореляційних 

залежностей спостерігалась при їх трансформації у логарифмічні одиниці із 

відповідним збільшенням коефіцієнтів та сили зв’язку. 
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Таблиця 5.19 

Коефіцієнти кореляції компонентів фітомаси стовбура соснових 

деревостанів з їх таксаційними показниками 

(перший рядок – натуральні величини, другий – логарифми) 

Таксацій-

ний 

показник  

A, 

років 
D, см H, м Р 

М,  

м3ˑга-1 

Phдст, 

тˑга-1 

Phст, 

тˑга-1 

Phкст, 

тˑга-1 

D, см 
 

0,77 

0,91 
1       

H, м 
 

0,74 

0,89 

0,92 

0,97 
1      

P 
0,47 

-0,50 

-

0,38* 

-0,46 

-0,48 

-0,52 
1     

М, м3ˑга-1 
0,60 

0,85 

0,81 

0,94 

0,84 

0,97 

-0,12* 

-0,45 
1    

Phдст 
 

0,60 

0,86 

0,81 

0,94 

0,84 

0,97 

-0,12* 

-0,45 

0,98 

0,99 
1   

Phст 
 

0,61 

0,86 

0,88 

0,94 

0,83 

0,97 

-0,10* 

-0,45 

0,98 

0,99 

0,99 

1,00 
1  

Phкст 
 

0,56 

0,87 

0,58 

0,90 

0,58 

0,93 

0,09* 

-0,39* 

0,84 

0,97 

0,79 

0,97 

0,83 

0,97 
1 

* дані не є значущими на рівні р˂0,05 

 

Пошук математичних моделей здійснювали із урахуванням результатів 

попередньо проведеного кореляційного аналізу, а також спираючись на 

досвід моделювання компонентів надземної фітомаси деревостанів 

П. І. Лакиди та науковців його школи (П. І. Лакида, 2002; П. І. Лакида, 

О. В. Морозюк & А. Є. Шамрай, 2013; А. М. Білоус & У. М. Котляревська, 

2017). 

З метою отримання нормативно-довідкової інформації для 

свіжозрубаної та абсолютно сухої фітомаси, моделювання компонентів 

фітомаси деревостанів здійснювали за допомогою алометричної ступеневої 

залежності на основі трьох входів – діаметра, висоти та відносної повноти  

деревостану.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%20%D0%90$
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Здійснено пошук та відібрано регресійні моделі, які надалі 

використовувались для побудови нормативних таблиць оцінки фітомаси 

стовбурів соснових деревостанів Байрачного Степу України. Введення у 

рівняння, окрім середніх діаметра та висоти, відносної повноти деревостанів, 

покращило статистичні характеристики адекватності моделей, внаслідок чого 

вони були використані при розрахунку фітомаси компонентів стовбура 

досліджуваних сосняків (табл. 5.20). 

Таблиця 5.20 

Моделі для оцінювання компонентів фітомаси стовбурів соснових 

деревостанів 

Номер 

моделі 
Вид рівняння 

Коефіцієнт 

детермінації 

F-критерій 

Fфакт. Fкрит. 

5.31 Phдст = 1,986 · D0,072· H1,332· Р0,940 0,83 39,30 3,24 

5.32 Phст = 2,646 · D0,053· H1,308· Р1,028 0,83 83,16 3,24 

5.33 Phкст = 0,738 · D-0,180· H1,336· Р1,846 0,69 15,04 3,24 

 

Як видно із представлених рівнянь, майже для усіх побудованих 

моделей (окрім фітомаси кори у залежності від діаметра стовбура), 

компоненти фітомаси стовбура мають прямий позитивний зв’язок із 

досліджуваними таксаційними аргументами. 

Показник ступеня для D у наведених в табл. 5.20 рівняннях варіює в 

межах від -0,180 до 0,072, а значить є близьким до заданого значення 

діаметра. Значущість впливу таксаційних ознак на компоненти фітомаси 

стовбура деревостану оцінювалася на 5%-му рівні за коефіцієнтами 

детермінації рівнянь регресії, F-критерієм Фішера та розподілом залишків 

(додаток Г, рис. Г.4–Г.6). 

Величина достовірності апроксимації (R2) та розрахований F-критерій 

Фішера фракцій фітомаси стовбурів деревостанів, у залежності від означених 

таксаційних параметрів, дали достатньо високі результати для фракцій 
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стовбура і деревини, вказуючи на наявність значущої різниці між 

змодельованими параметрами. Менша точність апроксимації відзначається 

для кори стовбурів деревостанів сосни звичайної (R2=0,69).  

На основі регресійних рівнянь розроблено інформаційно-нормативне 

забезпечення для оцінки фітомаси компонентів стовбура соснових 

деревостанів у абсолютно сухому стані із залученням трьох аргументів – 

середнього діаметра, середньої висоти та відносної повноти деревостану. 

Окрім цього, було розраховано показник відношення надземної фітомаси 

стовбурів деревостану до його запасу у корі, який ще називають 

конверсійним коефіцієнтом. У табл. 5.21 представлено розроблений 

фрагмент нормативно-інформаційного забезпечення для визначення 

фітомаси стовбурів у корі соснових деревостанів із модальною відносною 

повнотою 0,8, повні таблиці представлено у додатку Д. Як видно із наведених 

даних, фітомаса усіх досліджених компонентів стовбура соснових 

деревостанів зростає зі збільшенням середніх висот та діаметрів.  

Таблиця 5.21 

Фітомаса стовбурів у корі соснових деревостанів, тˑга-1 

Серед

-ній 

діа-

метр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,8 

4 13,9 23,6            

6 14,2 24,1 35,1           

8  24,5 35,7 47,7 60,6         

10   36,1 48,3 61,3 75,0        

12   36,4 48,8 61,9 75,7 90,2       

14    49,2 62,4 76,4 90,9 106,1 121,7     

16     62,9 76,9 91,6 106,8 122,6 138,9    

18      77,4 92,1 107,5 123,4 139,8 156,6   

20       92,7 108,1 124,1 140,5 157,5   

22        108,6 124,7 141,3 158,3   

24         125,3 141,9 159,0 176,6  

26          142,5 159,7 177,3 195,4 

28           160,3 178,0 196,1 

30            178,7 196,9 
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Показник відношення надземної фітомаси дерев до запасу насадження 

у корі для модальних деревостанів із відносною повнотою 0,8 (табл. 5.22) є 

майже сталою величиною із досить незначним варіюванням у залежності від 

таксаційних параметрів насадження.  

Таблиця 5.22 

Відношення надземної фітомаси стовбурів деревостанів до його запасу      

у корі 

Серед- 

ній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,8 

4 0,45 0,46            

6 0,44 0,44 0,45           

8  0,43 0,44 0,44 0,45         

10   0,43 0,44 0,44 0,44        

12   0,43 0,43 0,43 0,44 0,44       

14    0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,44     

16     0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43    

18      0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43   

20       0,42 0,42 0,43 0,43 0,43   

22        0,42 0,42 0,42 0,42   

24         0,42 0,42 0,42 0,42  

26          0,42 0,42 0,42 0,42 

28           0,42 0,42 0,42 

30            0,42 0,42 

 

Так, для деревостанів у молодшому віці, із більш низькими значеннями 

висоти та діаметра, розраховане відношення складає 0,44–0,46, тоді як для 

старших деревостанів означений показник зменшується до 0,42–0,43. 

Тенденція спадання коефіцієнта відношення із віком тотожна із 

результатами, отриманими для сосни звичайної для інших регіонів України. 

Однак, слід відзначити, що саме значення показника відношення надземної 

фітомаси до запасу соснових деревостанів в умовах Байрачного Степу є 

нижчим за таке близько на 15 % (Полісся та Лісостеп), 13 % 

(Нижньодніпровські піски) (П. І. Лакида, 2002). 
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5.3.2. Оцінка фітомаси параметрів крони. Розвиток крони дерев 

супроводжується приростом їх асиміляційної частини та гілок із наступною 

диференціацією дерев у насадженні (П. І. Лакида, Л. М. Матушевич & 

В. І. Блищик, 2012; T. M. Basuki, 2015). На ріст і розвиток дерев і 

деревостанів, зокрема, гілок, листя (хвої) впливають кліматичні, едафічні, 

біотичні, антропогенні фактори (D. Barthélémy & Y. Caraglio, 2007). Від цих 

чинників залежать показники фітомаси крони (сумарна маса всіх живих гілок 

крони з листям (хвоєю), у тому числі двійчаток, пасинків), які навіть в 

деревостанах одного виду і віку можуть відрізнятись (H. Hasenauer & 

R. A. Monserud, 1996; П. І. Лакида & Л. М. Матушевич, 2006; A. Mäkelä & 

H. T. Valentine, 2006; K. P. Poudel, H. Temesgen & A. N. Gray, 2015).  

Алгоритм обробки даних включав їх статистичний та кореляційний 

аналіз, пошук регресійних залежностей та розробку регресійних рівнянь 

залежностей компонентів фітомаси крони сосни звичайної від таксаційних 

показників деревостану.  

З метою встановлення адекватності моделей для визначення фітомаси 

компонентів крони, було виконано їх статистичний аналіз із розрахунком 

мінімального (min) та максимального (max) значень, середнього 

арифметичного показника (Ẋ), середнього квадратичного відхилення (σ), 

асиметрії (A) та ексцесу (E) (табл. 5.23). 

Як показав статистичний розподіл компонентів фітомаси крони у 

натуральних величинах, в усіх випадках спостерігається перевищення їх 

критичного значення асиметрії (Акр = 0,723) та ексцесу (Екр = 0,843). Криві 

розподілів фітомаси крони характеризуються правосторонньою асиметрією 

та гостровершинністю кривої ексцесу. 

Визначено перевагу значущості статистичних показників асиметрії та 

ексцесу у логарифмічних координатах, порівняно із їхніми лінійними 

аналогами із встановленими коефіцієнтами, які не перевищують критичні 

значення та характеризуються лівосторонньою асиметрією й 

туповершинністю кривої розподілу ексцесу. 
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Таблиця 5.23  

Статистична характеристика розподілу компонентів фітомаси крони 

деревостанів сосни звичайної 

(перший рядок – натуральні величини, другий – логарифми) 

Фітомаса 

компоненту 

крони, тˑга-1 

Значення Статистики 

min max Ẋ σ A E 

Phдз 
 

2,0 

0,70 

39,7 

3,68 

11,3 

2,14 

8,7 

0,82 

1,786 

-0,317 

4,904 

-0,625 

Phгіл 
 

0,68 

1,51 

22,3 

3,10 

6,5 

1,51 

5,1 

0,96 

1,490 

-0,619 

3,604 

-0,411 

Phхв 
 

0,68 

0,97 

12,4 

2,51 

3,5 

1,97 

2,8 

0,77 

1,892 

-0,003 

4,337 

-0,371 

 

Для визначення тісноти зв’язку компонентів фітомаси крони соснових 

деревостанів з їх основними таксаційними характеристиками здійснено 

кореляційний аналіз, результати якого наведено у табл. 5.24.   

Таблиця 5.24 

Коефіцієнти кореляції компонентів фітомаси крони соснових 

деревостанів з їх таксаційними ознаками 

(перший рядок – натуральні величини, другий – логарифми) 

Фітомаса 

компоненту 

крони, тˑга-1 

A, років D, см H, м Р 
М,  

м3ˑга-1 

Phдз 
 

0,36* 

0,48 

0,44* 

0,53 

0,31* 

0,46 

0,27* 

0,03* 

0,64 

0,52 

Phгіл 
 

0,43* 

0,49 

0,45 

0,53 

0,31* 

0,46 

0,22* 

-0,03* 

0,62 

0,53 

Phхв 
 

0,27* 

0,43* 

0,38* 

0,50 

0,26* 

0,43* 

0,27* 

0,05* 

0,61 

0,51 
* - дані не є значущими на рівні р˂0,05 

 

Аналіз результатів коефіцієнтів кореляції виявив прямий достовірний 

середньої сили зв’язок фітомаси гілок деревостану із середнім діаметром 
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насаджень. Наявність прямого зв’язку відмічено у варіантах між фітомасами 

усіх компонентів крони і відносною повнотою насадження. 

Кореляційні зв’язки між фітомасою деревної зелені, фітомасою гілок, 

фітомасою хвої з висотою деревостану виявились лінійними, однак низькими 

та незначущими на 5%-му рівні. Переведення натуральних величин у 

логарифми у більшості випадків не призвело до покращення кореляційних 

величин, а у випадку встановлення залежності фітомаси компонентів крони із 

відносною повнотою навіть призводило до істотного заниження визначених 

коефіцієнтів. Зв’язок між таксаційним параметром повноти деревостану із 

фітомасою компонентів крони не був достовірним на 5%-му рівні значущості 

у кожному із проаналізованих випадків. 

Пошук математичних моделей взаємозв’язку компонентів фітомаси 

крони соснових деревостанів регіону досліджень із основними таксаційними 

характеристиками насаджень здійснювали за допомогою регресійного методу 

із використанням алометричної залежності. Аргументами регресійних 

залежностей виступали середній діаметр, середня висота та відносна повнота 

насаджень.  

Значущість впливу аргументів на досліджувану фітомасу компонентів 

крони оцінювалася на 5%-му рівні за довірчими інтервалами коефіцієнтів 

регресії. Потрібно відзначити, що введення у регресійні рівняння такого 

фактора впливу як відносна повнота насадження, який мав тісний 

кореляційний зв’язок із усіма компонентами фітомаси крони, дало змогу 

покращити статистичні параметри адекватності побудованих моделей. 

Внаслідок багатоваріантного пошуку відібрано регресійні моделі, які 

рекомендовано для побудови нормативних таблиць оцінки надземної 

фітомаси компонентів крони соснових деревостанів для досліджуваного 

регіону (табл. 5.25).  

Достовірність розроблених алометричних рівнянь оцінювали за 

коефіцієнтами детермінації рівнянь регресії, F-критерієм Фішера та 

розподілом залишків (додаток Г, рис. Г.7–Г.9). 



242 

 

 Таблиця 5.25  

Моделі для оцінювання компонентів фітомаси крони деревостанів сосни 

звичайної 

Номер 

моделі 
Вид рівняння R2 

F-критерій 

Fфакт. Fкрит. 

5.34 Phдз = 2,312 · D1,362· H-0,599· Р1,604 0,74 15,83 3,24 

5.35 Phгіл = 1,335 · D1,702· H-0,983· Р1,443 0,71 12,94 3,24 

5.36 Phхв = 1,136 · D1,212· H-0,582· Р1,702 0,69 19,17 3,24 

 

Наведені моделі адекватно описують дослідні дані, про що свідчать 

коефіцієнти детермінації та перевищені, порівняно із табличними, 

розраховані значення F-критерію. В усіх розроблених рівняннях 

спостерігається прямий зв’язок між фітомасою будь-якого компоненту крони 

деревостану із середнім діаметром та відносною повнотою насадження, тоді 

як з висотою деревостану зв’язок є оберненим. 

Це узгоджується із результатами досліджень інших авторів, які 

зазначають, що при збільшенні середньої висоти деревостану, але за 

однакових значень середнього діаметра та відносної повноти, процес 

нагромадження біопродукції крони у насадженнях уповільнюється 

(П. І. Лакида, А. М. Білоус & Р. Д. Василишин, 2010; П. І. Лакида, 

О. В. Морозюк, & А. Є. Шамрай, 2013). 

Оцінка фітомаси гілок та хвої в абсолютно сухому стані, деревної 

зелені у свіжозрубаному стані соснових деревостанів проводилась з 

урахуванням раніше встановлених показників: базисної щільності гілок у 

корі (417 кгˑ(м3)-1), вмісту абсолютно сухої речовини у хвої (0,520), частки 

хвої у деревній зелені (59,6 %). 

Моделі для оцінки фітомаси компонентів крони стали підґрунтям для 

практичного їх втілення з розробки нормативно-довідникового забезпечення 

соснових модальних деревостанів із використанням трьох змінних – 
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середнього діаметра, середньої висоти та відносної повноти насадження. 

Варіювання середніх діаметрів деревостанів спостережено в межах від 4 до 

30 см, середніх висот – від 4 до 28 м, відносних повнот – від 0,6 до 0,9. 

Фрагмент нормативних таблиць (відносна повнота модальних 

деревостанів 0,8) для оцінки фітомаси крони сосняків у досліджуваному 

регіоні представлено у табл. 5.26, повні нормативно-довідникові таблиці 

надано у додатку Д. 

Таблиця 5.26 

Фітомаса крон дерев соснових деревостанів, тˑга-1 

Середній 

діаметр,  

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,8 

4 4,5 3,2                  

6 8,3 5,9 4,7                 

8  9,1 7,2 6,0 5,2               

10   10,1 8,4 7,2 6,4           

12   13,3 11,0 9,5 8,4 7,5          

14      14,0 12,0 10,5 9,4 8,6 7,9        

16       14,7 12,9 11,6 10,5 9,6 8,9       

18           15,5 13,8 12,5 11,5 10,6 9,9   

20            16,2 14,7 13,5 12,4 11,6   

22             17,0 15,6 14,4 13,4   

24              17,8 16,4 15,3 14,3  

26               18,5 17,2 16,1 15,2 

28                19,3 18,0 17,0 

30                 20,0 18,8 

 

За результатами дослідження, фітомаса деревної зелені, гілок та хвої 

деревостанів сосни звичайної збільшується при зростанні середніх діаметрів 

насаджень. Однак при збільшенні висоти дерев у межах одного діаметра, 

фітомаса компонентів крон соснових деревостанів спадає.  

Графічну інтерпретацію аналізу фітомаси крон сосняків за їх 

структурними частинами зображено на рис. 5.5.  
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Рис. 5.5. Зміна структури фітомаси крони сосняків залежно від діаметра 

дерев (відносна повнота модальних деревостанів 0,8): при D=8 см, H=10 м; 

D=14 см, H=16 м; D=20 см, H=22 м; D=24 см, H=26 м; D=30 см, H=28 м 

 

Як видно із представлених даних, для деревостанів сосни фіксується 

поступове зменшення фітомаси хвої із збільшенням таксаційних параметрів 

деревостанів. При досягненні деревами діаметра 30 см, порівняно із 

екземплярами із найменшим діаметром (8 см), частка хвої у кроні 

зменшується на 5 % із відповідним збільшенням частки гілок, що 

узгоджується із постулатами біологічної природи формування крони сосни 

звичайної у насадженні із віком (П. І. Лакида, 2002, П. І. Лакида, А. М. Білоус 

& Р. Д. Василишин, 2010). 

Важливим етапом проведених досліджень є порівняння отриманих 

даних із результатами досліджень інших науковців, які опрацьовували 

отримані результати за аналогічними методиками. Однак, на сьогоднішній 

день відсутні нормативи, розроблені подібним чином для соснових 

деревостанів, що ростуть в умовах Байрачного Степу України. У зв’язку із 
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цим, отримані дані порівнювались із результатами, знайденими для 

деревостанів сосни звичайної інших природних зон України. 

У випадку порівняння результатів із такими для Полісся і Лісостепу, 

штучні соснові деревостани із меншими висотами і діаметрами мають дещо 

нижчі показники фітомаси стовбурів у корі, порівняно із отриманими 

результатами (П. І. Лакида, 2013). Досягаючи найбільших біометричних 

параметрів, порівнювані показники фітомаси вирівнюються, а їх значення 

стають дуже близькими (наприклад, для діаметра деревостану 30 см і висоті 

28 м, фітомаса стовбурів у корі у обох випадках досягає ≈ 200 тˑга-1). За 

іншими опрацьованими джерелами, отримані результати для соснових 

насаджень зони Байрачного Степу є нижчими до 45,0 % у порівнянні із 

зоною Полісся (П. І. Лакида та ін., 2011) та до 15,0 % – із зоною Лісостепу 

(П. І. Лакида, О. В. Морозюк & А. Є. Шамрай, 2013). Різницю в отриманих 

даних можна пояснити різністю географо-кліматичних умов зростання 

досліджуваних деревостанів, а також тенденцією формування компонентів 

надземної фітомаси зі зміною таксаційних параметрів. Отримані результати 

фітомаси стовбура у корі демонструють ідентичну тенденцію зростання 

фітомаси стовбура зі збільшенням середньої висоти деревостанів для всіх 

проаналізованих природних зон України.  

У порівнянні із зоною Полісся та Лісостепу (П. І. Лакида, 2002), 

значення фітомаси хвої та гілок у абсолютно сухому стані є нижчими при 

сталому діаметрі деревостану (рис. 5.6). Також зафіксовано більш істотне 

спадання величини фітомаси гілок зі зростанням середньої висоти 

деревостану, отриманих у результаті досліджень. 

Порівняльний аналіз результатів досліджень фітомаси стовбурів із 

даними зарубіжних авторів, в роботах яких прослідковується певна 

подібність ґрунтово-кліматичних умов (зокрема, наявність лімітуючого 

екологічного чинника – дефіциту ґрунтової вологи та поживних речовин у 

ґрунті), для групи молодняків виявив значно нижчі показники компонентів 

надземної фітомаси сосни звичайної в умовах Байрачного Степу (табл. 5.27). 
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Рис. 5.6. Зміна фітомаси хвої та гілок у абсолютно сухому стані із 

середньою висотою при сталому середньому діаметрі (16 см): суцільна лінія 

– дані П. І. Лакиди (2002); пунктирна лінія – результати досліджень 

 

У свою чергу, у віці жердняку визначено схожість даних з показниками, 

отриманими В. А. Бугаєвим, Ю. Е. Папежем & В. В. Успенським (1988), 

Santa Regina, T. Tarazona & R. Calvo (1997), в інших випадках – навіть 

перевищення кількісних показників фітомаси, порівняно із результатами 

Е. Димитрова, К. Шикова & П. Белякова (1987), А. І. Уткіна та ін. (1997). 

Як зазначають окремі автори, в цілому, маса фракції фотосинтетичної 

поверхні більш мінлива, ніж стовбурова або загальна надземна біомаса, адже 

ці компоненти біомаси більше реагують на зміни структури насадження     

(D. I. Forrester et al., 2017). Більш значна дисперсія отриманих значень 

компонентів фітомаси крони, порівняно із компонентами стовбура 

зареєстрована і у наших дослідженнях, з відповідно меншими показниками 

детермінації та критерію Фішера. 

Нині у межах Європейської частини зведених даних з визначення 

надземної фітомаси крони для соснових деревостанів наведено у достатній 
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кількості (J. Lemke, 1983, A. Mäkelä & A. Albrektson, 1992; P. Vanninen, 

H. Ylitalo, R. Sievanen, A. Makaela, 1996; A. Mäkelä & P. Vanninen, 1998; 

A. Lentonen, 2005; A. Mäkelä & H. T. Valentine, 2006; J. Socha & P. Wezyk, 

2007).  

Таблиця 5.27 

Порівняльна оцінка показників надземної фітомаси деревостанів 

сосни звичайної 

Країна  Джерело Бонітет 
Вік, 

років 

Фітомаса, тˑга-1 

стовбурів Кори гілок хвої 

Болгарія  Дімітров і інш., 

1986, 1987 

І 10 

20 

30 

40 

23,8 

54,7 

78,4 

96,8 

3,7 

6,4 

7,4 

8,0 

5,9 

11,8 

15,1 

17,3 

2,8 

4,5 

5,5 

6,0 

Угорщина  Solymos, 1973 

 

І (культури 

на пісках) 

11 7,88 - 4,37 1,94 

Іспанія  Santa Regina et 

al., 1997 

II 50 111,8 - 29,05 11,25 

Казахстан  Усольцев, 1998  ІІІ (сухий 

бір) 

11 6,30 1,62 3,09 4,5 

Росія, 

степова зона 

 

Бугаєв та інш., 

1988  

І (сухий бір) 10 

20 

30 

7,99 

35,3 

111,4 

- 

- 

4,55 

7,27 

16,9 

2,20 

3,38 

9,28 

Уткін та інш., 

1997 

І 8 

21 

31 

42 

3,8 

22,4 

42,0 

124,8 

- 

- 

- 

- 

0,20 

1,40 

3,60 

10,40 

0,44 

1,55 

2,44 

7,11 

Чехія  Vyskot, 1983 I 30 68,5 5,81 10,2 5,33 

Швеція  Albrekston, 

1980 

 

I (сухі піски) 13 9,6 1,6 4,9 3,6 

Результати досліджень  IІІ (сухі 

бори) 

11 

33 

0,46 

113 

0,08 

5,78 

0,68 

10,32 

0,77 

8,18 

 

Для порівняння отриманих результатів оцінки фітомаси крони сосняків 

Північного Байрачного Степу зроблено співставлення останніх з даними для 

регіонів, які б мали певну схожість природно-кліматичних умов. Так, 

фітомаса параметрів крони під час порівняльної оцінки деревостанів сосни 

звичайної із результатами, отриманими Дімітровим та ін. (1987) для умов 

Пловдіва, Болгарія, для культур у аналогічній віковій групі (30 років), 

виявилась на 35 % вищою для хвої, однак на третину меншою для гілкової 
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фракції. При порівнянні із іншими результатами дослідників, дані 30-річних 

культур сосни не мали однозначної тенденції і демонстрували як схожість 

(Vyskot, 1983), так і істотні розбіжності (Бугаев и др., 1988; Уткин и др., 

1997) результатів. 11-річні соснові культури на пісках в умовах Угорщини 

(Solymos, 1973), Казахстану (Усольцев, 1995, 1998), степової частини Росії 

(Бугаев и др., 1988) характеризувались значно вищими показниками 

фітомаси компонентів крони (більш ніж у 6 разів), порівняно із дослідними 

даними.  

Отже, на даний час у наукових публікаціях представлена велика 

кількість рівнянь залежностей фітомаси соснових деревостанів від 

лісотаксаційних параметрів, однак багато видів моделей все ще недостатньо 

описано. D. I. Forrester et al. (2017) узагальнили матеріал щодо розроблених 

моделей для найбільш поширених у Європі лісоутворюючих порід та навели 

загальні рівняння, які включають специфічну для виду щільність деревини. 

Рівняння алометричного виду для оцінки фітомаси асимілюючої частини 

крони сосни, які ґрунтуються на біометричних особливостях для умов Чехії 

наводять Cienciala  et al. (2006). Автори роблять спробу запровадження 

параметризації функцій індивідуальних елементів біомаси для сосни 

звичайної в Центральній Європі.  

Таким чином, відмінність отриманих результатів фітомаси 

деревостанів пояснюється, насамперед, різними географічними зонами, а 

нижчі показники фітомаси окремих компонентів крони в умовах степової 

зони підтверджують факт менш сприятливих гідрокліматичних умов росту 

для функціонуючих сосняків у досліджуваному регіоні. 

 

5.4 Фітомаса деревостанів сосни звичайної за показниками даних 

дистанційного зондування Землі 

 

Аналіз біопродуктивності насаджень із залученням технологій ГІС-

моделювання є досить складним завданням, бо спектральні особливості 
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деревостанів прямим чином залежать від фізико-хімічних особливостей 

зеленої частини дерев, структури намету, кількості хлорофіловмісних 

органел та води. На додачу до цього складність під час аналізу супутникових 

знімків спричиняють метеорологічні зміни, наявність щільної хмарності, 

снігу, відкритих водних поверхонь тощо. Зважаючи на це, кількісне 

оцінювання продуктивності лісових екосистем засобами ГІС-технологій 

потребує комплексного системного підходу, із залученням наземних 

досліджень біомаси деревостанів, які є вкрай необхідними для забезпечення 

точності отриманих супутникових знімків. Дані польових досліджень 

практично є єдиним джерелом інформації для «емпіричного» визначення 

фітомаси лісів на великих площах. Для масштабного оцінювання та 

картування біопродукції лісонасаджень методами ДЗЗ, важливим попереднім 

кроком є встановлення кореляційних зв’язків, розробка регресійних рівнянь 

на основі залежностей, отриманих наземним способом (R. A. Fournier et al., 

2003; R. Sivanpillai et al., 2006; В. В. Елсаков, 2012; G. Forkuor et al., 2019).  

При оцінюванні фітомаси лісів методами ДЗЗ в оптико-електронному 

діапазоні, більшість методів спрямована на встановлення зв’язку між 

спектральними характеристиками відбитого або власного випромінювання 

деревостанів у різних довжинах хвиль (M. Drusch et al., 2012; S. Wittke et al., 

2019). Найбільш доцільними каналами є червоний та ближній інфрачервоний 

діапазони (L. Chen et al., 2018). Більші значення фітопродукції мають вищу 

спектральну яскравість ближньої інфрачервоної зони, бо тут фіксується 

максимум відбиття (M. K. Hazarika, Y. Yasuoka, A. Ito & D. Dye, 2005). 

База даних з системи супутників Sentinel-1 та Sentinel-2, запущених в 

рамках проекту Copernicus Європейським космічним агентством (ESA), нині 

дозволяє вирішувати безліч важливих науково-практичних задач у 

глобальному масштабі. Швидкому визнанню в науковому співтоваристві цих 

систем сприяли доступність архівної бази супутникових зображень,  

прийнятний рівень просторової і тимчасової здатності, оперативність 

отримання знімків та широке охоплення досліджуваних територій.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Кількісний аналіз та дослідження можливостей подальшого розвитку 

методу дистанційної оцінки в умовах регіону стало одним із завдань роботи, 

адже можливість оцінювання лісів на основі ДЗЗ дозволяє створювати карти 

розподілу спектральних оцінок показників рослинних об’єктів, як основу 

геоінформаційних систем (ГІС) лісогосподарського призначення, із 

наступним введенням їх у практичне використання. 

З метою оцінки надземної біомаси соснових лісів Байрачного Степу на 

основі даних супутникових знімків Sentinel-2, для пікселів зображень, в яких 

знаходились ТПП, розраховані наступні спектральні показники: FAPAR, 

FCOVER, NDVI, TVI, LAI, Chla,b, WC (розділ 3, п/р 3.7). Алгоритм 

опрацювання отриманих даних наведено на рис. 5.7. 

 

Рис. 5.7. Схема досліджень та обробки вихідних даних, отриманих за 

допомогою супутникових знімків Sentinel-2A 

 

Розрахунок вегетаційних показників та біофізичних індексів (для усіх 

ТПП) проводили у зимовий період на основі мультиспектральних знімків 

Польові дослідження  

із формуванням бази з 

наземними даними 

Розрахунок показників 

надземної фітомаси за 

даними польових 

спостережень  

  

Використання 

мультиспектральних 

знімків Sentinel-2A 

 (1-й рівень обробки) 

Процес атмосферної 

корекції із 

використанням 

SNAP-інструменту 
 (2-й рівень обробки) 

  

  

Розрахунок веге-

таційних індексів 

(NDVI, TVI)  

  

   
Розрахунок біофізичних 

показників (LAI, FAPAR, 

FCOVER, Chla,b, WC) 

  

Створення  

GIS-

продукту 

із вико-

ристанням 

ESRI 

ArcGIS 
  

Геодезичні роботи з 

локалізації ділянок 

із використанням 

GPS  

 

Зонально-статистичний аналіз 

показників з ТПП із 

використанням інструменту 

Spatial analyst/Zonal Statistic as Table 

 

 

Кореляційний аналіз 

між наземними та дистанційними 

показниками 

  

  

Побудова моделей регресії для 

визначення AGB за NDVI та 

LAI із використанням ПЗ 

Statistica та MS Excel 

 

Картографування 

території лісництва 
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Sentinel-2A з отриманням середньосезонного зображення. Картографування 

розподілу надземної фітомаси соснових деревостанів (на прикладі 

Обухівського лісництва Дніпровського держлісгоспу) здійснювали із 

використанням shape-files (http://www.lisproekt.gov.ua/). Попередньо 

проведено формування бази вихідних даних, а також встановлення 

поквартальних меж території досліджуваного лісництва із визначенням 

точної локації тимчасових пробних площ (рис. 5.8, 5.9). 

  

Рис. 5.8. Межі території досліджень Обухівського лісництва 

 

Рис. 5.9. Топографічна основа (ліворуч) та супутниковий знімок 

(праворуч – 26.12.2015 р.) Sentinel-2A (комбінація каналів 4-3-2) території 

Обухівського лісництва з нанесеними ТПП 

 

Для коректного та адекватного оцінювання сучасного стану та 

біопродуктивності лісового насадження, важливим є попереднє його 

аналізування на рівні менших структурних одиниць, що надає змогу 

отримати більш детальні і точні спектральні дані для крони кожного дерева. 

http://www.lisproekt.gov.ua/
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Ідентифікація структурного елементу у наметі під час використання 

багатоспектральних знімків, які складаються щонайменше з трьох 

спектральних діапазонів, здійснюється за рахунок встановлення локального 

максимуму інтенсивності дерев. 

За багатоспектральними даними супутникової зйомки, в основі яких 

лежить явище спектрально-вибіркової реакції об’єкта рослинності на сонячне 

випромінювання, здійснюється оцінювання показників, що розраховуються в 

результаті операцій з різними спектральними діапазонами (каналами). 

За визначенням глобальною системою кліматичних досліджень (Global 

Terrestrial Observing System), одним із найбільш важливих біофізичних 

параметрів у контексті опису глобальної зміни клімату є частка поглиненої 

рослинністю фотосинтетично-активної радіації (FАPAR) (рис. 5.10). 

 

5.10. Карта розподілу FАPAR у межах Обухівського лісництва 

 



253 

 

Даний показник напряму пов’язаний із первинною продукцією рослин і 

розраховується через відношення фотосинтетично-активної радіації, 

поглиненої асиміляційною частиною рослин до заданої площі території. 

Дослідженнями встановлено взаємозв’язок між FАPAR та спектральними 

вегетаційними індексами рослинних об’єктів у насадженні (J. L. Hatfield, 

G. Asrar & E. T. Kanemasu, 1984). 

Тоді як FАPAR вказує на частку радіації у фотосинтетично 

«активному» діапазоні, LAI характеризує структуру рослинного покриву, або 

площу листової поверхні на одиницю площі (рис. 5.11). 

 

5.11. Карта розподілу LAI у межах Обухівського лісництва 

 

За своєю сутністю LAI и FАPAR є тими біофізичними параметрами, які 

описують структуру рослинного покриву та швидкість енерго-, масообміну, 

що тут відбувається. 
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Під час таксації лісів за участі дистанційного зондування Землі 

важливим також є урахування фенологічного стану рослинних об’єктів, так 

як із сезонним розвитком пов’язані їх оптичні властивості. З метою 

оцінювання динаміки фенологічних циклів рослин, терміни початку, 

тривалість і закінчення яких залежать від сезонності кліматичних умов, 

розроблено ряд методів, які ґрунтуються на основі даних щодо часових рядів 

нормалізованого різницевого вегетаційного індексу (NDVI), отриманих з 

сенсорів низької просторової розрізненості. Вперше цей індекс був описаний 

Rouse B.J. в 1973 році як показник кількості фотосинтетично активної 

біомаси. У вічнозелених рослин, до яких відноситься і сосна звичайна, 

фенологічні ознаки початку, тривалості і закінчення вегетаційного періоду є 

не такими вираженими, порівняно із листопадними видами.  

З метою визначення вегетаційних показників виключно соснових 

насаджень було проведено оцінювання їх вегетаційних індексів у зимовий 

період. З урахуванням вказаних умов середні показники NDVI зосереджені в 

основному у класі від 0,3 до 0,4. Розподіл NDVI у межах досліджуваної 

території наведено на рис. 5.12. 

Іншим вегетаційним показником, який широко використовується при 

оцінюванні фенологічних змін у рослинних покривах, є TVI (Transformed 

Vegetation Index). Зазвичай даний параметр застовується з метою елімінації 

від’ємних значень та трансформує розподіл NDVI у «нормальний», 

характеризуючись лише додатними показниками. Цей показник не може 

розраховуватись для NDVI˂-0,5. Під час досліджень розрахунок TVI виявив 

кращі результати, із встановленими величинами даного параметра до 1,5, на 

відміну від NDVI (рис. 5.13). 

Показник вегетативного покриття (FCOVER) відповідає тій частині 

ґрунтової поверхні, яка вкрита зеленою рослинністю. Даний показник 

фактично кількісно визначає просторовий ступінь розподілу рослинності на 

певній території.  
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5.12. Карта розподілу NDVI у межах Обухівського лісництва 

 

5.13. Карта розподілу TVI у межах Обухівського лісництва 
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Оскільки FCOVER не залежить від напрямку освітлення і є чутливим 

до насиченості рослинністю, він є гарним замінником класичних 

вегетаційних показників під час моніторингу лісових екосистем. У зимовий 

період частка покриття хвойною рослинністю в умовах Обухівського 

лісництва має максимальне значення 0,86 (рис. 5.14). 

 

5.14. Карта розподілу FCOVER у межах Обухівського лісництва 

 

Для оцінювання рівня вмісту вологи у рослинних об’єктах 

використовуються спеціальні індекси, які означаються як водні. Зазвичай 

більше насичення водою рослинних тканин вказує на більш сприятливі 

ґрунтово-кліматичні умови оточуючого середовища та вищу толерантність 

до посух та пожеж, які є особливо небезпечними для пожеженебезпечних 

територій соснових насаджень. Так як визначення зазначеного параметру 

проводилось у зимовий період, отримані значення є доволі високими, із 

діапазоном значень від 0 до 0,41 (рис. 5.15). 
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Як відомо, головною перевагою наземного оцінювання лісонасаджень є 

максимальна їх відповідність існуючому стану рослинних об’єктів, внаслідок 

чого зазвичай такі вимірювання використовують для калібрування 

дистанційних методів і технологій вимірювання вегетаційних індексів та 

біофізичних параметрів рослинних об’єктів. 

 

5.15. Карта розподілу WC у межах Обухівського лісництва 

 

Для співставлення показників, отриманих за даними ДЗЗ із 

результатами, отриманими під час польових досліджень, використовували 

дані, що охоплювали увесь діапазон ТПП, закладених у соснових 

насадженнях Байрачного Степу України. 

Результати польових досліджень виявили варіювання надземної 

фітомаси соснових деревостанів від 6,22 (D1,3=5 см) до 472,31 (D1,3=30 см) 

тˑга-1. Результати щодо LAI насаджень виявили діапазон даного показника від 
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1,1 до 3,36 м2ˑ(м2)-1. Середні значення розрахованих показників біомаси та 

LAI складали 211,5 ± 21,7 тˑга-1 та 1,92 ± 0,12 м2ˑ(м2)-1 відповідно. 

Отримані спектральні величини підлягали статистичній обробці 

кореляційного аналізу, а також встановленню регресійних залежностей від 

кількісних характеристик фітомаси сосняків, отриманих наземним способом.  

Співставлення результатів польових вимірювань з показниками 

мультиспектрального аналізу зображень супутника Sentinel-2А для 

досліджуваних ТПП показало, що між надземною фітомасою соснових 

деревостанів та такими вегетаційними індексами як NDVI, TVI, а також 

біофізичними параметрами LAI, Chla,b, WC, FAPAR, FCOVER 

прослідковуються різної сили кореляційні зв’язки (табл. 5.28). 

Таблиця 5.28 

Кореляційні коефіцієнти між надземної фітомасою сосняків та 

спектральними показниками супутникових знімків Sentinel-2А 

Фітомаса NDVI TVI FAPAR FCOVER LAI Chla,b WC 

Загальна 0,83 0,77 0,80 0,79 0,83 0,78 0,72 

Стовбура 0,82 0,78 0,84 0,81 0,84 0,80 0,79 

Крони 0,22* 0,13* 0,03* 0,10* 0,13* 0,10* 0,13* 

* значення коефіцієнтів недостовірні при p ˂ 0,05 

 

Виявлено, що всі змінні, отримані за допомогою супутникових знімків 

Sentinel-2А, мали позитивну кореляцію з надземною фітомасою соснових 

деревостанів. Отримані спектральні характеристики мали більш сильну 

кореляцію зі надземною фітомасою стовбурів та загальним фітомасою, 

порівняно з фітомасою крони. За даними кореляційного аналізу, найбільш 

тісний зв’язок (p ˂ 0,05) виявився для загальної фітомаси з показниками 

NDVI, TVI, FAPAR, LAI та FCOVER. Саме ці змінні предиктори були відібрані 

для наступних досліджень. 



259 

 

Наступним кроком стало встановлення математичних залежностей 

надземної фітомаси для відібраних незалежних змінних. В якості аналітичної 

форми отриманих результатів використовували рівняння нелінійного 

(алометричного) типу, де вхідними аргументами слугували показники NDVI, 

LAI, FARAP, TVI, FCOVER. В результаті отримані регресійні моделі містили 

коефіцієнти рівнянь, які представлено у табл. 5.29. 

Таблиця 5.29  

Моделі оцінювання фітомаси сосняків за регресійними рівняннями 

алометричного типу (y = axb, y = aˑx1
bˑ x2

c) 

 

Найвищі показники коефіцієнта детермінації фіксуються у випадку 

залежності загальної фітомаси соснових насаджень від індексу NDVI окремо, 

а також при поєднанні з іншими предикторами (NDVI + TVI; NDVI + 

FCOVER). В таких моделях коефіцієнт детермінації загальної фітомаси 

сосняків досягає результату 0,71. Найнижча точність апроксимації 

встановлена у випадку залежності загальної фітомаси від LAI.  

Адекватність побудованих моделей встановлено і під час їх перевірки 

на F-критерій Фішера. Отримані фактичні F-значення перевищували 

табличні величини як у випадку застосування однофакторних (Fтабл. – 9,33), 

так і двофакторних (Fтабл. – 6,93) моделей. 

Номер 

моделі 
Вхідні аргументи  а b с R2 Fфакт 

5.37 NDVI 563,620 1,251 - 0,70 30,72 

5.38 LAI 240,241 0,265 - 0,54 12,68 

5.39 NDVI + LAI 495,317 1,098 0,098 0,64 7,13 

5.40 NDVI + FAPAR 550,474 1,140 0,096 0,70 14,22 

5.41 NDVI + TVI 716,261 1,608 -1,644 0,71 15,19 

5.42 FCOVER 486,879 0,554 - 0,64 23,67 

5.43 NDVI + FCOVER 566,648 1,936 -0,350 0,71 14,49 
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Ці результати оцінювання показують, що емпіричні моделі потенційно 

можуть бути використані для створення карти просторового розподілу 

надземної фітомаси соснових деревостанів, ґрунтуючись на отриманих 

засобами супутникової зйомки змінних, зокрема, NDVI. 

Графічну інтерпретацію отриманої залежності надземної фітомаси від 

NDVI відображено на рис. 5.16. Середня величина NDVI для досліджуваних у 

регіоні соснових насаджень становить 0,42. Як видно із представлених даних, 

акумулювання фітомаси сосняків у кількості від 150 до 250 тˑга-1 

здійснюється із величиною NDVI у діапазоні від 0,4 до 0,5.   

 

Рис. 5.16. Алометрична залежність між надземною фітомасою соснових 

деревостанів та NDVI для моделі 5.38 

 

Виявлена різниця в отриманих за допомогою супутникових знімків 

значеннях вегетаційних індексів обумовлена природою відображуваного 

випромінювання, а також структурними особливостями лісового 

угрупування. Адже спектразональні дані відображають переважно 

параметри, сформовані фототрофною частиною рослин (П. Ю. Воронін, 

2006). 
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Порівняння отриманих та прогнозованих величин надземної фітомаси 

соснових насаджень (модель 5.37) представлено на рис. 5.17. 

За зазначеними моделями діапазон прогнозованої біомаси соснових 

насаджень є вужчим за отриманий під час наземних спостережень, а 

максимальне значення фітомаси нижчим у обох наведених моделях.  
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Рис. 5.17. Фактична та змодельована через спектральні показники 

загальна надземна фітомаса соснових насаджень 

 

На основі обробки мультиспектральних знімків супутника Sentinel-2А 

проведено трансформацію отриманих даних із надземної фітомаси сосняків 

на ділянки лісових масивів Обухівського лісництва Дніпровського 

держлісгоспу (рис. 5.18). Фітомасу соснових насаджень визначали шляхом 

розрахунку через побудовану алометричну модель (5.37) із попереднім 

виокремленням показників NDVI, значення яких є вищим за 0,2 та нижчим за 

0,5 (даний діапазон отриманий експериментальним шляхом для соснових 

деревостанів у зимовий період).  
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Рис. 5.18. Мапа розподілу надземної біомаси (AGB) соснових 

деревостанів Обухівського лісництва, за знімками Sentinel-2A 

 

Розраховані показники статистики мінімальних, максимальних 

середніх значень та стандартні відхилення надземної фітомаси соснових 

деревостанів для кожного з кварталів Обухівського лісництва представлено у 

додатку Е, табл.  

За даними обробки супутникових знімків Sentinel-2A, надземна біомаса 

лісових площ досліджуваної території має діапазон значень від 75 до 309 тˑга-1. 

Середнє значення надземної біомаси у межах 49-ти кварталів становить 

140 тˑга-1.  

В умовах досліджуваного лісництва сумарна величина надземної 

фітомаси сосняків, розрахована на основі обробки геоінформаційних даних, 

становить 195782,40 т, у той час як отриманий показник фітомаси сосняків 

Обухівського лісництва, визначений наземним способом, становив 

210861,95 т, що на 7,2 % більше, порівняно із даними ДЗЗ. Таким чином, 
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отримані розбіжності оцінювання фітомаси сосняків прямим (наземним) і 

непрямим (із використанням ГІС-технологій) методами є неістотними.  

Точність карти надземної фітомаси залежно від показника NDVI, 

отриманого на основі супутникових знімків Sentinel-2А, оцінювалась за 

середньоквадратичною похибкою (RMSE), значення якої склало 37,22. 

Під час вирішення завдань щодо постійного моніторингу стану і 

продуктивності лісонасаджень, отримані за участі мультиспектральних 

знімків спектральні характеристики, із усіма їхніми перевагами і широкому 

застосуванні мають істотний недолік – вони прямим чином залежать від 

погодних умов. Ця проблему вирішується із використанням даних радарних 

знімків радіолокаційних супутників Sentinel-1, для яких зйомка можлива при 

будь-якій погоді, а також у нічний час.  

З метою оцінювання фітомаси соснових насаджень за допомогою 

сенсора Sentinel-1A, відібрано космічні знімки за датами проведення 

наземних досліджень на ТПП (рис. 5.19).  

 

  

 

Рис. 5.19. Аспектне зображення вибіркових тимчасових пробних площ 

(ТПП), отримане за допомогою Sentinel-1A  
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Результати оброблення зображення радіолокаційного супутника 

Sentinel-1A у межах досліджуваного регіону Байрачного Степу представлено 

на рис. 5.20. 

 

Рис. 5.20. Відкалібрований знімок (15.05.2016 р.) Sentinel-1A 

досліджуваної території в горизонтальній поляризації (значення Sigma0) 

 

Для побудови регресійної залежності визначення біомаси (biomass) 

сосняків (рис. 5.21) проводили розрахунок відносного диференційованого 

поляризаційного індексу (RDPI): 

0
VV

0
VH

0
VH






RDPI

 ,                                                    (5.44) 

де σ0
VH, σ0

VV – коефіцієнти розсіювання, зареєстровані у вертикальній 

(VV) та горизонтальній (VH) поляризації, τ – рівень поляризації. 

Надалі на прикладі Обухівського лісництва Дніпровського 

держлісгоспу проведено розрахунок біомаси соснових деревостанів, мапа 

розподілу якої представлена на рис. 5.22.  

На території лісництва, як видно із представленої карти, значення 

біомаси сосняків варіює у діапазоні від 2,7 тˑга-1 (чорний колір) до 326,4 тˑга-1 
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(білий колір) . Середнє значення змодельованих значень фітомаси сосняків у 

межах досліджуваного лісництва за радарними знімками Sentinel-1A 

становить 162 тˑга-1. 

 

Рис. 5.21. Модель регресійної залежності фітомаси (biomass) соснових 

деревостанів від RDPI 

 

Точність карти розподілу надземної фітомаси за даними супутникових 

знімків Sentinel-1A (залежно від RDPI) оцінювалась за середньоквадратичною 

похибкою (RMSE), показник якої склав 51,65. 

Порівняльний аналіз отриманих даних виявив незначну різницю між 

розрахованою фітомасою соснових деревостанів у залежності від 

використання оптико-електронної чи радіолокаційної апаратури. Середній 

показник розрахованої надземної біомаси у випадку оцінювання за обробкою 

супутникових знімків Sentinel-1A був вищим на 13,6 %, порівняно із 

отриманим результатом для Sentinel-2A. Відмінність у результатах 

насамперед пояснюється різним принципом отримання даних за 

супутниковими зображеннями, а також часом зйомки із супутників (для 

Sentinel-2A – 24.12.2015 р., для Sentinel-1A – 15.05.2016 р.). 
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Рис. 5.22. Мапа розподілу фітомаси соснових деревостанів для 

Обухівського лісництва, за знімками Sentinel-1A 

 

Отже, у межах Байрачного Степу України, де рубки головного 

користування заборонені, оцінка лісової біомаси деструктивним методом є 

складним завданням. Методи дистанційного зондування для оцінювання 

лісової біомаси на регіональному рівні є перспективним інноваційним 

напрямом. Використання супутникових знімків для оцінювання фітомаси у 

поєднанні із методами надземної таксації стає підґрунтям для імплементації 

емпіричних моделей. Картографування, здійснене на основі радарних та 

мультиспектральних параметрів може використовуватись для моніторингу 

стану лісів, визначення місць вирубки лісів, деградації лісів тощо 

(D. Domingo et al., 2017). Більш точним способом оцінювання біомаси 

сосняків виявився метод із використанням оптико-електронної апаратури, 
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однак за умови обробки супутникових знімків, взятих тільки у зимовий 

період. 

Таким чином, встановлені результати демонструють перспективи в 

розрізі оцінювання надземної фітомаси соснових насаджень на 

регіональному рівні, де метод ДЗЗ є новим і доцільним. У результаті є 

можливість отримання розрахункових значень фітомаси для всієї території 

Байрачного Степу України, що дозволить оцінити величину депонування 

вуглецю та розробити більш ґрунтовну політику сталого ведення лісового 

господарства у даному регіоні.  

 

Висновки до розділу 5 

1. Аналіз розподілу маси хвої за роками виявив наявність найбільшої 

її частки (47,8 %) для 1-річної, тоді як найменшої (19,6 %) – для трирічної 

хвої. Виявлено достовірні кореляційні зв’язки між діаметром модельної гілки 

на нульовому зрізі верхньої частини крони та масою на ній 1-річної хвої, а 

також масою 3-річної хвої із діаметром гілки у серединній та нижній 

частинах крони.  

2. Отримані нормативно-довідникові таблиці оцінки компонентів 

надземної фітомаси стовбурів сосняків можуть використовуватися при 

встановленні екологічного та економічного потенціалу, а також оцінці їх 

вуглецедепонувальних властивостей на регіональному рівні.  

3. За результатами статистичного аналізу, криві розподілів фітомаси 

усіх досліджуваних компонентів крони дерев характеризуються 

гостровешинністю та правосторонньою асиметрією. 

4. Сформовані на принципах системного підходу нормативно-

довідкові таблиці оцінки фітомаси крони дерев сосни звичайної є 

придатними для практичного використання з метою оцінки продукції 

компонентів крони даної породи на території Байрачного Степу України.  
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5. Встановлено наявність прямого високого за тіснотою зв’язку у 

варіантах між фітомасою деревної зелені, фітомасою гілок, фітомасою хвої 

деревостанів із показником їх відносної повноти деревостану. 

6. Виявлено прямий зв’язок величини компонентів фітомаси крони 

деревостанів сосни звичайної із середнім діаметром та відносною повнотою 

деревостану, тоді як із висотою – обернений. 

7. Структурний аналіз фітомаси компонентів крони показав поступове 

зменшення фітомаси хвої з віком деревостанів із відповідним збільшенням у 

насадженні частки гілок на 5,0 %. 

8. Розроблені нормативні таблиці фітомаси компонентів деревостанів 

крони дають змогу збагатити існуючу інформаційну базу та є основою для 

оцінки стану і прогнозу біопродуктивності соснових насаджень в умовах 

Байрачного Степу України. 

9. Дані мультиспектральних супутникових знімків Sentinel-2A мають 

тісний кореляційний зв’язок із величиною надземної фітомаси соснових 

деревостанів, отриманої наземним способом. Найбільш сильні кореляційні 

зв’язки спостерігаються між загальною надземною біомасою сосни звичайної 

із вегетаційними індексами NDVI та TVI. Для отриманих біофізичних 

параметрів найвищі коефіцієнти кореляції спостерігаються для FAPAR та 

FCOVER із загальною надземною фітомасою та фітомасою стовбура.  

10. Моделювання біомаси сосняків за участі індексів NDVI (для 

мультиспектральних знімків) та RDPI (для радарних знімків), виявило високі 

результати їх перевірки на адекватність із отриманням достовірних 

коефіцієнтів детермінації.  

11. Середній показник надземної біомаси при оцінювання 

супутникових знімків з Sentinel-2A становить 140 тˑга-1, тоді як для Sentinel-

1A дана величина складає 162 тˑга-1.  

12. Отримані на основі використання мультиспектральних та радарних 

знімків математичні залежності стати підґрунтям для оцінки надземної 

фітомаси сосняків у межах досліджуваного регіону, а їх комбінування з 



269 

 

виконаною мапою – основою для регіональної оцінки розподілу біомаси 

соснових деревостанів (на прикладі Обухівського лісництва Дніпровського 

держлісгоспу).  

 

Матеріали розділу висвітлені у 10 наукових працях (В. М. Ловинська, 

2016; П. І. Лакида та ін., 2016; В. М. Ловинська, 2018a; В. М. Ловинська, 

2018b; Р. Lakyda et al., 2018; П. І. Лакида & В. М. Ловинська, 2018; 

В. М. Ловинська, 2019a; В. М. Ловинська, 2019b; П. І. Лакида & 

В. М. Ловинська, 2019; V. Lovynska, Yu. Buchavyi, P. Lakyda, S. Sytnyk, 

Yu. Gritzan & R. Sendziuk, 2020). 
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РОЗДІЛ 6 

ДИНАМІКА РОСТУ, БІОПРОДУКТИВНОСТІ ТА 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ 

БАЙРАЧНОГО СТЕПУ 

 

Моделювання росту і продуктивності деревостанів є одним із основних 

методів виявлення закономірностей функціонування найскладніших 

біологічних систем, до яких відносяться ліси. Адже саме такі методи 

дозволяють прогнозувати розвиток і межі можливого господарського 

використання лісонасаджень. Пізнання загальних закономірностей 

лісоформаційного процесу, динаміки продуктивності лісових фітоценозів 

ґрунтуються на оцінці таксаційних параметрів деревостанів під час 

дослідження їх росту, будови та структури. Розробка емпіричних моделей 

ростових процесів лісонасаджень має не тільки теоретичне значення, але й 

дозволяє отримувати широкий спектр практичних застосувань. Нормативи, 

що описують ріст та розвиток насаджень, спрямовані у переважній своїй 

кількості для опису так званих «нормальних» деревостанів, які є чистими за 

своїм складом, мають високу повноту та продуктивність (С. І. Миклуш, 

2008). Однак таких деревостанів стає все менше, а отже, виникає потреба 

опису існуючого стану деревостанів, який обумовлюється впливом 

оточуючого середовища. Такі деревостани отримали назву модальних 

(реальних) і за ступенем зімкненості вони зазвичай мають середню повноту. 

Метою даної частини роботи стало встановлення закономірностей 

динаміки таксаційних показників модальних соснових деревостанів і 

розробка моделей росту для подальшого прогнозу їх продуктивності, 

вуглецедепонувальної та киснепродуктивної здатності. 

 

6.1 Моделювання росту модальних деревостанів сосни звичайної 

З метою встановлення особливостей росту і розвитку насаджень, для 

підбору однорідних експериментальних даних використовують 
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загальнобонітетні шкали. Однак суттєвим недоліком бонітетної класифікації 

є її сталий характер. З огляду на динамічність процесів в середовищі лісових 

біогеоценозів, вкрай актуальним питанням є прогноз ходу росту та розробка 

динамічних бонітувальних шкал, які будуть відображати не лише сучасний 

стан деревостанів, а й прогнозувати їх вікові зміни у перспективі.  

Основним науковим доробком із формування таблиць ходу росту, а 

також розробкою динамічних бонітетних шкал деревостанів в умовах 

України є праці таких науковців як П. І. Лакиди, О. А. Гірса, О. П. Бали, 

С. М. Бугайова, В. П. Пастернака і  інш. (А. А. Гирс, 1987; О. П. Бала, 2002, 

2004; С. І. Миклуш 2006; А. Ю. Терентьєв, О. П. Бала, & В. М. Володимиренко, 

2008; П. І. Лакида, А. Ю. Терентьєв, & І. Л. Алексіюк, 2014; І. Л. Алексіюк, & 

П. І. Лакида, 2015; С. М. Бугайов, & В. П. Пастернак, 2015; О. П. Бала & 

І. М. Матейко, 2019). Розроблені таблиці росту і біопродуктивності лісів 

охоплюють істотну частку існуючих лісотвірних порід, однією із яких є сосна 

звичайна (П. И. Лакида, 1986; А. Ю. Терентьєв, О. П. Бала & 

В. М. Володимиренко, 2008; П. І. Лакида, Р. Д. Василишин, А. Ю. Терентьєв, 

А. Г. Лащенко, & О. П. Бала, 2011; П. І. Лакида, А. Ю. Терентьєв, & 

Р. Д. Василишин, 2012; Г. Г. Гриник & О. Ю. Громяк, 2014; В. П. Пастернак, 

В. В. Назаренко & Ю. В. Карпець, 2014). 

Існуючі нормативи створені для різних регіонів України, однак вони не 

можуть бути уніфікованими та відображувати особливості ростових процесів 

у малолісних районах, зокрема, у зоні Байрачного Степу України, для якого 

на сьогоднішній день робіт подібного характеру немає. Внаслідок цього 

вельми актуальним питанням стало визначення специфіки росту соснових 

деревостанів у сучасних умовах даного регіону (на прикладі 

Дніпропетровської області) із розробкою відповідних таблиць ходу росту та 

побудовою динамічних бонітетних шкал. Логічним підсумком досліджень 

зростання і продуктивності деревостанів, як правило, є складені таблиці ходу 

росту (ТХР). 
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Дослідження із визначення ходу росту соснових деревостанів 

проводили на базі отриманих експериментальних даних з 25 ТПП лісових 

культур сосни (додаток Б, табл. Б.1) та шляхом обробки матеріалів 

повидільної бази даних, що містить 4016 виділів штучних насаджень сосни 

звичайної, які функціонують в умовах Дніпропетровського регіону. 

Попередньо проведено аналіз оцінки площ та запасів сосняків і визначено 

переважання деревостанів сосни штучного походження у чотири рази (82,9 % 

від загальної площі соснових деревостанів), порівняно із природними. Лісові 

культури обрано як базу для побудови таблиць ходу росту сосняків в умовах 

Байрачного Степу та їхнього порівняння із даними інших авторів. Надалі 

виконаний розрахунок середніх таксаційних показників стовбурової 

деревини ростучого деревостану на 1 га, а також такі ж параметри 

вирубуваної частини деревостану сосни на 1 га у кожному 5-річному періоді 

їх розвитку.  

Враховуючи детальний аналіз вікової структури штучних соснових 

деревостанів згідно повидільної бази даних встановлено, що в умовах Степу 

максимальний вік сосни становить 114 років. Однак у масштабі генеральної 

сукупності визначено, що частка площі насаджень сосни регіону досліджень, 

вік яких перевищує 80 років, складає лише 0,6 %. Враховуючи дані 

особливості, моделювання показників таблиць ходу росту здійснено у 

віковий період сосняків з 10 до 80 років. 

Статистична характеристика основних таксаційних показників (за 

матеріалами повидільної бази даних), які використовувались у моделюванні 

деревостанів сосни звичайної, наведені у табл. 6.1. Результати обробки 

засвідчили достовірні показники усіх статистичних параметрів, однак досить 

широкий діапазон розсіювання у генеральних сукупностях віку, висоти, 

діаметра, для яких коефіцієнт варіації складав третю частину даних.  

Для показника запасу деревостану коефіцієнт варіації вже становив 

майже 50,0 %, що насамперед пояснюється значною неоднорідністю 

розподілу запасів соснових деревостанів у межах досліджуваного регіону.  
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Таблиця 6.1 

Статистичні показники основних таксаційних характеристик 

соснових деревостанів 

Показник Ẋ (± SE*) σ2 σ А (± SE) Е (± SE) 

Вік, років 46 ± 0,26 283,57 16,84 0,281 ± 0,039 0,223 ± 0,077 

Середня 

висота, м 

16,2 ± 0,09 35,03 5,92 -0,262 ± 0,037 -0,470 ± 0,077 

Середній 

діаметр, см 

19,5 ± 0,12 57,31 7,57 0,161 ± 0,037 0,186 ± 0,077 

Запас, м3ˑга-1 232 ± 1,75 12239,9 110,6 -0,119 ± 0,039 -0,610 ± 0,077 

* SE – стандартна похибка; σ2– дисперсія; σ – стандартне відхилення 

 

6.1.1 Моделювання середньої висоти деревостанів. Під час 

встановлення ходу росту одним із найбільш важливих таксаційних 

показників є висота деревостану, оскільки вона має меншу варіацію, ніж інші 

таксаційні параметри, зокрема, діаметр, кількість стовбурів, сума площ 

перерізу та запас.  

З метою отримання кривих-гід соснових деревостанів за верхньою 

висотою використовували дані аналізу ходу росту модельних дерев із 

найбільшим (75 % та вище) рангом за діаметром. Адже відомо, що саме такі 

дерева зазнають найменшого впливу у наметі з боку інших представників 

рослинного світу у наметі (В. А. Усольцев, 1985; А. А. Строчинский, 

А. З. Швиденко & П. И. Лакида, 1992).  

Для встановлення залежності відносних верхніх висот соснових 

деревостанів від віку проводили моделювання із використанням відомої 

ростової функції Мітчерліха. Дане рівняння відповідає всім вимогам до 

функцій росту, проходячи через початок координат, монотонно зростаючи на 

всьому проміжку оцінювання ростових процесів та маючи S-подібну форму 

тренду. Воно широко застосовується при встановленні динаміки таксаційних 

показників: 

  2
110

aAa
eaHвр


 ,    (6.1) 
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де Нвр – верхня висота деревостану, м; 

А – середній вік деревостану, років; 

а0, а1, а2 – коефіцієнти регресії. 

Верхня висота є важливим показником насадження при визначенні 

бонітету та розробці відповідних нормативів, однак не часто 

використовується під час лісовпорядних робіт. 

Абсолютні висоти дерев переведено у відносні через відношення висот 

(за базову прийнята висота у віці 40 років, оскільки значна частина 

дослідного матеріалу була отримана з середньовікових насаджень). Надалі 

проведено моделювання відносних висот через ростову функцію Мітчерліха 

та отримано рівняння (6.1), графічну інтерпретацію якого представлено на 

рис. 6.1.  

  245,2078,01689,1 A

відн eH  , R2 = 0,97                         (6.1)        

 

Рис. 6.1. Залежність верхніх відносних висот МД сосни звичайної на 

ТПП  

Для відображення динаміки росту деревостанів сосни за висотою 

здійснено моделювання середньої висоти на основі кривої-гід відносних 

верхніх висот та отримано наступний вираз: 
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 AааHH врср 10 exp ,                   (6.2) 

де Нср – середня висота деревостану, м; 

Нвр – верхня висота деревостану, м; 

А – середній вік деревостану, років; 

а0, а1 – коефіцієнти регресії. 

Отже, за результатами агрегації та моделювання даних, отриманих із 

ТПП, отримано рівняння із наступними регресійними коефіцієнтами (табл. 

6.2). 

Таблиця 6.2 

Регресійні рівняння для розрахунку кривої-гід верхньої та 

середньої висот соснових деревостанів Байрачного Степу України 

Рівняння R2 

Оцінка параметрів рівняння  

коеф. 
верхня 

межа 

нижня 

межа 
t 

  795,1032,01797,1 A

вр eH   0,971 а0 1,479 2,115 11,52 

а1 0,017 0,047 4,57 

а2 1,13 2,441 5,58 
 AHH врср 307,7exp991,0   0,986 b0 0,898 1,084 34,17 

b1 -12,358 -2,256 5,72 

 

Як свідчать результати визначення статистичної достовірності моделей, 

побудовані регресійні рівняння є значущими на 0,95% рівні, мають високі 

коефіцієнти детермінації (R2), а коефіцієнти регресійних моделей не виходять 

за межі встановленого довірчого інтервалу і вищі за критичні (2,0518) 

значення t-критерію Ст’юдента. 

 

6.1.2 Побудова динамічних шкал для соснових деревостанів 

Байрачного Степу України. Існуюча бонітетна шкала (Лісотаксаційний 

довідник, 2003) не дозволяє здійснювати побудову природних рядів розвитку 

соснових деревостанів в умовах степової зони. З огляду на це, на основі неї 

створено динамічну бонітетну шкалу, яка характеризує особливості ходу 

росту соснових деревостанів в умовах Байрачного Степу. Для цього із 
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загальнобонітетної шкали взято висоту деревостанів сосни звичайної у 

базовому віці (60 років). Як відомо, базовий вік встановлюється на основі 

біоекологічних властивостей деревних порід (А. З. Швиденко, 2002). 

Фрагмент розробленої динамічної шкали для Iа–Va відображено у табл. 6.3, 

повний варіант таблиці подано в додатку Є, табл. Є.1. 

Таблиця 6.3 

Динамічна бонітетна шкала для соснових деревостанів Байрачного 

Степу 

Вік, 

Років 
Iа I II III IV V Vа 

10 1,9–1,7 1,6–1,5 1,4–1,3 1,2–1,1 1,0–0,9 0,8–0,6 0,5 

15 4,3–3,9 3,8–3,4 3,3–2,7 2,8–2,3 2,2–1,8 1,7–1,3 1,2 

20 7,1–6,4 6,3–5,5 5,4–4,7 4,6–3,8 3,7–3,0 2,9–2,1 2,0–1,2 

25 10,1–9,0 8,9–7,8 7,7–6,6 6,5–5,4 5,3–4,2 4,1–3,0 2,9–1,7 

30 13,0–11,5 11,4–10,0 9,9–8,5 8,4–6,9 6,8–5,3 5,2–3,8 3,7–2,2 

35 15,7–14,0 13,9–12,1 12,0–10,2 10,1–8,3 8,2–6,5 6,4–4,6 4,5–2,7 

40 18,3–16,2 16,1–14,0 13,9–11,9 11,8–9,6 9,5–7,5 7,4–5,3 5,2–3,1 

45 20,6–18,0 18,1–15,8 15,7–13,4 13,3–10,9 10,8–8,4 8,3–6,0 5,9–3,5 

50 22,7–20,1 20,0–17,4 17,3–14,7 14,6–12,0 11,9–9,3 9,2–6,6 6,5–3,9 

55 24,5–21,7 21,6–18,8 18,7–15,9 15,8–12,9 12,8–10,0 9,9–7,1 7,0–4,2 

60 26,2–23,2 23,1–20,1 20,0–17,0 16,9–13,8 13,7–10,7 10,6–7,6 7,5–4,5 

65 27,7–24,5 24,4–21,2 21,1–17,9 17,8–14,6 14,5–11,3 11,2–8,0 7,9–4,8 

70 29,0–25,6 25,5–22,2 22,1–18,8 18,7–15,2 15,1–11,8 11,7–8,4 8,3–5,0 

75 30,1–26,5 26,5–23,1 23,0–19,5 19,4–15,8 15,7–12,3 12,2–8,7 8,6–5,2 

80 31,1–27,5 27,4–23,8 23,7–20,1 20,0–16,4 16,3–12,7 12,6–9,0 8,9–5,3 

 

Порівняння особливостей ходу росту у висоту змодельованих кривих 

насіннєвих соснових деревостанів із модифікованою існуючою бонітетною 

шкалою висот відображає рис. 6.2.  

Криві росту, отримані у результаті досліджень, відображають дещо 

знижену інтенсивність росту у досліджуваному регіоні, порівняно із 

загальнобонітетною шкалою. Особливо добре це прослідковується для 

деревостанів наймолодшого віку, які мають більш високі класи бонітету – Іа, 

I, II до 55-річного віку. У ІІІ класі бонітету фіксується вирівнювання значень 

висоти деревостану у 50 років та обернена, порівняно із вищими 

бонітувальними класами, тенденція ростових процесів. 
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Рис. 6.2. Висоти верхніх меж Іа, I, II, III, IV, V та Va класів бонітету 

змодельованої динамічної шкали (cуцільні лінії) та існуючої загальнобонітетної 

шкали (пунктирні лінії) для насіннєвих соснових деревостанів 

 

Відхилення спадаючого типу, порівняно із існуючою шкалою, 

зафіксовані для деревостанів старшого віку (> 60 років) всіх класів динамічної 

шкали і є більш вираженими у найнижчих класах бонітету (ІV, V та Va). 

Побудова динамічної бонітетної шкали надала можливість 

трансформації існуючих у повидільній базі даних «виробничих» бонітетних 

класів у класи бонітету модальних насаджень, які функціонують у межах 

регіону. Для побудови таблиць ходу росту при моделюванні середньої висоти 

за динамічною шкалою насадження культур сосни повидільної бази даних 

ВО «Укрдержліспроект» поділено за класами бонітету.  

Значення коефіцієнтів рівняння (6.2) та відповідні коефіцієнти 

детермінації у розрізі досліджуваних класів бонітетів наведено в табл. 6.4.  

 

I 

Ia 

II 

III 

IV 

V 

Va 
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Таблиця 6.4 

Коефіцієнти регресії для середніх висот соснових деревостанів у 

розрізі класів бонітету 

Клас 

бонітету 

Коефіцієнти рівняння 
R2 

а0 а1 а2 

Id 38,197 0,043 2,582 0,99 

Ic 40,978 0,036 2,415 0,99 

Ib 37,173 0,034 2,237 0,99 

Ia 34,128 0,032 2,166 0,99 

I 28,793 0,036 2,275 0,97 

II 26,143 0,033 2,274 0,97 

III 23,219 0,029 1,990 0,98 

IV 19,446 0,028 2,068 0,96 

V 8,650 0,069 4,178 0,96 

Vа 10,546 0,024 1,849 0,88 

 

Отримані моделі для оцінювання середніх висот сосняків за 

бонітувальними класами є статистично значущими з довірчою ймовірністю 

від 96 до 99 % і можуть використовуватись для аналізу і прогнозування 

динаміки росту лісових культур сосни Дніпропетровського регіону. 

 

6.1.3 Моделювання середнього діаметра деревостану. На відміну від 

середньої висоти, середній діаметр деревостану є більш залежним 

показником від факторів різної етіології. Перед моделюванням середнього 

діаметра за допомогою кореляційного аналізу здійснено перевірку його 

зв’язку із іншими таксаційними показниками деревостану, зокрема, середнім 

віком і середньою висотою. Обчислені величини дали змогу встановити 

тісний кореляційний зв’язок середнього діаметра із середньою висотою (0,90) 

і віком (0,73). Для моделювання середнього діаметра соснових насаджень 

використана алометрична залежність ступеневого виду: 

                           Dср = a0ˑAa1ˑ Hср a2,                                                  (6.3) 

де Dср – середній діаметр деревостанів сосни, м; А – середній вік 

деревостанів, років; Нср – середня висота деревостанів. 
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При моделюванні середнього діаметра, з огляду на те, що даний 

параметр знаходиться у тісній залежності від віку деревостану та середньої 

висоти, не було потреби визначати коефіцієнти у розрізі досліджуваних 

класів бонітетів.  

Коефіцієнти розробленої моделі є статистично значущими на 95 %-му 

рівні, мають вищі за теоретичні (1,96) значення t-критерію Ст’юдента та 

входять у визначені межі довірчого інтервалу (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5  

Характеристика коефіцієнтів рівняння для визначення середнього 

діаметра насадження 

Коефі-

цієнт 

Значення 

коефіцієнта 

Стандартна 

похибка 
t-критерій 

Нижня межа 

значення 

коефіцієнта 

Верхня межа 

значення 

коефіцієнта 

а0 0,679* 0,021 32,579 0,638 0,720 

а1 0,479* 0,013 37,658 0,454 0,504 

а2 0,546* 0,013 42,793 0,521 0,571 
* для деревостанів із середньою висотою > 1,3 м 

 

Отримана математична модель має високий рівень точності (R2=0,845), 

а отже, рівняння описує більшу частку вихідних емпіричних даних.  

З огляду на складність представленої моделі із-за значної кількості 

вихідних даних, проведена перевірка її відповідності емпіричним даним 

методом біометричного аналізу із застосуванням критерію узгодженості 

Пірсона (табл. 6.6). Як показало оцінювання генеральної сукупності 

діаметрів сосни звичайної на висоті 1,3 м, гіпотеза про нормальність 

розподілу емпіричних даних є прийнятною для більшості класів бонітету (Іс, 

Іb, Іа, І, ІІ, IV), де фактичний критерій узгодженості Пірсона є нижчим за 

теоретичний.  Для Id, ІІІ та V класів бонітету значення теоретичного критерію 

Пірсона є меншим за фактичний, що підтверджує істотну різність 

емпіричних та теоретичних частот, тобто прослідковується відповідність не 

нульовій, а альтернативній гіпотезі (дані характеризуються своєю 

нерівномірністю). 
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Таблиця 6.6 

Оцінка середнього діаметра соснових деревостанів на критерій 

узгодженості Пірсона 

Клас бонітету 
Кількість ступенів 

свободи 
ꭓ2 фактичний ꭓ2 теоретичний 

Id 49 48,0 33,93 

Ic 94 18,75 72,64 

Іb 308 116,18 268,34 

Іа 845 442,74 778,54 

І 1390 858,40 1304,43 

II 738 80,59 675,96 

III 321 313,54 280,49 

IV 107 54,68 84,13 

V 31 52,88 19,28 

 

Динамічні зміни середнього діаметра сосняків у залежності від віку 

представлено на рис. 6.3.  

 

Рис. 6.3. Динаміка змін середнього діаметра соснових деревостанів І–ІІІ 

класів бонітету 
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Отримані величини середніх діаметрів, що надалі використовувались 

при побудові таблиць ходу росту, мають прямопропорційну, тісну залежність 

із віком та знижуються зі зменшенням класу бонітету.  

 

6.1.4 Моделювання середнього видового числа деревостану. Видове 

число (F) є показником, що відображає вплив на деревостан комплексу 

факторів, а також параметром, що визначає його запас. Динаміка видових 

чисел може залежати як від віку, висоти, діаметра деревостану, так і від 

дендрометричних показників крони: діаметра та довжини. Під час 

моделювання видових чисел використовуються загальноприйняті 

математичні вирази та різні у своєму поєднанні варіації таксаційних 

параметрів деревостанів (А. Е. Оборська & П. І. Лакида,  2011). Однак 

найчастіше вирівнювання видових чисел (F) проводять із використанням 

залежності від середніх висот деревостанів (H): 

HF = a +bH, F = b+aH-1, 

                                                 F = b+aHc.                                                         (6.4) 

Показників середніх видових чисел у повидільній базі даних немає. За 

цієї причини для побудови моделі залежності середніх видових чисел 

використовували дані ТПП. У результаті модель залежності видового числа 

(F) соснових деревостанів від їх середньої висоти (6.4) набула наступного 

виду: 

                     F = -3,196 + (4,338 ˑ H-0,054),  R2 = 0,86.                

 

6.1.5 Моделювання середнього запасу деревостану. Моделювання 

середнього запасу для таблиць ходу росту здійснювали також через ростову 

функцію Мітчерліха для усієї генеральної сукупності повидільної бази даних 

із використанням середньої висоти штучних соснових деревостанів як 

незалежної змінної, внаслідок чого не було необхідності знаходити 

регресійні коефіцієнти у розрізі класів бонітету.  
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В результаті моделювання середнього запасу отримали наступну 

модель:  

М = 445,019 ˑ (1-e-0,089ˑH) 2,482 , R2 = 0,74, 

де М – запас деревостану, м3; Н – середня висота деревостану, м. 

З огляду на важливість запасу як таксаційної характеристики 

деревостану як з лісогосподарської, так і екологічної точки зору, окрім 

встановлення самої математичної моделі, проведено оцінювання її 

коефіцієнтів, параметри якої представлено у табл. 6.7. 

Таблиця 6.7 

Характеристика коефіцієнтів рівняння для визначення середнього 

запасу насадження 

Коефі-

цієнт 

Значення 

коефіцієнта 

Стандартна 

похибка 
t-критерій 

Нижня межа 

значення 

коефіцієнта 

Верхня 

межа 

значення 

коефіцієнта 

а0 445,019 12,321 36,119 421,041 469,35 

а1 0,089 0,005 17,8 0,079 0,100 

а2 2,482 0,133 18,662 2,221 2,743 

 

Модель оцінки середнього запасу має високий коефіцієнт детермінації, 

отримані коефіцієнти рівняння є значущими на п’ятивідсотковому рівні, 

фактичні значення t-критерію Ст’юдента перевищують критичне його 

значення (t0,05 =1,96), а отже, можна констатувати факт високої статистичної 

значущості розробленої моделі. 

Змодельований хід росту сосняків за середнім запасом залежно від віку 

модальних деревостанів сосни для найбільш поширених у регіоні класів 

бонітету представлено на рис. 6.4. 

Порівняння вирівняних запасів із фактичними даними із повидільної 

бази даних здійснено для І, ІІ, ІІІ класів бонітету, частка яких у регіоні 

складає відповідно 35,9 %, 23,2 % та 10,0 % від площі вкритих лісовою 

рослинністю соснових деревостанів (рис. 6.5). 
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Рис. 6.4. Динаміка середніх запасів модальних штучних соснових 

деревостанів за І-ІІІ класами бонітету  

 

Рис. 6.5. Динаміка середніх фактичних та вирівняних запасів соснових 

деревостанів за основними класами бонітету (точки – фактичні дані, лінії – 

вирівняні дані) 
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На представленому рисунку видно неістотні відхилення змодельованих 

значень запасів, порівняно із фактичними, що свідчить про достатньо точний 

опис моделлю емпіричних даних. 

Показники середньої і поточної зміни наявного запасу деревостану 

обчислені за відомими у лісовій таксації формулами: 

ZM
ср = МА/А,                                               (6.5) 

ZM
пт = (МА-МA-n) / А,                                        (6.6) 

де МА – запас деревостану у нинішній час, м3ˑга-1; МA-n – запас 

деревостану n років тому; n – період часу, років. 

 

6.1.6 Розрахунок суми площ поперечних перетинів та кількості 

стовбурів у насадженні. У результаті проведеного моделювання запасу, 

видового числа та середньої висоти деревостанів сосни звичайної, наступним 

етапом було моделювання суми площ поперечного перерізу за класичною 

формулою таксації (Н. П. Анучін, 1982) – M = GHF. Дана формула дозволяє 

легко визначити суму площ перерізів досліджуваного деревостану через 

вираз: 

G = M / (H·F),                                             (6.7) 

де G – сума площ поперечного перерізу стовбурів деревостану, м2; Н – 

висота деревостану, м; F – видове число. 

Як видно із наведених даних, величина суми площ поперечного 

перерізу в кожному із бонітетних класів інтенсивно зростає до 60-ти річного 

віку, після чого спостерігається лише тенденція до збільшення даного 

параметра (рис. 6.6). 

Розрахунок кількості стовбурів (N) дерев у насадженні здійснювали 

через поділ суми площ поперечних перерізів (на 1 га) на площу поперечного 

перерізу середнього дерева. Площа поперечного перерізу одного дерева у 

свою чергу встановлено через середній діаметр насадження: 

               2

40000

D

G
N







,                                            (6.8) 
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де N – кількість стовбурів сосни на 1 га; G – сума площ поперечних 

перерізів деревостану, м2; D – середній діаметр деревостану, см 

 

Рис. 6.6. Динаміка змін суми площ поперечних перерізів штучних 

деревостанів сосни звичайної 

 

Як виявив аналіз отриманих даних, деревостани із найбільш 

продуктивним класом бонітету, що підлягали оцінюванню, мали більш 

істотний характер зрідження з формуванням меншої кількості дерев на 1 га, 

що відповідає природі росту лісових деревостанів та особливостям 

проведення лісогосподарських заходів у насадженнях. 

 

6.1.7 Моделювання показників відпаду або вирубуваної частини 

деревостану у процесі проведення доглядових рубань. Розрахунок 

показників частини деревостану, яку вибирається під час проведення рубок, 

пов’язаних із веденням лісового господарства, здійснювався із 

використанням моделей таблиць ходу росту оптимальних деревостанів та 

обчислень, виконаних для наявної частини модальних соснових деревостанів. 
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Моделювання середніх висоти та діаметра частини деревостану, що 

вибирається, здійснювали через редукційні числа середньої висоти та 

діаметра деревостану, коефіцієнти регресії яких запозичені з цільових 

таблиць ходу росту для культур сосни звичайної (К. Е. Никитин и др., 1987): 

RH = 0,640 + 0,178 ˑ A0,112 , 

RD = 0,695 + 0,173ˑ10-3 ˑ A1,462, 

де RH і RD – відповідно редукційні числа середньої висоти і діаметра; А – 

вік деревостану, років. 

Середні висота (НВ) і діаметр (DВ) вирубуваної частини деревостану 

розраховано за наступним співвідношенням: 

НВ = H ˑ RH ,                                             (6.9)    

DВ
 = D ˑ RD .                                                                    (6.10) 

Розрахунок кількості стовбурів на 1 га, які вирубуються із насадження, 

здійснювався через калькулювання різниці між кількістю стовбурів наявного 

деревостану 5 років тому та кількістю стовбурів у теперішній час. 

Суму площ поперечних перерізів частини, яка вирубується (GВ), 

розраховували із урахуванням середнього діаметра деревостану (DВ) та 

кількості вирубаних стовбурів сосни (NВ) у певній віковій категорії: 

B
B

B N
D

G 



40000

)( 2
.                                       (6.11) 

Показники стовбурового запасу частини деревостану, що вирубується, 

визначали за класичною таксаційною формулою розрахунку залежності даної 

величини від видового числа, суми площ поперечних перетинів та середньої 

висоти деревостану вирубуваної частини. 

Загальний стовбуровий запас, який вирубується або відпадає 

природним шляхом за певний період часу, характеризується показником 

суми запасів вирубуваної частини і розраховується за наступною формулою: 

          B

A

B

A

B

A MMM 5 ,             (6.12) 

де:  B

AM  – сума запасів проміжного користування у віці А, м3; 
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     B

AM  – запас, що вирубується із насадження у віці А, м3; 

   

B

AM 5
 – сума запасів проміжного користування 5 років тому, м3. 

Під час побудови таблиць ходу росту узагальнюючим і одним з 

найбільш важливих показників, який використовується для встановлення 

середнього та поточного приростів насаджень, є загальна продуктивність. 

Цей показник має враховувати не лише існуючий стовбуровий запас на 

корені, але й той, який було вирубано із насадження, або ж який відпав 

природним шляхом у процесі росту. З огляду на це загальну продуктивність 

встановлюють шляхом сумування дійсного запасу деревостану, що росте та 

запасів відпаду за попередню кількість років. 

Для визначення середнього ( ср

МZ ) та поточного ( пот

МZ ) приросту 

соснових насаджень користувались відомими лісотаксаційними формулами: 

АМZ заг

А

ср

М / ,                                               (6.13) 

            
5

5

заг

A

заг

Aпот

M

MM
Z 

 ,                                          (6.14) 

де заг

АМ  – загальна продуктивність за запасом у віці А, м3; заг

АМ 5
 – 

загальна продуктивність за запасом 5 років тому, м3. 

Фрагмент отриманих таблиць ходу росту модальних деревостанів культур 

сосни звичайної І класу бонітету наведено в табл. 6.8, повні таблиці ходу росту 

для найбільш поширених у межах Байрачного Степу класів бонітету (Ia–IV) 

соснових деревостанів подано у додатку Є, табл. Є.2–Є.6. 

Показник існуючого запасу зі збільшенням віку збільшується до 30-річного 

віку (на 63,0 %), після чого темпи зростання у деревостані уповільнюються і до 

70-ти років інтенсивність формування деревини спадає до 7,0 %. 

Тренд зміни величин фактичних запасів деревостану відображає 

динаміка визначених поточного і середнього приростів деревини, 

закономірності змін яких показано на рис. 6.7. Як видно із наведених даних, 

кульмінація поточного приросту фіксується у 35–40 років, що співпадає 

отриманими результатами щодо формування запасів у соснових деревостанах 
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І класу бонітету. Для деревостанів ІІІ класу бонітету максимальний поточний 

приріст реєструється вже у 40-річному віці.  

Таблиця 6.8  

Хід росту модальних штучних деревостанів сосни звичайної І класу 

бонітету 
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се
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п
о
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ч

н
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10 1,7 2,8 3643 2,0 1,016 4 0,4  - 1,5 1,9 - - - 4 0,4 - 

15 3,6 5,0 3016 5,9 0,850 18 1,2 3,0 3,2 3,5 627 0,6 1,7 20 1,3 3,3 

20 5,9 7,5 2464 10,9 0,746 48 2,4 5,9 5,2 5,3 552 1,2 5 54 2,7 6,9 

25 8,3 10,1 1985 15,8 0,675 88 3,5 8,0 7,4 7,2 479 1,9 10 104 4,2 10,0 

30 10,6 12,6 1591 19,9 0,622 131 4,4 8,7 9,6 9,1 394 2,5 15 162 5,4 11,7 

35 12,9 15,1 1285 23,0 0,583 172 4,9 8,2 11,7 11,0 306 2,9 20 223 6,4 12,1 

40 15,0 17,5 1052 25,2 0,552 208 5,2 7,2 13,6 12,8 233 3,0 23 282 7,0 11,7 

45 16,9 19,7 875 26,7 0,528 238 5,3 6,0 15,4 14,6 177 3,0 24 336 7,5 10,8 

50 18,6 21,9 740 27,8 0,509 263 5,3 4,9 17,0 16,3 135 2,8 24 385 7,7 9,8 

55 20,1 23,9 637 28,5 0,493 283 5,1 4,0 18,5 18,1 104 2,7 24 429 7,8 8,8 

60 21,4 25,8 555 29,0 0,480 299 5,0 3,2 19,8 19,7 81 2,5 23 468 7,8 7,9 

65 22,6 27,6 491 29,4 0,470 312 4,8 2,6 20,9 21,3 64 2,3 22 503 7,7 7,1 

70 23,6 29,3 440 29,6 0,461 322 4,6 2,1 21,9 22,9 52 2,1 21 534 7,6 6,3 

 

Середній приріст стовбурової деревини досліджуваних деревостанів 

інтенсивно зростає від 10 до 25 років (на 74,0–36,0 %), після чого поступово 

спадає до 55-річного віку сосни, а далі нівелюється та має негативні 
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тенденцію, що пояснюється насамперед біологічними особливостями 

сповільнення росту у хвойних порід у більш старшому віці. 

 

 

Рис. 6.7. Динаміка поточного (лінії) та середнього (маркери) приростів 

соснових деревостанів І–ІІІ класів бонітету 

 

Порівняльний аналіз розроблених таблиць ходу росту модальних 

насаджень здійснювали аналітичним і графічним методами шляхом 

зіставлення їх основних таксаційних характеристик з аналогічними, що 

розміщені у таблицях ходу росту соснових деревостанів штучного 

походження Українського Полісся  (П. І. Лакида, А. Ю. Терентьєв & 

Р. Д. Василишин, 2012) та культур сосни Лісостепових та Північностепових 

екорегіонів Європейської частини (А. З. Швиденко, Д. Г. Щепащенко, 

С. Нильссон & Ю. И. Булуй, 2008) для 20 – 80-річних деревостанів І класу 

бонітету (рис. 6.8, 6.9).  
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а 

 

б 

 

Рис. 6.8. Порівняння динаміки запасу (а) та висот (б) модальних 

соснових деревостанів Байрачного Степу І класу бонітету із даними для 

інших природних зон 
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а 

 

б 

 

Рис. 6.9. Порівняння динаміки діаметрів (а) та суми площ поперечних 

перерізів (б) модальних соснових деревостанів Байрачного Степу І класу 

бонітету із даними для інших природних зон 
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У результаті порівняльного аналізу запасу модальних сосняків 

установлено, що даний параметр біопродуктивності є нижчим для зони 

Північного Байрачного Степу для деревостанів молодшого віку до 30 

(Полісся) та 40 (Європейська частина) років.  З віком різниця між запасом 

нівелюється та починаючи із 40-річного та 50-річного віку перевищує дані з 

літературних джерел максимум на 9,0 %. 

Щодо отриманих результатів середньої висоти та середнього діаметра 

(без урахування частини, що вирубується), вони є меншими, порівняно із 

даними для сосняків Європейської частини і практично тотожними з 

результатами для Полісся України.  

Показники суми площ поперечного перерізу для досліджуваного 

регіону є нижчими із порівнюваними даними для насаджень більш молодого 

віку (до 30–40 років). Починаючи із 70-річного віку вони перевищують 

аналогічні показники деревостанів як для європейської частини, так і для 

Українського Полісся.  

Зіставлення даних за загальними приростами деревостанів виявило подібну 

тенденцію змін із віком, у порівнянні із результатами для модальних сосняків 

Українського Полісся і відмінну від зони європейської частини (рис. 6.10).  

Відомо, що поточний приріст кривої росту збільшується і досягає 

максимуму в точці перегину кривої, а потім зменшується (E. Asmann, 1961; 

M. Prodan, 1965). 

При цьому максимум приросту залежить від деревної породи та умов її 

місцезростання. 

Точкою перегину поточного приросту сосняків є 30 років для умов 

Полісся та 35 років для деревостанів сосни Байрачного Степу, після чого 

спостерігається загальна тенденція до спаду даного показника (рис. 6.10). 

Така закономірність не встановлена для сосняків Європейської частини, де 

відмічається поступове уповільнення росту, починаючи із 20-річного віку. 
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б 

 

Рис. 6.10. Динаміка змін поточного (а) та середнього (б) приростів 

штучних модальних деревостанів сосни звичайної І класу бонітету різних 

природно-географічних зон 
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Крива зміни поточного приросту дуже подібна до такої в умовах 

Поліської зони, однак із наявним її «зміщенням» вправо, або з очевидним 

уповільненням процесів досягнення максимального росту на десятиріччя. 

Даний факт можна пояснити тим, що нормальний перебіг усіх фізіологічних 

процесів із досягненням піку активності зазвичай спостерігається у більш 

сприятливих лісорослинних умовах, зокрема, в умовах Українського Полісся, 

тоді як в умовах Степу вони дещо уповільнені. 

Отримані при побудові таблиць ходу росту зміни загального приросту 

соснових деревостанів доцільно враховувати під час уточнення віку стиглості 

та обґрунтування рубок догляду, з огляду на продуктивність та походження 

деревостанів. 

В цілому, найбільші відхилення між досліджуваними таксаційними 

параметрами спостерігаються у наймолодшому віці, що може бути пов’язано 

із більш істотною їх варіабельністю для даного віку (Н. Я. Сидельник & 

С. В. Ковалевский, 2014). Окрім належності до різних природно-кліматичних 

зон, виявлені розбіжності пояснюються різними методиками збору та 

накопичення експериментального матеріалу.  

 

6.2. Динаміка біопродуктивності модальних соснових деревостанів 

 

Кількісне визначення біопродукційних процесів деревостанів є 

важливою складовою під час встановлення загальної біосферної ролі лісів, 

насамперед з причини потреби розрахунку повного вуглецевого бюджету. 

Вирішення даного завдання вимагає встановлення вікової динаміки 

компонентів фітомаси (в одиницях абсолютно сухої речовини), зокрема, 

надземної, яка традиційно не визначається в режимі лісовпорядкування. На 

додаток до цього, «накладання» таблиць біологічної продуктивності на 

таблиці ходу росту дозволяють спрогнозувати закономірності формування 

біологічної продукції деревостанів з практичним застосуванням результатів 
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досліджень під час розрахунків розміру лісокористування (В. А. Усольцев, 

1985). 

Динаміка лісонасаджень має певні особливості та визначається 

комплексом чинників, головним із яких є біологічні особливості виду, тобто 

специфіка їх онтогенетичних змін в процесі росту деревостану. Однак в 

умовах розвитку та формування насадження, насамперед, штучного 

походження, одним із найбільш вирішальних факторів динамічних змін 

деревостану стає господарська діяльність людини, що проявляється через 

повноту або зімкнутість намету деревостану. З огляду на це, під час 

моделювання динаміки компонентів фітомаси культур сосни звичайної в 

умовах Байрачного Степу, у якості однієї із незалежних змінних використана 

відносна повнота деревостану. Відносна повнота деревостану у кожний 

досліджуваний віковий період (5 років), розрахована за відношенням суми 

площ поперечного перерізу фактичного і «нормального» насадження, у 

якому відносна повнота приймається за 1,0.  

Моделювання та перевірку моделей на статистичну значущість 

проводили для наступних компонентів фітомаси деревостану: деревина та 

кора стовбура, гілки та хвоя крони у абсолютно сухому стані (табл. 6.9).  

Таблиця 6.9 

Моделі для розрахунку фракцій надземної фітомаси культур сосни 

звичайної та їх статистична оцінка 

Фракція 

фітомаси 
Вид залежності R2 Fфакт Fкрит 

Деревина 

стовбура 

Phдер = 1,986 · D0,072· H1,332· Р0,940 0,83 39,30 3,24 

Кора 

стовбура 

Phкори = 0,738 · D-0,180· H1,336· Р1,846 0,69 15,04 3,24 

Гілки у 

корі 

Phгіл = 0,162 · А0,708· D 0,513· Р1,780 0,55 7,15 3,24 

Хвоя Phхв = 0,370 · А-0,089· D 1,089· Р1,933 0,52 8,49 3,24 
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Для апроксимації експериментальних даних при побудові регресій, 

використовувалось алометричне рівняння ступеневого вигляду. Побудова, 

підбір, оцінювання моделей у процесі регресійного аналізу виявили найбільш 

придатними для розрахунку фракцій фітомаси дво- та трифакторні моделі із 

залученням у якості незалежних змінних таких таксаційних параметрів, як 

вік (А), середній діаметр (D), середня висота (H) та відносна (Р) повнота 

насадження. 

Як виявила статистична оцінка отриманих моделей за коефіцієнтом 

детермінації, критерієм Фішера та статистикою залишків, компоненти 

фітомаси стовбура описуються регресійними рівняннями з високим рівнем 

апроксимації. Дещо нижчими за коефіцієнтом детермінації, але значущими 

на 5 %-му рівні характеризуються рівняння залежності компонентів крони 

від біометричних параметрів A, D, P. 

На основі отриманих моделей побудовано таблиці розподілу 

змодельованих показників компонентів фітомаси (від 10 до 80 років) із 

калькуляцією динаміки накопичення складників біопродукційного процесу за 

5-річний період. Сумарну величину надземної фітомаси деревостану 

розраховували шляхом додавання його складових – стовбура у корі та крони.  

Фрагмент таблиць динаміки біпродуктивності модальних соснових 

деревостанів за компонентами надземної фітомаси, отримані у результаті 

їхнього суміщення з розробленими для штучних модальних деревостанів 

таблицями ходу росту, представлено у табл. 6.10, повні таблиці динаміки для 

культур сосни для найбільш представлених у регіоні класів бонітету (Іа–ІV), 

подано у додатку Ж. На прикладі І-го класу бонітету представлено також 

динамічні зміни накопиченої за рік продукції надземної фітомаси, із 

наступною її трансформацією у продукцію вуглецю і генерованого кисню. 

Отримані результати динаміки біопродуктивності компонентів 

стовбурів деревостанів сосни фактично відображають нормативи, 

сформовані для статичних умов, із урахуванням відповідних таксаційних 



297 

 

показників та якісних параметрів (базисна щільність деревини та кори) 

стовбура.  

Таблиця 6.10 

Динаміка біологічної продуктивності модальних штучних соснових 

деревостанів І класу бонітету Байрачного Степу України за 

компонентами надземної фітомаси 
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10 1,7 2,8 4 4,3 1,2 5,4 1,29 0,84 2,13 7,6 2,14 0,8 - 

15 3,6 5,0 18 9,4 1,8 11,2 1,48 0,95 2,42 13,6 0,74 0,9 1,2 

20 5,9 7,5 48 16,1 2,4 18,5 1,73 1,09 2,82 21,3 0,44 1,1 1,5 

25 8,3 10,1 88 26,6 3,8 30,4 2,49 1,56 4,05 34,5 0,39 1,4 2,6 

30 10,6 12,6 131 40,2 5,8 46,0 3,58 2,23 5,81 51,8 0,39 1,7 3,5 

35 12,9 15,1 172 53,1 7,5 60,6 4,46 2,73 7,19 67,8 0,39 1,9 3,2 

40 15,0 17,5 208 65,0 8,7 73,7 5,18 3,10 8,28 81,9 0,39 2,0 2,8 

45 16,9 19,7 238 76,7 9,9 86,6 5,97 3,48 9,45 96,1 0,40 2,1 2,8 

50 18,6 21,9 263 87,7 11,0 98,7 6,75 3,84 10,59 109,3 0,42 2,2 2,6 

55 20,1 23,9 283 97,1 11,9 108,9 7,44 4,12 11,56 120,5 0,43 2,2 2,2 

60 21,4 25,8 299 106,1 12,7 118,8 8,19 4,43 12,62 131,4 0,44 2,2 2,2 

65 22,6 27,6 312 113,8 13,3 127,1 8,89 4,68 13,57 140,7 0,45 2,2 1,9 

70 23,6 29,3 322 120,1 13,7 133,8 9,51 4,87 14,38 148,2 0,46 2,1 1,5 

75 24,5 30,9 330 125,4 14,1 139,5 10,10 5,05 15,14 154,6 0,47 2,1 1,3 

80 25,2 32,4 337 129,7 14,2 143,9 10,63 5,18 15,81 159,7 0,47 2,0 1,0 
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Закономірності змін біопродукційних показників компонентів стовбура 

у корі та крони для деревостанів окремих класів бонітету (ІІ–IV) ілюструє 

рис. 6.11.  

Динаміка змін компонентів стовбурової частини є досить узгодженою і 

подібною для досліджуваних класів бонітету, вирізняючись поступовим 

наростанням фітомаси із віком (рис. 6.11, а). Природно, що найвищою 

продуктивністю із наведених даних, характеризуються деревостани ІІ класу; зі 

зниженням бонітету продуктивність спадає, що у найбільшій мірі характерно 

для деревостанів більш старшого віку. 

Схожа закономірність інтенсифікації біопродукційних процесів властива 

і для компонентів крони, із відповідним наростанням фітомаси із віком та 

обернено пропорційно щодо збільшення класу бонітету (рис. 6.11, б).  

Для обох компонентів крони не зафіксовано істотного варіювання 

значень їх фітомаси в межах представлених класів бонітету. Так, наприклад, 

величина фітомаси гілок для 80-річних деревостанів знаходиться у межах від 

9,4 (ІV клас бонітету) до 11,2 (Іа клас бонітету) тˑга-1, а значення фітомаси 

хвої – від 3,9 (ІV клас бонітету) до 5,7 тˑга-1 (Іа клас бонітету) (додаток Ж).  

В цілому, характер зміни загальної фітомаси крони із віком у більшій 

мірі відбиває тенденцію накопичення фітомаси гілок, частка яких, порівняно 

із компонентом хвої, є більш ніж вдвічі більшою. 

Під час перевірки відповідності побудованих нормативів, найчастіше 

вдаються до порівняльного аналізу з іншими результатами, отриманими для 

досліджуваного об’єкту.  

Для порівняльної оцінки динаміки фітомаси компонентів надземної 

частини сосняків досліджуваного регіону використано дані щодо 

біопродуктивності соснових деревостанів для Українського Полісся і 

Лісостепу України (рис. 6.12). Як виявив порівняльний аналіз динаміки 

біопродуктивності стовбурів, у Байрачному Степу України процес 

накопичення фітомаси соснових деревостанів відбувається повільніше й у 

значно меншому об’ємі у порівнянні із іншими досліджуваними регіонами. 
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Рис. 6.11. Динаміка зміни обсягів компонентів стовбура (а) та крони (б) 

соснових деревостанів II, III та IV класів бонітету 
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Рис. 6.12. Порівняння динаміки фітомаси стовбура у корі (а) та крони 

(б) модальних штучних соснових деревостанів: 1 – результати досліджень; 2 

– Українське Полісся (М. М. Петренко & П. І. Лакида, 2000);  3 – Лісостеп 

України (В. П. Пастернак, В. В. Назаренко & Ю. В. Карпець, 2014).   
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Ближчі до отриманих даних значення показників стовбурової частини 

зареєстровано для модальних штучних деревостанів сосни зони Лісостепу 

України. Більш істотні відхилення фітомаси стовбурів з різницею від -44,0 % 

(10 років) до -34,0 % (80 років) зафіксовано у порівнянні із модальними 

деревостанами сосни Полісся України (М. М. Петренко & П. І. Лакида, 2000). 

 Щодо значень фітомаси показників крони, загальна тенденція 

поступового наростання означеного показника із віком деревостанів є 

відмінною від характеру змін даної величини, порівняно із іншими 

досліджуваними регіонами. Для зони Українського Полісся та Лісостепу 

тренд накопичення сумарної фітомаси компонентів крони сосняків 

зареєстровано відповідно до 50-ти та 70-ти -річного віку, після чого вона 

дещо спадає.  

В цілому, порівняння розроблених нормативів модальних деревостанів 

Байрачного Степу і нормативів динаміки біологічної продуктивності 

модальних деревостанів культур сосни Полісся, Лісостепу України свідчить 

про меншу біопродуктивність у регіоні досліджень. Різниця у запасах 

фітомаси стовбурової частини сягає до 50,0 % (для деревостанів молодшого 

віку) у зоні Полісся та до 55,0 % у зоні Лісостепу. 

Отримані дані щорічної продукції фітомаси відрізняються від 

результатів, наведених для деревостанів культур сосни інших регіонів 

України. Так, для зони Українського Полісся, середній показник поточної 

продукції (П. І. Лакида, 2019), порівняно із отриманими нами даними, є 

вищим на 27,0 % (3 тˑга-1ˑрік-1), та на 19,0 % (2,7 тˑга-1ˑрік-1) порівняно із 

Лісостепом (В. П. Пастернак, В. В. Назаренко & Ю. В. Карпець, 2014). 

За визначенням окремих авторів (В. А. Усольцев, 1985), в умовах Степу 

зазвичай відбувається раннє розімкнення соснових культур, однією із причин 

якого називають вуглецеве голодування як результат невідповідності між 

синтезом органічної речовини та її витрачання на посилене дихання. 

Натомість, з огляду на існуючу на сьогоднішній день інформацію щодо 

степового лісорозведення, загущені лісопосадки характеризуються більш 
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високою стійкістю до несприятливих факторів зовнішнього середовища, 

однак у таких умовах вони є менш продуктивними. 

 

6.3 Вуглецедепонування модальними сосновими деревостанами  

 

Відомо, що надземна рослинна фітомаса є основним резервуаром 

вуглецю, який відіграє ключову роль в балансі вуглецю та природних 

потоках вуглекислого газу, з відповідним його акумулюванням в атмосфері 

(А. Швиденко та ін., 2014; А. З. Швиденко, І. Ф. Букша & С. В. Краковська, 

2018). У зв’язку із цим вкрай важливим етапом під час визначення глобальної 

біосферної ролі лісових насаджень, є оцінювання бюджету вуглецю в аспекті 

його депонування у фітомасі насаджень, насамперед, у надземній його 

частині. Наразі наукових публікацій щодо визначення фактичних запасів 

вуглецю в соснових деревостанах Байрачного Степу немає, внаслідок чого 

розгляд даного питання із побудовою відповідних нормативних таблиць, став 

вкрай актуальним. 

Отримані регресійні рівняння, які дозволяють розраховувати фітомасу 

цілого насадження за окремими його компонентами із використанням 

таксаційних параметрів, стали підґрунтям для формування таблиць динаміки 

вуглецю, акумульованого в фітомасі сосновими деревостанами в умовах 

Бачрачного Степу. Для розрахунків депонованого вуглецю використані 

основні положення методики за G. Matthews (1993), згідно з якою для 

фітомаси здерев'янілих частин сосни використовували коефіцієнт 0,5, тоді як 

для асиміляційної частини – 0,45. В результаті перерахунку запасів 

компонентів надземної фітомаси отримано нормативи запасів вуглецю, 

фрагмент яких подано в табл. 6.11. 

Як показав аналіз отриманих даних, у розрізі досліджуваних класів 

бонітету запаси вуглецю фітомаси, акумульованої сосновими деревостанами, 

істотно варіюють і є обернено пропорційними збільшенню бонітетного 

індексу (додаток З, табл. З.1–З.3).  
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Таблиця 6.11   

Динаміка депонованого вуглецю соснових деревостанів І класу 

бонітету Байрачного Степу України 

Вік, 

ро-

ків 

Середні Вуглець стовбура, тˑга-1 
Вуглець крони, 

 тˑга-1 
Вуглець 

надземної 

фітомаси, 

тˑга-1 

Продукція 

вуглецю, 

тˑга-1ˑрік-1 
висота, 

м 

діаметр, 

см 
деревина кора разом гілки хвоя разом 

10 1,7 2,8 2,2 0,6 2,7 0,6 0,4 1,0 3,7 - 

15 3,6 5 4,7 0,9 5,6 0,7 0,4 1,2 6,8 0,61 

20 5,9 7,5 8,1 1,2 9,3 0,9 0,5 1,4 10,6 0,77 

25 8,3 10,1 13,3 1,9 15,2 1,2 0,7 1,9 17,1 1,31 

30 10,6 12,6 20,1 2,9 23,0 1,8 1,0 2,8 25,8 1,73 

35 12,9 15,1 26,6 3,8 30,3 2,2 1,2 3,5 33,8 1,59 

40 15 17,5 32,5 4,4 36,9 2,6 1,4 4,0 40,8 1,42 

45 16,9 19,7 38,4 5,0 43,3 3,0 1,6 4,6 47,9 1,40 

50 18,6 21,9 43,9 5,5 49,4 3,4 1,7 5,1 54,5 1,32 

55 20,1 23,9 48,6 6,0 54,5 3,7 1,9 5,6 60,0 1,11 

60 21,4 25,8 53,1 6,4 59,4 4,1 2,0 6,1 65,5 1,09 

65 22,6 27,6 56,9 6,7 63,6 4,4 2,1 6,6 70,1 0,92 

70 23,6 29,3 60,1 6,9 66,9 4,8 2,2 6,9 73,8 0,75 

75 24,5 30,9 62,7 7,1 69,8 5,1 2,3 7,3 77,1 0,65 

80 25,2 32,4 64,9 7,1 72,0 5,3 2,3 7,6 79,6 0,50 

 

Пул вуглецю в фітомасі досліджуваних компонентів сосняків І-го класу 

бонітету змінюється з віком від 3,7 (10 років) до 79,6 тС·га-1. Основна маса 

депонованого вуглецю зосереджена у стовбуровій частині деревостану, на 

частку якого припадає 73,0–90,5 %. Загалом, у досліджуваних сосняках із 

збільшенням віку спостерігається закономірне збільшення депонованого 

вуглецю, що супроводжується відповідним зростанням фітомаси 

деревостанів. 

Відомо, що показник поточного приросту надземної фітомаси слугує 

основою для розрахунку компонентів екологічних функцій лісів, зокрема, 

депонування вуглецю із атмосфери, середня величина якого для деревостанів 

сосни І класу бонітету Байрачного Степу становить 1,1 т·(га)-1·рік-1. 

Найбільш інтенсивне річне накопичення фітомаси припадає на деревостани 

30-ти та 35-річного віку, після чого поступово спадає. У насадженнях, які старші 

60-річного віку, вуглецедепонувальна здатність складає ˂ 1,0 т·(га)-1·рік-1.  
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В цілому, отримані нормативи динаміки біопродуктивності та 

депонованого вуглецю із застосуванням розроблених регресійних моделей, 

відображають максимум інформації з дослідних даних певним чином 

враховують регіональні особливості екосистем Байрачного Степу України.  

 

6.4. Киснепродуктивність деревостанів сосни звичайної  

 

Аналіз біологічної стійкості лісових екосистем, окрім встановлення 

біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності, потребує вивчення 

киснепродуктивності деревостанів. Адже такі дані представляють інтерес з 

точки зору «спроможності» лісових територій генерувати життєво 

необхідний елемент через локалізацію СО2 під час вуглецевого циклу. 

Розрахунки киснепродуктивності модальних соснових деревостанів 

проводили за методикою М. І. Чеснокова & В. М. Долгошеєва (1978). Дана 

методика дозволяє здійснювати розрахунки киснепродуктивності 

деревостанів із урахуванням фітомаси в абсолютно сухому стані та маси 

кисню, який виділяється під час утворення однієї тонни абсолютно сухої 

органічної речовини внаслідок процесу фотосинтезу і є досить близькою 

величиною для головних лісотвірних порід (сосна – 1,393 т, ялина – 1,413 т, 

береза – 1,393 т, осика – 1,423 т). Отже, задля визначення 

киснепродуктивності насаджень зазвичай використовують усереднене 

значення 1,4 тонни. За результатами розрахунків загальної фітомаси 

модальних соснових деревостанів Байрачного Степу встановлено динаміку 

змін киснепродуктивності компонентів надземної фітомаси у віковий період 

від 10 до 80 років для різних бонітетних класів (табл. 6.12, додаток З, табл. 

З.4–З.6). На прикладі І класу бонітету встановлено, що в умовах Байрачного 

Степу штучні модальні деревостани сосни звичайної накопичують надземну 

фітомасу зі швидкістю 1,0–3,5 т·га-1·рік-1, що відповідає генеруванню кисню 

у обсязі 1,4–4,9 тонн одним гектаром лісу на рік. Показник середньої 
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киснепродуктивності сосняків за віковий період у 80 років у річному 

еквіваленті становить 3,0 т·га-1·рік-1. 

Таблиця 6.12  

Динаміка киснепродуктивності соснових деревостанів І класу 

бонітету Байрачного Степу України 

Вік, 

років 

Середні 
Обсяг кисню, генерованого компонентами надземної 

фітомаси, тˑга-1 

Продукція 

генеро-

ваного 

кисню,  

тˑга-1ˑрік-1 

висота, 

м 

діаметр, 

см 

деревина 

стовбура 

кора 

стовбура 
стовбур 

гілки 

крони 

хвоя 

крони 
крона 

надземна 

фітомаса 

10 1,7 2,8 6,0 1,7 7,6 1,8 1,2 3,0 10,6 - 

15 3,6 5 13,2 2,5 15,7 2,1 1,3 3,4 19,0 1,7 

20 5,9 7,5 22,5 3,4 25,9 2,4 1,5 3,9 29,8 2,2 

25 8,3 10,1 37,2 5,3 42,6 3,5 2,2 5,7 48,3 3,7 

30 10,6 12,6 56,3 8,1 64,4 5,0 3,1 8,1 72,5 4,9 

35 12,9 15,1 74,3 10,5 84,8 6,2 3,8 10,1 94,9 4,5 

40 15 17,5 91,0 12,2 103,2 7,3 4,3 11,6 114,7 4,0 

45 16,9 19,7 107,4 13,9 121,2 8,4 4,9 13,2 134,5 4,0 

50 18,6 21,9 122,8 15,4 138,2 9,5 5,4 14,8 153,0 3,7 

55 20,1 23,9 135,9 16,7 152,5 10,4 5,8 16,2 168,7 3,1 

60 21,4 25,8 148,5 17,8 166,3 11,5 6,2 17,7 184,0 3,0 

65 22,6 27,6 159,3 18,6 177,9 12,4 6,6 19,0 197,0 2,6 

70 23,6 29,3 168,1 19,2 187,3 13,3 6,8 20,1 207,5 2,1 

75 24,5 30,9 175,6 19,7 195,3 14,1 7,1 21,2 216,4 1,8 

80 25,2 32,4 181,6 19,9 201,5 14,9 7,3 22,1 223,6 1,4 

 

6.5 Екологічний потенціал соснових деревостанів регіону 

 

Оцінювання вуглецевих функцій лісів неможливе без встановлення 

показника чистої первинної продукції – органічної речовини, яка продукується 

лісонасадженням на одиниці площі за одиницю часу (В. А. Усольцев, 2007). 

Продукцію часто визначають як поточний приріст компонентів фітомаси 

деревостанів, інформація відносно якого надає рідкісну можливість розуміння 

екологічної динаміки рослинних спільнот (R. A. Monserud et al. 1996).  

Для встановлення вуглецедепонувальних функцій лісостанів 

найпоширенішими є розрахунки за таблицями ходу росту (із врахуванням 

відсотку поточного приросту компонентів надземної фітомаси) та за 

визначенням продукції через поточний приріст на базі даних 
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лісовпорядкування. У даній роботі обчислення річної продукції здійснені за 

другим варіантом. Такі розрахунки не дозволяють отримати цілісної картини 

вуглецевих потоків, однак надають можливість отримати інформацію щодо 

кількісного вуглецевого стоку у надземній частині фітомаси сосняків 

визначеного регіону. Отже, загальну продукцію соснових деревостанів 

Байрачного Степу оцінювали за наступним алгоритмом (рис. 6.13). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.13. Алгоритм розрахунку поточного приросту компонентів 

надземної частини соснових деревостанів  

Z ∂сmM = f (A, H, G, 

P) ВZстМ = f (A, H, P) 

Phксm = f (А, H, Р) 

Вихідні дані  

(A, D, H, G, P, M) 

Phгіл = f (A, Н, Р) 

Phхв = f (Н, Р) 

Zнч∂с = Z∂сmM + ZксmM + Zгіл + Phхв*0,47 

ZдстМ 
чи 

ВZстM 

 

так ні 

Z ∂сmM =  

Z ксmM =  

Zгіл =  
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На першому етапі досліджень показники робочого масиву даних 

соснових деревостанів підлягали статистичному аналізу. Основні статистики 

розподілу ознак, із визначенням середнього арифметичного (Ẋ), середнього 

квадратичного відхилення (σ), асиметрії (А) – показника косості, ексцесу (Е) 

– показника крутості, які характеризують соснові деревостани у межах 

району досліджень, наведено у табл. 6.13. 

Таблиця 6.13 

Основні статистики розподілу показників масиву даних (перший 

рядок – натуральні величини, другий рядок – логарифми) 

Показники деревостану 
Значення   Статистики 

min 
 

max 
 

Ẋ 
 

σ 
 

    А 
 

Е 
 

Zдст, м3ּга-1 ˑрік 
 

0,08 

-1,10 

14,08 

1,15 

6,96 

0,72 

3,61 

0,49 

0,379 

-3,059 

0,462 

10,886 

А, років 9 

0,95 

87 

1,94 

54,5 

1,67 

22,9 

0,29 

-0,808 

-1,669 

-0,116 

1,781 

D1,3, см 4,6 

0,66 

40,2 

1,60 

21,8 

1,29 

8,0 

0,23 

-0,416 

-1,887 

1,604 

3,260 

H, м  2,8 

0,45 

30,5 

1,48 

19,4 

1,23 

7,2 

0,27 

-1,005 

-2,191 

1,225 

4,349 

G, м2 ˑּга-1 3,60 

1,28 

50,07 

3,91 

24,12 

3,06 

9,63 

0,61 

0,105 

-2,138 

3,027 

4,776 

P 0,13 

-0,89 

1,04 

0,02 

0,56 

-0,27 

0,17 

0,17 

0,349 

-2,338 

3,803 

9,094 

М, м3ˑга-1 1,5 

0,17 

489,2 

2,69 

236,2 

2,20 

126,1 

0,61 

0,0002 

-2,615 

0,255 

6,771 

 

Дані таблиці дозволяють стверджувати, що у разі описової 

характеристики натуральних величин, ряди розподілу поточного об’ємного 

приросту деревини, запасу деревостану та фітомаси деревини деревостану 

задовольняють умовам нормального (Акр. – 0,711 (р ≤ 0,05), Екр. – 0,877 (р ≤ 

0,01) (А. В. Янцев, 2012). Розподіл поточного приросту деревини за запасом 

гостровершинний, із додатнім коефіцієнтом, та помірною правосторонньою 

асиметрією (табл. 6.9). Розрахований коефіцієнт варіації становить 51,9 %, 

що свідчить про істотне коливання даного параметру.  
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За часом утримання депонованого вуглецю фракції надземної фітомаси 

суттєво відрізняються із найбільш тривалою іммобілізацією у фітомасі 

компонентів стовбура і відносно нетривалим періодом часу для 

фотосинтетичної частини. Для дерев та деревостанів найважливішою 

одиницею біотичної продукції є деревина стовбура, внаслідок чого вкрай 

важливим є розуміння закономірності формування їх поточного приросту, 

який залежить від впливу факторів зовнішнього середовища та особливостей 

перебігу фізіолого-біохімічних процесів (П. І. Лакида & Л. М. Матушевич, 

2006). 

Проведений кореляційний аналіз значень поточного приросту деревини 

стовбура за запасом із таксаційними показниками деревостану підтвердив 

значущість зв’язку між досліджуваними параметрами у більшості випадків 

на різних рівнях (табл. 6.14).  

Таблиця 6.14 

Коефіцієнти кореляції показників поточного приросту за запасом з 

таксаційними показниками соснових деревостанів 

Таксаційні 

показники 

деревостану 

Коефіцієнт 

кореляції 

Стандартна 

похибка 
Рівень значущості  

A, роки 0,26 0,22 - 

D1,3, см 0,47 0,21 * 

H, м 0,56 0,19 ** 

P 0,65 0,18 ** 

M, м3∙га-1 0,71 0,17 *** 

G, м2∙га-1 0,78 0,15 *** 

Примітка: *– р < 0,05; **– р < 0,01; ***– р < 0,001. 

 

Найтісніший кореляційний зв’язок фіксується між величиною 

поточного приросту та абсолютною повнотою деревостану, запасом деревини 

деревостану, середній – із середньою висотою та відносною повнотою 

деревостану та слабкий – із середнім діаметром деревостану. Отримані 

показники коефіцієнтів кореляції свідчать про можливість моделювання 
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поточного приросту деревостанів із врахуванням усіх існуючих 

взаємозв’язків. 

Під час моделювання показників загальної продукції фітомаси 

компонентів надземної частини для апроксимації дослідних даних 

використана алометрична функція y=аxb.  

Результати моделювання залежності показників поточного приросту 

деревини стовбура та його відсотку від таксаційних показників деревостану 

представлено у табл. 6.15.  

Таблиця 6.15 

Моделі та статистична оцінка поточного приросту деревини стовбура та 

відсотку приросту соснових деревостанів  

Номер 

моделі 
Вид рівняння R2 

F-критерій 
Статистики 

залишків 

Fфакт Fкрит А Е 

Розрахунок поточного приросту деревини стовбурів за запасом 

6.15 
 

0,67 15,97 3,59 0,906 1,339 

6.16 
 

0,44 6,30 3,59 0,508 0,809 

6.17 
 

0,52 5,21 3,24 0,962 1,646 

6.18 
 

0,52 5,34 3,24 1,178 0,602 

Відсоток поточного приросту деревини за запасом 

6.19 
 

0,92 35,28 2,96 -0,664 1,305 

6.20 
 

0,90 48,63 3,59 -0,361 -0,101 

6.21 
 

0,81 27,50 3,24 -1,361 1,759 

6.22 
 

0,84 32,52 3,24 1,504 2,237 

6.23 
 0,85 34,12 3,24 -1,115 1,058 

 

Як виявив попередній кореляційний аналіз, найбільш тісний зв’язок 

поточний приріст має з показником суми площ поперечного перерізу (0,78), 

внаслідок чого проведено його моделювання залежно від даного параметра із 

наступним встановленням деревинної продукції. Як виявили отримані дані, 

між показниками поточного приросту та сумою площ поперечного перерізу 

спостерігається прямопропорційна залежність, тоді як із віком величина 

пошукового показника спадає, що відображає від’ємний знак коефіцієнта віку 
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в моделі. Слід зазначити, що дана закономірність динамічних змін характерна 

і для нормальних штучних соснових деревостанів (К. Е. Никитин и др., 1987). 

Нормативи оцінювання стовбурової продукції, фрагмент яких наведено 

у табл. 6.16, отримували із використанням добутку поточного приросту 

(модель 6.15) на середню базисну щільність деревини (0,414 т·(м3)-1). 

Із представлених у таблиці даних видно, що за рік найбільше продукції 

формується у деревостанах середньої вікової групи, а максимальна її 

кількість при сумі площ поперечного перерізу 30 м2ˑга-1 становить 4,1 тˑга-1ˑрік-1.  

Слід відзначити, що показника суми площ поперечних перерізів немає в 

базі даних лісовпорядкування, яка надалі слугувала основою для розрахунку 

загальної продукції та вуглецедепонувальних властивостей досліджуваного 

регіону, а отже, необхідним став підбір більш придатної за такої умови 

модель. Такою виявилась математична залежність поточного приросту від 

показників віку, висоти та повноти деревостану (табл. 6.15, рівняння 6.18). 

Таблиця 6.16 

Продукція деревини стовбура соснових деревостанів, тˑга-1ˑрік-1 

Сума площ 

поперечних 

перерізів, м2ˑга-1 

Вік, років 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

6 0,8 0,8            

8 1,2 1,1 1,0           

10 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2         

12 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3      

14 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4   

16 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 

18 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 

20  3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 

22   3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 

24   3,5 3,3 3,2 3,1 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 

26    3,7 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 

28    4,0 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 

30     4,1 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 

 

Показник поточного приросту деревини стовбура дозволив встановити 

відповідне йому значення відсотку утвореної за 1 рік фітомаси. Для 

моделювання відсотку приросту деревини стовбура використовували моделі 
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6.19–6.23, статистичне оцінювання яких виявило високу їх точність. Однак, 

як і у випадку розрахунку поточного приросту деревини, його відсоток 

вирішено розраховувати, використовуючи ту ж саму залежність від віку, 

висоти та відносної повноти деревостану (рівняння 6.22). Модель має високу 

ступінь апроксимації, а вхідні аргументи є достовірними на 5%-му рівні 

значущості, окрім значення повноти (табл. 6.17).   

Таблиця 6.17 

Характеристика коефіцієнтів рівняння для визначення відсотку 

поточного приросту деревостанів сосни 

Коефі-

цієнт 

Значення 

коефіцієнта 

Стандартна 

похибка 

t-

критерій 

Нижня межа 

значення 

коефіцієнта 

Верхня межа 

значення 

коефіцієнта 

а0 181,115 59,741 3,032 54,468 307,761 

а1 -1,548 0,258 -5,999 -2,095 -1,001 

а2 0,746 0,277 2,696 0,159 1,333 

а3 0,212 0,304 0,696 -0,433 0,857 

 

Отримані фактичні та розрахункові значення моделі є досить 

близькими (рис. 6.14), а критерій оцінювання моделі за залишками виявив 

нормальний їх розподіл, що підтверджується показниками асиметрії та 

ексцесу (див. табл. 6.15). 

Фітомасу компонентів кори стовбура, гілок, хвої деревостанів 

розраховували на основі раніше розроблених алометричних моделей, 

представлених у табл. 6.9.  

Враховучи, що відсутні дослідження із приросту кори, приросту 

деревини та кори гілок, прийнято припущення, що вказані компоненти мають 

поточний приріст, який є пропорційним відсотку приросту стовбурової 

деревини за запасом. Фотосинтетичний апарат сосни у даних умовах 

функціонує близько 3-х років, а для розрахунку річної продукції хвої 

використаний раніше отриманий середній коефіцієнт хвої 1-го року, який 

складає 47,0 % від усієї фітомаси хвої. 



312 

 

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Розраховані значення

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Ф
ак

ти
ч

н
і 

зн
ач

ен
н

я

 

Рис. 6.14. Співвідношення фактичних і розрахункових значень відсотка 

приросту фітомаси деревини сосни звичайної (модель 6.22) 

 

Розрахунок загальної продукції надземної частини соснових 

деревостанів Байрачного Степу визначали як суму продукції деревини, 

значень фітомаси кори стовбура, фітомаси гілок, помножених на відсоток 

поточного приросту за запасом стовбурової деревини, та фітомаси хвої, 

помноженої на відсоток утвореної 1-го року хвої (див. рис. 6.13, схема): 

  

.   (6.38) 

 

Підібрані алометричні моделі були використані для оцінки еколого-

ресурсного потенціалу деревостанів сосни звичайної, які функціонують на 

площі 21472,9 га, що становить 24,6 % лісових ділянок від загальної площі, 
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вкритої лісовою рослинністю. Розрахунки проведено на основі повидільної 

бази  державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання 

«Укрдержліспроект» для соснових насаджень лісогосподарських 

підприємств, які підпорядковані Державному агентству лісових ресурсів 

України у межах Дніпропетровської області. Для розрахунку продукції 

використано дані з 4016 таксаційних  виділів, які належать до дев’яти лісових 

господарств та одного природного заповідника «Дніпровсько-Орільський».  

Розподіл площ лісових ділянок соснових насаджень, вкритих лісовою 

рослинністю, та продукції фітомаси і вуглецю за державними лісовими 

підприємствами Дніпропетровського обласного управління лісового та 

мисливського господарства (ОУЛМГ) наведено у табл. 6.18, рис. 6.15.  

Таблиця 6.18 

Загальна продукція фітомаси та депонованого вуглецю надземної 

частини соснових деревостанів у межах Байрачного Степу України 

Державне лісове 

господарство ДОУЛМГ 

Площа, 

га 

Продукція 

надземної 

частини, 

тˑрік-1 

Продукція депонованого вуглецю,  

тˑрік-1 

стовбур хвоя 
надземна 

частина 
% 

Васильківське 1720,8 9765,49 3235,75 1482,3 4718,05 8,7 

Верхньодніпровське 235,7 1190,9 394,89 180,51 575,4 1,1 

Петриківське 

(Дніпродзержинське) 

6435,9 32006,55 10459,91 4989,03 15448,94 28,6 

Дніпровське 1121,9 5976,39 1969,24 917,06 2886,3 5,3 

Криворізьке 334,5 1255,15 416,01 190,41 606,42 1,1 

Марганецьке 85 299,41 99,86 44,86 144,72 0,3 

Новомосковське 

у т.ч. Новомосковський 

Військовий 

1814,4 

 

6636,2 

12409,74 

 

32494,19 

4124,98 

 

11224,51 

1871,9 

 

4520,33 

5996,88 

 

15744,84 

11,1 

 

29,2 

Павлоградське 2651,9 13674,36 4405,16 2188,82 6593,98 12,2 

Природний заповідник 

«Дніпровсько-

Орільський» 

436,6 2654,13 856,79 423,25 1280,04 2,4 

Всього 21472,9 111726,3 37187,1 16808,5 53995,6 100,0 
 
 

За отриманими даними, загальна річна продукція фітомаси надземної 

частини сосняків досліджуваного регіону становить 111726,3 тˑрік-1, із 
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середньою продукцією 5,16 тˑга-1ˑрік-1, з яких на стовбурову частину та гілки 

припадає 3,46 тˑга-1ˑрік-1, хвою – 1,70 тˑга-1ˑрік-1.  

 

 

Рис. 6.15. Розподіл вуглецю, депонованого в річній продукції надземної 

фітомаси соснових деревостанів державних лісових підприємств 

Дніпропетровського регіону 

 

Як видно із наведених даних, майже 61,0 % площі насаджень сосни 

звичайної зосереджено у Петриківському та Новомосковському військовому 

лісових господарствах, із відповідним вкладом загальної річної продукції 

28,6 та 29,2 %. 

Найменша кількість деревостанів сосни звичайної в умовах 

Верхньодніпровського, Криворізького, а особливо, Марганецького державних 
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лісових господарствах, що обумовлює найменшу частку сформованої у 

межах даних підприємств продукції сосняків. 

Для оцінки екологічної ролі у загальному вуглецевому циклі соснових 

насаджень для вкритих лісовою рослинністю ділянок Дніпропетровського 

ОУЛМГ (станом на 2011 р.), проведено співставлення даних щодо 

депонованого ними вуглецю із кількістю викидів діоксиду вуглецю в 

атмосферне повітря для досліджуваного регіону (за період з 2004 по 2015 

рр.). Дніпропетровська область відноситься до однієї із найбільш промислово 

розвинених областей України, а показники викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу досягають тут величезних значень. За даними екологічних 

паспортів та регіональних доповідей про стан навколишнього природного 

середовища, варіювання викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 

Дніпропетровської області за обліковий період знаходилось у межах від 14,0 

до 37,0 млн т (розділ 2, рис. 2.6). Середній показник надходження 

парникових газів в атмосферу регіону становить 24,113 млн тонн.  

Надалі проведений перерахунок обсягу викидів вуглекислого газу в 

еквівалент атомарного вуглецю (С). Розрахунок проводився із використанням 

молярних мас елементів, що входять до складу СО2 (для С – 12,01, для О – 

15,999). Результат обчислень показав, що кількісна характеристика викидів 

діоксиду вуглецю в досліджуваному регіоні становить 6,5793 млн тонн. У 

свою чергу показник депонування вуглецю сосновими деревостанами за 

обліковий 2011 рік становить 55,6 тис. т, що складає лише 1,2 % обсягу 

поглинання щорічних викидів СО2 з атмосфери з регіону.  

Отже, незважаючи на ефективне виконання сосновими насадженнями 

вуглецедепонувальних функцій, вони не здатні поглинати увесь обсяг 

потрапляючих в атмосферу парникових газів, що передусім пояснюється 

інтенсивним розвитком в регіоні промислового комплексу та транспортної 

інфраструктури. Окрім соснових лісів, різниця між викидами вуглекислого 

газу і щорічним акумулюванням вуглецю у фітомасі компенсується за 
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рахунок інших груп лісонасаджень Північного Байрачного Степу – твердо- та 

м’яколистяних. 

Таким чином, лісові насадження, навіть за рахунок тільки соснових 

деревостанів здатні акумулювати «шкідливий» вуглець, перетворюючи його 

на фітомасу, чим надають неоціненну екологічну послугу людству та всьому 

живому. 

 

Висновки до розділу 6 

1. Розроблена для умов Байрачного Степу України динамічна бонітетна 

шкала характеризується нижчими значеннями висот, порівняно із існуючою 

загальнобонітетною шкалою. Уповільнення росту до 40-річного віку 

фіксується для сосняків найвищих класів бонітету, включно до ІІІ; 

починаючи із IV бонітувального класу (і нижче), розбіжність спадаючого 

типу реєструється для найстарших деревостанів.  

2. На основі динамічної бонітетної шкали, даних ТПП та повидільної 

бази даних розроблено математичні моделі та побудовано таблиці ходу росту 

для ростучих соснових деревостанів та вирубуваної їх частини. 

3. Розроблені таблиці ходу росту модальних соснових деревостанів 

можна використовувати під час планування обсягів проміжного 

користування в умовах Байрачного Степу, зокрема, під час проведення рубок 

догляду. Отримані результати нададуть можливість оцінювати сучасний стан 

соснових лісів досліджуваного регіону та прогнозувати динаміку їх змін, що 

дозволить об’єктивно здійснювати лісогосподарські заходи, із урахуванням 

регіональних особливостей формування сосняків. 

4. Середні загальні запаси надземної фітомаси ростучих соснових 

деревостанів 80-річного віку Дніпропетровського регіону в залежності від 

класів бонітету варіюють від від 52,1 (ІV клас бонітету) до 104,1 (Іа клас 

бонітету) т·га-1. Основна частина надземної фітомаси припадає на стовбурову 

складову (майже 90,0 %). Запаси фітомаси асимілюючих органів становлять 

5,7–9 т·га-1 і зі збільшенням віку деревостану їх частка зменшується. 
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5. Таблиці динаміки біопродуктивності соснових деревостанів є 

першим лісотаксаційним нормативом подібного типу для умов Байрачного 

Степу України.  

6. Розроблені таблиці динаміки біопродукційних процесів сосняків 

допомагають оцінити особливості формування надземної фітомаси 

лісонасаджень сосни в залежності від лісорослинних умов, що визначають 

бонітувальні класи із відповідної зміною їх продуктивності за встановлений 

віковий період. 

7. Аналіз тісноти зв’язку поточного об’ємного приросту деревостанів 

сосни звичайної із таксаційними показниками виявив найвищий коефіцієнт 

кореляції із запасом, зв’язок середньої сили – із висотою та повнотою та 

слабкий – із діаметром деревостанів на висоті 1,3 м.  

8. Загальна продукція надземної частини соснових деревостанів 

Дніпропетровського регіону становить 11726,3 тˑрік-1, середня річна 

продукція – 5,16 тˑга-1ˑрік-1.  

 

Матеріали розділу висвітлені у 5 наукових працях (В. М. Ловинська 

& П. І. Лакида, 2016; П. І. Лакида & В. М. Ловинська, 2019; Y. I. Gritsan, 

V. M. Lovynska & S. A. Sytnyk, 2018; S. Sytnyk, V. Zverkovsky, 

M. Kharytonov, I. Klimkina, & V. Lovynska, 2018; V. M. Lovynska, 

P. I. Lakyda, S. A. Sytnyk, I. Р. Lakyda, Y. I. Gritsan, & A. I. Hetmanchuk, 2019). 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації викладено результати досліджень біопродуктивності 

соснових насаджень Байрачного Степу України (на прикладі 

Дніпропетровської області) в умовах змін клімату. Розроблені нормативно-

довідкові таблиці оцінювання дерев і деревостанів сосни звичайної у статиці 

та динаміці дозволять використовувати вказане інформаційне забезпечення в 

умовах малолісних районів Степової зони. За результатами досліджень слід 

виокремити наступні висновки та узагальнення. 

1. За допомогою ретроспективного аналізу отримано динамічні ряди 

таких обліково-ресурсних показників, як загальна площа лісових ресурсів 

Байрачного Степу, площа ділянок земель, вкритих лісовою рослинністю, 

загальний запас деревини у лісонасадженнях. На основі експериментальної 

бази даних охарактеризовано сучасний стан сосняків, площі яких переважно 

зайняті деревостанами І та Іа класів бонітету, середньовікової категорії. 

2. Для умов Байрачного Степу встановлено показник середньої 

базисної щільності компонентів стовбура сосни звичайної, який для деревини 

становить 414 кг·(м3)-1, кори – 317 кг·(м3)-1. Побудовані регресійні залежності 

якісних ознак компонентів фітомаси стовбура та крони дерев сосни від 

основних таксаційних параметрів. Тренд збільшення з віком, діаметром та 

висотою стовбура фіксується для значень показника базисної щільності 

деревини стовбура, тоді як середня базисна щільність кори визначається 

нисхідною тенденцією залежно від таксаційних показників. Середня 

щільність деревини гілок крони сосни становить 436 кгˑ(м3)-1, кори гілок – 

338 кгˑ(м3)-1.  

3. Дослідження частки за масою різновікової хвої дерев сосни виявили 

найбільшу кількість у сосняках досліджуваного регіону хвої першого року 

(47,3 %). Встановлено, що середнє значення LAI для насаджень сосни 

звичайної Байрачного Степу України становить 1,86 м2ˑ(м2)-1. Порівняння 

зазначеного показника контактним та безконтактним методом демонструє 
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більш високу точність розроблених регресійних залежностей у випадку 

отримання індексу за допомогою хемісферичних панорам.   

4. Найбільш статистично значущими для оцінювання компонентів 

фітомаси стовбурів та крони сосняків виявилися рівняння залежності 

алометричного типу від таксаційних показників висоти, діаметра та відносної 

повноти соснових деревостанів. Побудовані моделі стали підґрунтям для 

розроблення нормативно-довідкового забезпечення визначення компонентів 

надземної фітомаси сосни звичайної на подеревному рівні та для оцінювання 

деревостану у цілому. 

5. Оцінена наземним методом фітомаса соснових деревостанів стала 

підґрунтям для розроблення регресійних залежностей із залученням даних 

мультиспектральних та радарних супутникових знімків Sentinel-2А та 

Sentinel-1А, а комбінування розроблених моделей з виконаною мапою – 

основою для регіональної оцінки розподілу біомаси сосняків в умовах 

Байрачного Степу України (на прикладі Обухівського лісництва 

Дніпровського держлісгоспу). 

6. Здійснено розроблення математичних моделей динаміки 

таксаційних показників середньої висоти, середнього діаметра, середнього 

запасу, видового числа, суми площ поперечних перерізів та кількості 

стовбурів на одиницю площі з наступною побудовою таблиць ходу росту для 

штучних модальних соснових деревостанів Байрачного Степу України. 

7. Змодельовано динамічні зміни біопродуктивності, обсягів 

депонованого вуглецю та генерованого кисню у модальних штучних 

соснових насадженнях за компонентами фітомаси стовбурової частини та 

крони у віковому діапазоні від 10 до 80 років. 

8. Побудовані на основі експериментальних даних та повидільної бази 

даних ВО «Укрдержліспроект» динамічна бонітетна шкала та моделі 

динаміки таксаційних показників (біопродуктивності) для модальних 

соснових насаджень Байрачного Степу України – вагомий результат 

дисертації, оскільки вказані нормативи вперше розроблено для 
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досліджуваних умов та виявили досить високі статистичні показники 

адекватності та точності. 

9. На основі використання бази даних повидільної таксаційної 

характеристики соснових деревостанів Байрачного Степу України 

встановлено, що загальна продукція їх надземної частини становить 

11726,3 тˑрік-1, а середня річна продукція – 5,16 тˑга-1ˑрік-1.  

10. Як виявило оцінювання екосистемних функцій сосняків у 

загальному вуглецевому циклі, показник депонування карбону сосновими 

деревостанами становить 55,6 тис. т (станом на 2011 р.), або лише 1,2 % 

обсягу поглинання щорічних викидів СО2 в атмосферу у досліджуваному 

регіоні, який визнано одним із найбільш промислово розвинених в Україні. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Для практичного використання під час ведення лісового господарства у 

регіоні досліджень рекомендовано:  

- регресійні моделі для встановлення середніх показників щільності 

компонентів фітомаси дерев сосни звичайної;  

- кількісна характеристика обсягів компонентів надземної фітомаси на 

подеревному рівні та рівні деревостану сосни звичайної;  

- алгоритм обчислення щорічної продукції за компонентами надземної 

фітомаси соснових деревостанів; 

- карта розподілу депонування вуглецю сосновими деревостанами у 

межах лісогосподарських підприємств Державного агентства лісових 

ресурсів України; 

- таблиці ходу росту соснових деревостанів різних класів бонітету 

зони Байрачного Степу України; 

- показники динаміки біопродуктивності, вуглецедепонування та 

генерованого кисню соснових насаджень; 

- мапа розподілу загальної надземної фітомаси, отриманої за 

результатами обробки супутникових знімків Sentinel-1А та Sentinel-2А; 

- обсяги поглинання викидів діоксиду вуглецю сосновими 

деревостанами у межах досліджуваного регіону. 
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Додаток Б 

Характеристика дерев і деревостанів сосни звичайної на тимчасових пробних площах 

Таблиця Б.1 

Лісівничо-таксаційна характеристика штучних соснових насаджень на ТПП 

Шифр ТПП 
Підпри-

ємство 

Квар-

тал Пло-

ща 

ТПП, 

га 

Склад насад-

ження 
Кіль-

кість 

МД з 

оцін-

кою 

ХР 

Середні для породи 
Кіль-

кість 

дерев, 

шт.∙га-1 

Повнота Запас Поточ-

ний 

приріст, 

м3∙га-1∙ 

∙рік-1 

Бонітет 

Географічні 

координати 
Лісництво Виділ 

по-

рода 
% 

вік, 

ро-

ків 

діа-

метр, 

см 

ви-

сота, 

м 

абсо-

лютна, 

м2∙га-1 

від-

нос- 

на 

у корі, 

м3∙га-1 

без 

кори, 

м3∙га-1 

ТЛУ 

Наявність 

прив’язки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

04011401 Державне 

підприємство 

“Дніпропет-

ровський 

лісгосп” 

15 
0,30 

СЗ* 99 

3 

68 29,1 20,7 740 49,24 1,04 489,2 379,0 14,02 

ІІ 
– ДЗ 1 49 18,8 15,4 30 0,83 0,03 6,5 5,6 0,15 

Ні Любимівське 8 Разом 100    770 50,07 1,07 495,7 384,6 14,17 С1 

04011402 Державне 

підприємство 

“Дніпропет-

ровський 

лісгосп” 

44 
0,20 СЗ 100 3 33 22,0 19,9 695 26,40 0,65 277,0 244,6 5,81 

ІІІ 
– 

Ні Кіровське 14 А1 

04011403 
Державне 

підприємство 

“Дніпропет-

ровський 

лісгосп” 

26 
0,20 

СЗ 19 

3 

11 4,6 2,8 595 0,98 0,13 1,5 1,3 0,08 

IV 
 

– 

АБ 56 12 6,1 3,8 815 2,38 0,57 4,5 3,7 0,23 

ДЗ 8 12 4,2 2,6 305 0,42 0,10 0,7 0,6 0,04 

ВШ 15 12 5,6 3,5 310 0,77 0,06 1,2 1,0 0,06 

СКр 2 10 4,1 2,5 110 0,14 0,02 0,2 0,2 0,01    А0 

Ні Кіровське 16 Разом 100    2135 4,69 0,88 8,1 6,8 0,42 

 

3
7
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

04011404 Державне 

підприємство 

“Дніпропет-

ровський 

лісгосп” 

15 
0,12 

СЗ 94 

3 

41 26,1 23,6 417 22,27 0,51 219,3 195,4 7,80  

ІІІ 

 – 

АБ 2 38 10,2 9,4 142 1,16 0,07 5,2 4,8 0,17 

КлЯ 3 39 8,0 7,4 275 1,38 0,09 6,7 6,1 0,23 

ШЧ 1 38 10,1 9,3 25 0,20 0,01 0,9 0,8 0,03 
С3 

Ні Кіровське 2 Разом 100    858 25,01 0,68 232,1 207,1 8,23 

04011405 Державне 

підприємство 

“Дніпропет-

ровський 

лісгосп” 

26 
0,11 

СЗ 80 

3 

9 5,6 3,8 1070 2,63 0,51 7,7 6,5 1,18 

ІІІ 
– АБ 20 9 3,9 2,6 810 0,97 0,65 1,9 1,6 0,27 

Ні Ленінське 10 Разом 100    1880 3,60 1,16 9,6 8,1 1,45 Д1 

04011501 Державне 

підприємство 

“Новомоско-

вський 

лісгосп” 

15 
0,25 СЗ 100 3 57 20,7 21,8 856 28,90 0,68 280,7 232,3 5,53 

І 
– 

Ні Кочерезьке 21 В2 

04011502 Державне 

підприємство 

“Новомоско-

вський 

лісгосп” 

15 
0,25 СЗ 100 3 62 22,4 23,6 756 29,84 0,69 359,4 316,9 7,37 

І 
– 

Ні Кочерезьке 27 В1 

04011503 Державне 

підприємство 

“Новомоско-

вський 

лісгосп” 

14 
0,25 СЗ 100 3 61 22,4 19,7 516 20,25 0,50 208,6 181,4 5,98 

І 
– 

Ні Кочерезьке 13 С2 

04011504 

Державне 

підприємство 

“Новомоско-

вський лісгосп” 

21 0,25 СЗ 100 3 66 29,3 30,4 416 28,01 0,61 436,5 386,4 10,35 

І 

 
3

8
0
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

–   
             

 

Ні Кочерезьке 5 В2 

04011505 Державне 

підприємство 

“Василькі -

вський 

лісгосп” 

20 
0,25 СЗ 100 3 87 24,2 22,7 448 20,57 0,48 221,5 192,6 6,52 

ІІ 
– 

Так 
Велико-

михайлівське 
6 В2 

04011506 Державне 

підприємство 

“Василькі -

вський 

лісгосп” 

19 
0,25 СЗ 100 3 76 23,9 19,5 440 19,79 0,49 217,3 177,5 4,70 

І 
– 

Так 
Велико-

михайлівське 
2 С2 

04011507 Державне 

підприємство 

“Василькі -

вський 

лісгосп” 

19 
0,25 СЗ 100 3 83 24,5 16,8 512 24,22 0,64 196,0 171,9 3,64 

І 
– 

Так 
Велико-

михайлівське 
2 В3 

04011508 Державне 

підприємство 

“Василькі -

вський лісгосп” 

14 
0,25 СЗ 100 3 76 23,2 22,5 496 22,13 0,52 223,3 180,1 5,04 

І 
– 

Так 
Велико-

михайлівське 
7 В1 

04011509 Державне 

підприємство 

“Новомоско-

вський 

військовий 

лісгосп” 

162 0,25 

СЗ 94 

3 

71 40,2 30,5 204 25,89 0,49 388,7 355,0 7,61 

І 
 ДЗ 5 69 21,6 22,6 56 2,06 0,07 22,2 19,9 0,48 

3
8

1
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

–   
 

БП 1 
 

68 8,9 11,5 20 0,13 0,01 0,6 0,6 0,01  

Ні Вільнянське 7 Разом 100    280 28,08 0,57 411,5 375,5 8,10 В2 

04011510 Державне 

підприємство 

“Новомоско-

вський 

військовий 

лісгосп” 

189 

0,20 

СЗ 99 3 58 19,9 18,2 760 23,74 0,61 199,8 175,5 6,32 

І 
– 

БП 0,5 57 8,0 7,4 12 0,06 0,00 0,2 0,2 0,01 

ДЗ 0,5 59 18,6 17,0 12 0,33 0,01 2,7 2,4 0,09 

Ні Вільнянське 9 Разом 100    784 24,13 0,62 202,7 178,1 6,42 В2 

04011511 

ДП 

“Новомоско-

вський 

військовий 

лісгосп” 

162 СЗ 71 

3 

69 26,7 24,2 356 19,95 0,41 204,6 175,0 7,33 І 

             

–  2 

0,25 

ДЗ 6 65 18,0 21,1 76 1,93 0,06 17,5 15,5 0,65  

   БП 33 61 15,5 19,8 392 7,38 0,26 65,7 58,7 2,57  

Так Вільнянське  Разом 100    824 29,26 0,73 287,2 249,2 10,55 В2 

04011512 

ДП 

“Новомоско-

вський 

військовий 

лісгосп” 

189 

0,25 

СЗ 95,5 

3 

51 21,8 23,5 772 28,92 0,59 329,9 288,2 14,08 ІА 

–  9 ДЗ 0,5 44 10,2 17,2 8 0,07 0,00 0,5 0,4 0,03  

Так Вільнянське  Разом 100    780 28,99 0,59 330,4 288,6 14,11 В3 

04011601 

ДП 

“Новомоско-

вський 

військовий 

лісгосп” 

181 

0,25 

СЗ 83 

3 

51 21,3 16,9 516 18,45 0,44 178,5 146,8 5,81 І  

–  2 ДЗ 7 43 16,0 13,8 92 1,84 0,07 14,5 11,8 0,53  

   БП 110 38 14,6 12,8 160 2,66 0,12 21,7 16,6 1,05  

Так Вільнянське  Разом 100    770 22,95 0,63 214,7 175,2 7,39 В2 

3
8

2
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

04011602 

ДП 

“Новомоско-

вський 

військовий 

лісгосп” 

194 
0,25 

СЗ 100 
3 

47 15,8 18,0 1472 28,87 0,74 2240,6 198,7 12,07 І 

Так Вільнянське 7 Разом 100    1472 28,87 0,74 240,6 198,7 12,07 В2 

04011603 

ДП 

“Дніпропет-

ровський 

лісгосп” 

26 0,1 СЗ 96 3 14 10,1 9,1 1980 15,94 0,51 61,4 52,8 7,99 ІІ 

-  28  АкБ 4 - 14 9,4 8,8 100 16,63  2,6 2,3 0,35 Д1 

Так  Ленінське   Разом 100        64,0 55,0 8,34  

04011901 Державне 

підприємство 

“Дніпровсь-

кий лісгосп” 

19 
0,32 СЗ 100 1 81 25,3 20,4 547 29,94 0,64 326,8 292,1 11,28 

І 48:32:37,6336 

34:49:52,6446 

Ні Обухівське 11 В2ДС 

04011902 Державне 

підприємство 

“Дніпровсь-

кий лісгосп” 

40 
0,24 СЗ 100 1 31 20,5 17,0 1000 33,03 0,76 279,1 243,2 15,65 

ІА 48:31:47,2281 

34:48:45,1142 

Ні Обухівське 12 С2ДС 

04011903 Державне 

підприємство 

“Дніпровсь-

кий лісгосп” 

40 
0,36 

СЗ 100 
1 

50 28,9 21,7 556 36,48 0,76 378,2 343,5 12,90 ІА 48:31:41,8996 

34:48:16,8528 

Ні Обухівське 18            С2ДС 

04011904 Державне 

підприємство 

“Дніпровсь-

кий лісгосп” 

36 
0,36 СЗ 100 1 65 29,0 22,3 556 36,58 0,76 308,9 278,1 9,18 

І 48:32:37,9515 

34:48:57,110 

Ні Обухівське 13 С2ДС 
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

04011905 Державне 

підприємство 

“Дніпровсь-

кий лісгосп” 

18 
0,44 

СЗ 100 
3 

67 34,3 25,1 464 42,77 0,86 519,3 460,0 16,71 І 48:32:41,9670 

34:49:8,9285 

Ні Обухівське 23            В2ДС 
 

* Лісотвірні види: 

СЗ – сосна звичайна 

СКр – сосна кримська 

АБ – акація біла 

ДЗ – дуб звичайний 

БП – береза повисла 

ШЧ – шовковиця чорна 

КлЯ – клен ясенелистий 

ВШ – в’яз шорсткий 

 

 

 

 

 

 

3
8

4
 

 



385 

 

Таблиця Б.2 

Середня природна та базисна щільність компонентів фітомаси стовбура сосни звичайної 

Шифр 

ТПП 

Таксаційний показник МД 
Середня щільність деревини та кори стовбура, кг∙(м3)-1 

природна базисна 

вік, 

років 

діаметр, 

см 

висота, 

м 
деревина кора 

деревина в 

корі 
деревина кора 

деревина в 

корі 

04011401 83 27,2 20,5 841 390 803 449 268 430 

04011402 30 16,9 19,0 868 524 842 462 178 436 

04011403 12 9,6 4,5 879 775 866 366 417 355 

04011404 38 17,8 15,2 689 529 682 372 211 367 

04011405 9 7,0 4,8 722 809 711 254 323 245 

04011501 56 22,0 22,5 708 583 680 427 319 412 

04011502 63 20,0 23,5 856 567 810 466 281 441 

04011503 66 24,0 24,0 796 711 750 410 317 387 

04011504 68 24,0 21,6 753 809 692 401 337 374 

04011505 90 26,3 22,3 873 557 834 482 297 469 

04011506 77 22,1 18,6 790 558 747 319 299 314 

04011507 84 24,1 17,3 859 532 807 458 319 439 

04011508 78 24,5 23,4 720 686 701 449 351 440 

04011509 71 38,9 30,0 902 726 870 412 311 403 

04011510 60 23,5 24,3 876 638 851 428 433 385 

04011511 71 26,7 25,4 928 786 903 456 370 449 

04011512 47 18,1 22,3 787 614 770 396 351 387 

04011601 47 26,1 17,2 862 580 804 455 307 433 

04011602 49 15,7 17,3 879 831 870 491 385 475 

04011603 14 16,2 10,0 919 836 910 343 255 335 
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Таблиця Б.3  

Кількісні показники якісних ознак компонентів крони модельних дерев 

Шифр 

ТПП 

По-

рода 

Но-

мер 

МД 

Середня щільність деревини та кори гілок, кг∙(м3)-1 Середні 

природна базисна діаметр 

гілок у 

корі, см 

товщина 

кори 

гілок, см 

частка 

кори гілок за 

об’ємом, % 

частка хвої у 

деревній 

зелені, % 

вміст абсолютно 

сухої речовини в 

хвої 
дере-

вина 
кора 

деревина в 

корі 

дере-

вина 
кора 

деревина в 

корі 

04011401 СЗ 1 894 811 855 454 336 417 3,2 0,4 21,1 57,4 0,555 

04011402 СЗ 3 1047 796 998 451 364 450 1,7 0,2 24,0 71,6 0,554 

04011403 СЗ 3 980 749 907 462 348 422 2,6 0,3 25,6 70,6 0,537 

04011404 СЗ 1 898 401 782 514 237 414 2,5 0,4 30,7 58,0 0,508 

04011405 СЗ 1 975 935 969 435 374 426 2,3 0,2 15,7 61,5 0,433 

04011501 СЗ 3 795 674 770 369 186 333 2,4 0,4 19,4 52,6 0,491 

04011502 СЗ 3 916 584 864 440 275 403 3,0 0,3 15,4 63,7 0,503 

04011503 СЗ 3 848 647 821 410 342 379 3,5 0,3 13,7 59,9 0,492 

04011504 СЗ 3 751 578 729 420 129 383 3,1 0,2 12,5 61,3 0,490 

04011505 СЗ 1 879 732 899 474 408 467 3,0 0,2 13,7 49,8 0,497 

04011506 СЗ 1 896 755 883 399 281 413 4,7 0,2 11,2 66,6 0,511 

04011507 СЗ 3 638 537 628 365 303 359 3,4 0,6 9,3 56,4 0,503 

04011508 СЗ 1 805 646 768 494 344 483 5,5 0,2 8,3 50,6 0,509 

04011509 СЗ 1 776 728 775 426 368 420 4,8 0,2 8,7 52,0 0,430 

04011510 СЗ 1 943 758 916 424 351 413 2,7 0,2 15,2 55,3 0,500 

04011511 СЗ 1 821 901 826 389 341 384 3,0 0,2 13,2 58,2 0,490 

04011512 СЗ 1 794 815 799 351 321 345 2,9 0,2 12,1 63,9 0,500 

04011601 СЗ 1 850 891 880 525 319 499 4,0 0,3 13,0 59,1 0,670 

04011602 СЗ 1 837 956 858 551 373 500 1,8 0,2 23,8 63,2 0,680 

04011603 СЗ 1 621 693 629 377 553 401 3,1 0,2 13,6 60,6 0,550 
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Таблиця Б.4 

Таксаційна характеристика модельних дерев  

Шифр 

ТПП 

По-

рода 

Но-

мер 

МД 

Вік, 

років 

Діа-

метр, 

см 

Висо-

та, м 

Об’єм 

стовбура, м3 

Приріст Показники 

повнодеревності та форми 

стовбура 
Кате-

горія 

МД1) 

поточний за 

об’ємом 
періодичний 

у корі 
без 

кори 

абсо-

лютний, 

м3·рік-1 

відно-

сний, 

% 

за ра-

діусом, 

см 

за 

висо-

тою, 

м 

період 

вимірю-

вання 

старе видове 

число 

другий 

коефіці-

єнт 

форми у 

корі 
у корі 

без 

кори 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

04011401 

СЗ 1 49 27,2 18,3 0,429 0,370 0,0098 2,65 0,70 2,50 5 0,506 0,528 0,613 1 

СЗ 2 83 29,3 20,5 0,504 0,417 0,0146 3,49 0,95 0,60 5 0,423 0,473 0,637 1 

СЗ 3 68 24,3 20,5 0,667 0,499 0,0197 3,96 1,70 1,30 5 0,483 0,634 0,642 2 

04011402 

СЗ 1 31 16,6 19,5 0,226 0,192 0,0058 3,05 0,50 1,40 5 0,535 0,571 0,698 2 

СЗ 2 30 16,9 19,0 0,185 0,169 0,0037 2,16 0,40 1,10 5 0,435 0,449 0,621 2 

СЗ 3 33 22,3  20,0 0,412 0,364 0,0085 2,32 0,50 1,40 5 0,527 0,552 0,676 2 

04011403 

СЗ 1 9 4,0 4,2 0,002 0,002 0,0002 7,63 0,40 1,80 5 0,470 0,456 0,448 1 

СЗ 2 13 5,6 4,6 0,005 0,005 0,0003 6,12 0,20 2,00 5 0,501 0,464 0,445 1 

СЗ 3 12 9,6 4,5 0,009 0,007 0,0005 6,31 0,40 1,90 5 0,482 0,470 0,447 1 

04011404 

СЗ 1 38 17,8 15,2 0,156 0,143 0,0520 3,64 0,60 1,10 5 0,413 0,424 0,695 2 

СЗ 2 38 22,1 20,5 0,333 0,310 0,0109 3,52 0,50 1,30 5 0,424 0,440 0,567 2 

СЗ 3 42 22,0 21,5 0,316 0,280 0,0114 4,08 0,60 1,50 5 0,354 0,383 0,549 2 

04011405 

СЗ 1 9 7,0 4,8 0,012 0,010 0,0018 17,40 2,10 1,50 5 0,663 0,659 0,801 2 

СЗ 2 10 7,2 5,2 0,012 0,010 0,0019 18,98 2,50 3,60 5 0,571 0,603 0,673 2 

СЗ 3 9 7,3 4,5 0,012 0,010 0,0018 18,59 2,30 1,50 5 0,602 0,541 0,732 2 
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Продовження табл. Б.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

04011501 

СЗ 1 52 16,1 19,6 0,185 0,146 0,0049 3,34 0,60 1,70 5 0,464 0,535 0,650 2 

СЗ 2 62 24,2 23,0 0,418 0,355 0,0088 2,49 0,25 1,50 5 0,395 0,410 0,575 1 

СЗ 3 56 22,2 22,5 0,413 0,344 0,0061 1,77 0,50 1,70 5 0,474 0,522 0,692 2 

04011502 

СЗ 1 66 24,2 23,8 0,565 0,514 0,0117 2,29 0,70 0,90 5 0,516 0,557 0,671 1 

СЗ 2 36 14,2 19,0 0,184 0,161 0,0049 3,07 0,40 1,40 5 0,612 0,638 0,758 1 

СЗ 3 63 20,2 23,5 0,340 0,283 0,0061 2,16 0,40 0,80 5 0,454 0,543 0,606 2 

04011503 

СЗ 1 56 28,3 20,7 0,625 0,538 0,0153 2,84 0,70 1,30 5 0,480 0,517 0,639 2 

СЗ 2 55 24,3 23,2 0,431 0,365 0,0109 2,99 1,00 0,90 5 0,401 0,486 0,581 2 

СЗ 3 66 24,2 24,0 0,590 0,523 0,0200 3,83 0,90 1,30 5 0,535 0,584 0,710 2 

04011504 

СЗ 1 58 23,2 25,7 0,430 0,380 0,0071 1,87 0,60 1,00 5 0,395 0,435 0,597 2 

СЗ 2 54 22,1 26,1 0,398 0,359 0,0059 1,63 0,50 1,40 5 0,398 0,401 0,619 1 

СЗ 3 68 24,4 21,6 0,481 0,426 0,0119 2,79 0,50 1,20 5 0,476 0,518 0,690 2 

04011505 

СЗ 1 84 20,0 20,6 0,316 0,272 0,0132 4,87 0,60 0,80 5 0,488 0,496 0,643 1 

СЗ 2 87 26,2 25,0 0,578 0,481 0,0124 2,58 0,50 1,10 5 0,429 0,471 0,636 1 

СЗ 3 90 26,3 22,3 0,572 0,515 0,0158 3,07 1,30 0,30 5 0,473 0,507 0,698 1 

04011506 

СЗ 1 77 22,1 18,6 0,396 0,345 0,0079 2,30 0,80 0,70 5 0,556 0,609 0,758 2 

СЗ 2 70 18,3 18,8 0,285 0,188 0,0069 3,66 0,90 0,90 5 0,577 0,842 0,766 2 

СЗ 3 80 16,3 16,3 0,181 0,111 0,0065 5,84 1,20 1,40 5 0,533 0,574 0,718 2 

04011507 

СЗ 1 79 18,1 16,1 0,222 0,186 0,0049 2,65 0,70 0,80 5 0,537 0,582 0,662 2 

СЗ 2 84 20,4 14,8 0,237 0,202 0,0039 1,94 0,40 0,90 5 0,490 0,535 0,652 2 

СЗ 3 84 24,2 17,3 0,370 0,329 0,0067 2,05 0,60 1,00 5 0,465 0,570 0,651 2 

04011508 

СЗ 1 78 24,5 23,4 0,415 0,358 0,0092 2,56 0,80 0,80 5 0,376 0,430 0,505 2 

СЗ 2 65 20,2 20,5 0,390 0,281 0,0078 2,76 0,70 0,90 5 0,593 0,756 0,781 2 

СЗ 3 80 18,7 18,7 0,272 0,197 0,0075 3,82 0,80 0,80 5 0,553 0,664 0,725 2 
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Продовження табл. Б.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

04011509 

СЗ 1 71 38,9 30,0 1,748 1,601 0,0339 2,12 0,50 0,60 5 0,490  0,533 0,689 1 

СЗ 2 68 24,5 24,1 0,476 0,421 0,0113 2,68 0,50 0,40 5 0,419 0,439 0,592 2 

СЗ 3 72 29,3 27,1 0,747 0,666 0,0154 2,32 0,70 0,50 5 0,409 0,426 0,574 1 

04011510 

СЗ 1 60 23,5 24,3 0,459 0,410 0,0139 3,39 0,70 0,90 5 0,435 0,456 0,604 1 

СЗ 2 57 18,1 22,1 0,232 0,202 0,0085 4,22 0,55 0,30 5 0,408 0,448 0,593 2 

СЗ 3 59 31,0 22,3 0,768 0,675 0,0182 2,70 0,80 0,80 5 0,456 0,514 0,644 1 

04011511 

 

СЗ 1 71 26,7 25,4 0,554 0,486 0,0190 3,91 0,54 0,71 5 0,390 0,490 0,607 1 

СЗ 2 57 17,0 20,2 0,206 0,185 0,084 4,55 0,62 0,99 5 0,448 0,444 0,615 2 

СЗ 3 72 41,7 26,2 1,508 1,242 0,0533 4,29 0,86 0,53 5 0,421 0,513 0,642 1 

04011512 

СЗ 1 47 18,1 22,3 0,275 0,232 0,0135 5,81 0,88 0,90 5 0,480 0,524 0,660 1 

СЗ 2 44 14,6 20,6 0,151 0,129 0,089 6,92 1,27 0,58 5 0,438 0,501 0,634 2 

СЗ 3 55 25,1 24,4 0,590 0,527 0,0215 4,08 0,67 0,57 5 0,489 0,490 0,666 1 

04011601 

СЗ 1 47 26,1 17,2 0,382 0,318 0,0125 3,92 0,85 1,16 5 0,416 0,519 0,590 1 

СЗ 2 68 38,2 24,2 1,439 1,220 0,0342 2,80 0,62 0,99 5 0,519 0,619 0,690 1 

СЗ 3 30 16,0 15,1 0,185 0,137 0,0102 7,41 1,54 2,25 5 0,610 0,684 0,716 2 

04011602 

СЗ 1 49 15,7 17,3 0,151 0,121 0,0075 6,19 1,39 1,16 5 0,451 0,534 0,648 2 

СЗ 2 46 13,0 17,4 0,117 0,101 0,0060 5,91 0,86 0,57 5 0,507 0,548 0,681 1 

СЗ 3 44 19,3 19,0 0,252 0,214 0,0128 5,97 0,358 0,62 5 0,447 0,472 0,623 1 

04011603 

СЗ 1 14 16,2 10,1 0,090 0,077 0,105 13,58 2,74 6,34 5 0,430 0,457 0,587 1 

СЗ 2 14 12,0 10,0 0,046 0,039 0,061 15,39 4,0 7,20 5 0,403 0,416 0,550 1 

СЗ 3 14 8,0 8,1 0,019 0,016 0,0024 15,20 5,40 4,22 5 0,458 0,452 0,654 1 

1) Модельне дерево, яке залишається (1) або вибирається при проведенні доглядових рубань (2). 
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Додаток В 

Нормативно-довідкові дані для оцінки компонентів надземної фітомаси 

дерев сосни звичайної 

Таблиця В.1  

Фітомаса деревини стовбурів дерев сосни звичайної у 

свіжозрубаному стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 1,3 2,1 2,9              

6 2,9 4,6 6,5 8,4             

8  8,2 11,4 14,9 18,4            

10   17,7 23,0 28,6 34,2           

12   25,4 33,0 40,9 49,0 57,3          

14    44,7 55,3 66,3 77,6 89,1         

16    58,1 72,0 86,3 100,9 115,9 131,2        

18     90,7 108,8 127,2 146,1 165,4        

20     111,6 133,8 156,5 179,8 203,5 227,6       

22      161,4 188,8 216,8 245,4 274,5    

24           191,5 224,1 257,3 291,2 325,7 360,8   

26           224,2 262,3 301,2 340,9 381,3 422,3   

28            303,4 348,4 394,4 441,1 488,6 536,8  

30            347,5 399,1 451,7 505,2 559,6 614,8  

32            394,5 453,1 512,8 573,6 635,3 698,0  

34            444,5 510,5 577,8 646,2 715,8 786,4 857,9 

36             571,2 646,5 723,1 801,0 880,0 960,0 

38             635,3 719,1 804,3 890,9 978,7 1067,8 
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Таблиця В.2  

Фітомаса кори стовбурів дерев сосни звичайної у свіжозрубаному 

стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 0,9 0,8 0,7           

6 2,3 2,1 1,9 1,8          

8  4,1 3,8 3,6 3,5         

10   6,5 6,2 5,9 5,7        

12   10,1 9,6 9,2 8,9 8,6       

14    13,9 13,3 12,8 12,5 12,1      

16    19,1 18,3 17,7 17,2 16,7 16,3     

18     24,3 23,5 22,8 22,1 21,6     

20     31,3 30,2 29,3 28,5 27,8 27,2    

22      38,0 36,8 35,8 35,0 34,2    

24      46,8 45,4 44,1 43,1 42,1 41,3   

26      56,7 55,0 53,5 52,2 51,1 50,0   

28       65,7 63,9 62,3 61,0 59,8 58,7  

30       77,5 75,4 73,6 72,0 70,5 69,2  

32       90,4 88,0 85,9 84,0 82,3 80,8  

34       104,6 101,8 99,3 95,2 95,2 93,5 91,9 

36        116,7 106,8 111,4 109,2 107,2 105,4 

38        132,9 129,7 126,8 124,3 122,0 119,9 
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Таблиця В.3  

Фітомаса стовбурів у корі дерев сосни звичайної у свіжозрубаному 

стані, кг 

Діа- 

метр,  

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 2,1 2,9 3,6                    

6 5,1 6,7 8,4 10,3                  

8   12,2 15,3 18,5 21,9                

10     24,3 29,2 34,5 40,0               

12     35,5 42,6 50,1 57,9 65,9             

14       58,6 68,7 79,2 90,1 101,2           

16       77,2 90,3 104,0 118,1 132,6 147,5         

18         115,1 132,2 150,0 168,3 187,0         

20         143,0 164,0 185,8 208,3 231,3 254,8       

22           199,4 225,6 252,7 280,4 308,7       

24           238,3 269,4 301,5 334,3 367,9 402,1     

26           280,9 317,2 354,7 393,1 432,3 472,3     

28             413,2 463,0 514,0 566,2 619,4 673,5   

30             472,0 528,5 586,4 645,6 705,9 767,2   

32             535,0 598,5 663,7 730,2 798,1 867,2 857,9 

34             104,6 673,0 745,8 818,3 896,2 973,4 1051,9 

36               752,1 825,9 915,7 1000,1 1085,9 1173,1 

38               768,2 848,8 931,1 1015,2 1100,7 1187,7 
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Таблиця В.4  

Фітомаса деревини стовбурів дерев сосни звичайної у абсолютно 

сухому стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 0,6 1,0 1,5           

6 1,4 2,3 3,2 4,2          

8  4,1 5,7 7,4 9,2         

10   8,8 11,5 14,2 17,1        

12   12,6 16,4 20,4 24,4 28,6       

14    22,3 27,6 33,0 38,7 44,4      

16    28,9 35,9 43,0 50,3 57,7 65,3     

18     45,2 54,2 63,4 72,8 82,4     

20     55,6 66,7 78,0 89,6 101,4 113,4    

22      80,4 94,1 108,0 122,3 136,7    

24      95,4 111,6 128,2 145,1 162,3 179,7   

26      111,7 130,7 150,0 169,8 189,9 210,4   

28       151,2 173,6 196,5 219,8 243,4 267,4  

30       173,1 198,8 225,0 251,7 278,8 306,3  

32       196,6 225,7 255,5 285,8 316,5 347,7  

34       221,5 254,3 287,8 322,0 356,6 391,8 427,4 

36        284,6 322,1 360,3 399,0 438,4 478,3 

38        316,5 358,2 400,7 443,8 487,6 532,0 
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Таблиця В.5  

Фітомаса кори стовбурів дерев сосни звичайної у абсолютно сухому 

стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 0,4 0,4 0,3                    

6 1,1 1,0 0,9 0,9                  

8   2,0 1,8 1,7 1,7                

10     3,1 3,0 2,9 2,8               

12     4,8 4,6 4,4 4,3 4,1             

14       6,7 6,4 6,2 6,0 5,8           

16       9,2 8,8 8,5 8,2 8,0 7,8         

18         11,7 11,3 10,9 10,6 10,4         

20         15,0 14,5 14,1 13,7 13,3 13,1       

22           18,2 17,7 17,2 16,8 16,4       

24           22,4 21,8 21,2 20,7 20,2 19,8     

26           27,2 26,4 25,7 25,0 24,5 24,0     

28             31,5 30,6 29,9 29,2 28,7 28,1   

30             37,2 36,2 35,3 34,5 33,8 33,2   

32             43,4 42,2 41,2 40,3 39,5 38,8   

34             50,2 48,8 47,6 45,7 45,7 44,8 44,1 

36               56,0 51,2 53,4 52,4 51,4 50,5 

38               63,7 62,2 60,8 59,6 58,5 57,5 
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Таблиця В.6 

Фітомаса стовбурів у корі дерев сосни звичайної у абсолютно 

сухому стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 1,1 1,4 1,8                    

6 2,5 3,3 4,2 5,1                  

8   6,0 7,5 9,1 10,8                

10     12,0 14,5 17,1 19,8               

12     17,5 21,0 24,8 28,7 32,7             

14       28,9 34,0 39,2 44,6 50,2           

16       38,1 44,7 51,5 58,5 65,7 73,2         

18         56,9 65,4 74,3 83,4 92,8         

20         70,6 81,2 92,0 103,2 114,7 126,4       

22           98,6 111,7 125,2 139,0 153,2       

24           117,9 133,4 149,4 165,7 182,5 199,5     

26           138,9 157,0 175,7 194,9 214,4 234,4     

28             182,6 204,2 226,4 249,0 272,1 295,5   

30             210,3 235,0 260,3 286,2 312,6 339,5   

32             239,9 267,9 296,7 326,0 356,0 386,5   

34             271,6 303,1 335,5 367,6 402,3 436,6 471,5 

36               340,6 373,3 413,7 451,4 489,8 528,8 

38               380,3 420,4 461,5 503,4 546,1 589,5 
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Таблиця В.7  

Фітомаса деревної зелені дерев сосни звичайної у свіжозрубаному 

стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 2,3 1,2 0,7                    

6 7,3 3,7 2,3 1,6                  

8   8,4 5,3 3,7 2,7                

10     9,9 6,9 5,1 4,0               

12     16,6 11,6 8,6 6,7 5,4             

14       17,9 13,3 10,3 8,3 6,9           

16       26,1 19,4 15,1 12,1 10,0 8,4         

18         27,0 21,0 16,9 14,0 11,8         

20         36,4 28,3 22,8 18,8 15,9 13,6       

22           37,1 29,8 24,6 20,8 17,8       

24           47,4 38,2 31,5 26,5 22,7 19,7     

26           59,5 47,8 39,5 33,3 28,5 24,7     

28             59,0 48,7 41,0 35,1 30,5 26,8   

30             71,7 59,2 49,9 42,7 37,1 32,5   

32             86,0 71,0 59,8 51,2 44,5 39,0 34,6 

34               84,3 71,0 60,8 52,8 46,3 41,1 

36                 83,5 71,5 62,0 54,5 48,3 

38                     72,3 63,4 56,2 
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Таблиця В.8  

Фітомаса гілок у корі дерев сосни звичайної у свіжозрубаному 

стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 1,5 0,9 0,7                    

6 2,6 2,6 1,8 1,4                  

8   5,2 3,7 2,8 2,3                

10     6,4 4,9 4,0 3,3               

12     10,1 7,8 6,2 5,2 4,4             

14       11,4 9,2 7,6 6,5 5,6           

16       15,9 12,8 10,6 9,0 7,9 6,9         

18         17,1 14,2 12,1 10,5 9,3         

20         22,3 18,5 15,8 13,7 12,1 10,8       

22           23,5 20,0 17,4 15,3 13,6       

24           29,1 24,8 21,5 19,0 16,9 15,3     

26           35,5 30,3 26,3 23,2 20,7 18,6     

28             36,4 31,6 27,9 24,9 22,4 20,3   

30             43,2 37,5 33,1 29,5 26,6 24,2   

32             50,8 44,1 38,9 34,7 31,2 28,4 26,0 

34               51,3 45,2 40,3 36,3 33,0 30,2 

36                 52,1 46,5 41,9 38,0 34,8 

38                     47,9 43,5 39,8 
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Таблиця В.9 

Фітомаса деревини гілок дерев сосни звичайної у абсолютно сухому 

стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 0,8 0,4 0,2                    

6 3,1 1,5 0,9 0,6                  

8   3,9 2,4 1,6 1,2                

10     4,8 3,3 2,4 1,9               

12     8,6 5,9 4,3 3,3 2,6             

14       9,6 7,0 5,4 4,3 3,5           

16       14,5 10,7 8,2 6,5 5,3 4,5         

18         15,4 11,8 9,4 7,7 6,4         

20         21,4 16,4 13,1 10,7 9,0 7,6       

22           22,1 17,6 14,4 12,1 10,3       

24           29,0 23,1 18,9 15,8 13,5 12,2     

26           37,2 29,6 24,3 20,3 17,3 14,9     

28             37,3 30,5 25,5 23,5 18,7 17,2   

30             46,2 37,8 31,6 27,9 23,2 20,3   

32             56,4 46,2 38,6 32,9 28,4 24,8 22,9 

34               55,7 46,6 39,7 34,2 29,9 26,4 

36                 55,6 47,3 40,8 35,7 31,5 

38                     48,3 42,1 37,2 
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Таблиця В.10  

Фітомаса кори гілок дерев сосни звичайної у абсолютно сухому 

стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 0,3 0,1 0,1           

6 0,6 0,3 0,2 0,2          

8   0,6 0,4 0,3 0,2         

10     0,7 0,5 0,4 0,3        

12     1,0 0,7 0,5 0,4 0,4       

14      1,0 0,8 0,6 0,5 0,4      

16      1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5     

18       1,3 1,0 0,8 0,7 0,6     

20       1,6 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7    

22        1,6 1,3 1,1 0,9 0,8    

24        1,9 1,6 1,3 1,1 1,0 0,3   

26        2,2 1,8 1,6 1,3 1,2 1,0   

28         2,2 1,8 1,6 1,4 1,2 0,2  

30         2,5 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2  

32         2,9 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 0,2 

34          2,7 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 

36           2,7 2,3 2,0 1,8 1,6 

38             2,3 2,0 1,8 
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Таблиця В.11  

Фітомаса гілок у корі дерев сосни звичайної у абсолютно сухому 

стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 1,1 0,5 0,3                    

6 3,7 1,9 1,2 0,8                  

8   4,5 2,8 1,9 1,4                

10     5,5 3,8 2,8 2,1               

12     9,6 6,6 4,9 3,7 3,0             

14       10,5 7,8 6,0 4,8 3,9           

16       15,8 11,6 9,0 7,2 5,9 4,9         

18         16,7 12,9 10,3 8,4 7,1         

20         23,0 17,7 14,2 11,6 9,7 8,3       

22           23,7 18,9 15,5 13,0 11,1       

24           30,9 24,7 20,2 17,0 14,4 12,5     

26           39,4 31,5 25,8 21,6 18,4 15,9     

28             39,5 32,4 27,1 24,9 19,9 17,4   

30             48,7 39,9 33,4 29,5 24,6 21,5   

32             59,3 48,6 40,7 34,7 30,0 26,2 23,1 

34               58,5 49,0 41,7 36,0 31,5 27,8 

36                 58,3 49,6 42,9 37,5 33,1 

38                     50,6 44,2 39,0 
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Таблиця В.12  

Фітомаса хвої дерев сосни звичайної у абсолютно сухому стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 0,7 0,3 0,2                    

6 2,7 1,2 0,7 0,4                  

8   2,9 1,6 1,0 0,7                

10     3,3 2,1 1,4 1,1               

12     5,8 3,7 2,6 1,9 1,4             

14       6,0 4,2 3,1 2,3 1,8           

16       9,2 6,4 4,7 3,6 2,8 2,3         

18         9,2 6,7 5,2 4,1 3,3         

20         12,8 9,4 7,2 5,7 4,6 3,8       

22           12,7 9,7 7,7 6,2 5,1       

24           16,7 12,7 10,1 8,1 6,7 5,6     

26           21,4 16,4 12,9 10,5 8,6 7,3     

28             20,7 16,3 13,2 10,9 9,2 7,8   

30             25,7 20,3 16,4 13,6 11,4 9,7   

32             31,5 24,9 20,1 16,6 13,9 11,9 10,2 

34               30,1 24,3 20,1 16,9 14,4 12,4 

36                 29,1 24,0 20,2 17,2 14,8 

38                     23,9 20,4 17,5 
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Таблиця В.13 

Фітомаса крони дерев сосни звичайної у абсолютно сухому стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 1,8 0,9 0,5                    

6 6,4 3,1 1,8 1,2                  

8   7,4 4,4 3,0 2,1                

10     8,8 5,9 4,2 3,2               

12     15,4 10,3 7,4 5,6 4,4             

14       16,6 11,9 9,0 7,1 5,8           

16       25,0 18,0 13,6 10,7 8,7 7,2         

18         25,9 19,6 15,4 12,5 10,4         

20         35,8 27,1 21,3 17,3 14,3 12,1       

22           36,4 28,6 23,2 19,2 16,2       

24           47,6 37,4 30,3 25,1 21,2 18,1     

26           60,9 47,9 38,8 32,1 27,1 23,2     

28             60,2 48,7 40,3 35,8 29,1 25,2   

30             74,4 60,2 49,9 43,1 36,0 31,2   

32             90,7 73,5 60,8 51,3 43,9 38,0 33,3 

34              88,5 73,3 61,8 52,9 45,8 40,2 

36                 87,4 73,7 63,1 54,7 47,9 

38                     74,5 64,6 56,6 
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Таблиця В.14 

Надземна фітомаса дерев сосни звичайної у абсолютно сухому 

стані, кг 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

4 2,9 2,2 2,3           

6 8,9 6,4 6,1 6,3          

8  13,4 11,9 12,0 12,9         

10   20,8 20,4 21,3 23,0        

12   32,9 31,3 32,3 34,3 37,1       

14    45,4 46,0 48,3 51,7 55,9      

16    63,1 62,7 65,2 69,3 74,4 80,4     

18     82,8 85,0 89,8 95,9 103,2     

20     106,4 108,3 113,4 120,5 129,0 138,5    

22      135,0 140,3 148,4 158,2 169,4    

24      165,5 170,8 179,7 190,8 203,6 217,6   

26      199,7 204,9 214,4 227 241,4 257,6   

28       242,8 252,9 266,7 284,8 301,2 320,7  

30       284,7 295,2 310,1 329,3 348,6 370,7  

32       330,7 341,4 357,5 377,3 399,9 424,6 33,3 

34       271,6 391,7 408,8 429,4 455,2 482,5 511,7 

36        340,6 460,7 487,3 514,5 544,5 576,7 

38        380,3 420,4 461,5 577,9 610,7 646,0 
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ДОДАТОК Г 

Оцінювання адекватності моделей вихідним даним на основі 

статистики їхніх залишків для розрахунку компонентів фітомаси крони 

дерев і деревостанів сосни звичайної 

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

З
ал

и
ш

ки

  

Рис.  Г.1. Розподіл залишків моделі 5.19 (деревна зелень дерев сосни) 
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Рис.  Г.2. Розподіл залишків моделі 5.24 (гілки дерев сосни) 
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Рис. Г.3. Розподіл залишків моделі 5.28 (хвоя дерев сосни) 
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Рис.  Г.4. Розподіл залишків моделі 5.31 (деревина стовбурів соснових 

деревостанів)
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Рис. Г.5. Розподіл залишків моделі 5.32 (кора стовбурів соснових 

деревостанів)
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Рис. Г.6. Розподіл залишків моделі 5.33 (стовбур у корі соснових 

деревостанів) 
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Рис. Г.7.  Розподіл залишків моделі 5.34 (деревна зелень крони соснових 

деревостанів) 
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Рис. Г.8. Розподіл залишків моделі 5.35 (гілки крони соснових деревостанів) 
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Рис. Г.9. Розподіл залишків моделі 5.36 (хвоя крони соснових деревостанів) 
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Додаток Д 

Нормативно-довідкові дані для оцінки компонентів надземної фітомаси 

соснових деревостанів  

Таблиця Д.1  

Фітомаса деревини стовбурів соснових деревостанів у абсолютно 

сухому стані, тˑга-1 

 

Середній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота 0,6 

4 8,6 14,8            

6 8,9 15,2 22,3           

8  15,5 22,8 30,7 39,1         

10   23,1 31,1 39,7 48,8        

12   23,4 31,6 40,2 49,4 59,0       

14    31,9 40,7 50,0 59,7 69,8      

16     41,1 50,4 60,3 70,5 81,1     

18      50,9 60,8 71,1 81,8 92,9    

20       61,2 71,6 82,4 93,6 105,1   

22        72,1 83,0 94,2 105,8   

24         83,5 94,8 106,5 118,5  

26          95,4 107,1 119,1 131,5 

28           107,7 119,8 132,2 

30            120,4 132,9 

Відносна повнота насаджень 0,7 

4 9,9 17,1                       

6 10,2 17,6 25,8                     

8   17,9 26,3 35,4 45,2                 

10     26,7 36,0 45,9 56,4               

12     27,1 36,5 46,5 57,1 68,2             

14       36,9 47,0 57,7 69,0 80,7          

16         47,5 58,3 69,7 81,5 93,8        

18           58,8 70,2 82,2 94,6 107,4      

20             70,8 82,8 95,3 108,2 121,5     

22               83,4 95,9 108,9 122,3     

24                 96,5 109,6 123,1 136,9   

26                   110,2 123,8 137,7 152,0 

28                     124,5 138,5 152,8 

30                       139,1 153,6 
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Продовження табл. Д.1 

Серед-

ній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,8 

4 11,3 19,4                       

6 11,6 19,9 29,2                     

8   20,3 29,8 40,2 51,2                 

10     30,3 40,8 52,0 63,9               

12     30,7 41,4 52,7 64,7 77,4             

14       41,8 53,3 65,5 78,2 91,5          

16         53,8 66,1 79,0 92,4 106,3        

18           66,7 79,6 93,2 107,2 121,7      

20             80,3 93,9 108,0 122,6 137,7     

22               94,5 108,8 123,5 138,7     

24                 109,5 124,3 139,5 155,2   

26                   125,0 140,3 156,1 172,3 

28                     141,1 157,0 173,3 

30                      157,8 174,1 

Відносна повнота насаджень 0,9 

4 12,6 21,6            

6 13,0 22,3 32,7           

8  22,7 33,3 44,9 57,2         

10   33,9 45,6 58,1 71,4        

12   34,3 46,2 58,9 72,3 86,4       

14    46,7 59,6 73,1 87,4 102,2      

16     60,1 73,8 88,2 103,2 118,8     

18      74,5 89,0 104,1 119,8 136,0    

20       89,6 104,9 120,7 137,0 153,8   

22        105,6 121,5 138,0 154,9   

24         122,3 138,8 155,9 173,4  

26          139,6 156,8 174,4 192,5 

28           157,6 175,4 193,5 

30            176,2 194,5 
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Таблиця Д.2  

Фітомаса кори стовбурів соснових деревостанів у абсолютно 

сухому стані, тˑга-1 

Серед-

ній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,6 

4 1,7 2,8            

6 1,7 2,7 3,8           

8  2,7 3,8 4,9 6,0         

10   3,7 4,8 5,9 7,1        

12   3,7 4,8 5,9 7,0 8,1       

14    4,7 5,8 6,9 8,0 9,2      

16     5,7 6,8 7,9 9,1 10,2     

18      6,8 7,9 9,0 10,1 11,2    

20       7,8 8,9 10,0 11,1 12,2   

22        8,8 9,9 11,0 12,1   

24         9,8 10,9 12,0 13,1  

26          10,8 11,9 12,9 14,0 

28           11,8 12,8 13,9 

30            12,7 13,8 

Відносна повнота насаджень 0,7 

4 2,2 3,5            

6 2,1 3,4 4,8           

8  3,4 4,8 6,2 7,6         

10   4,7 6,1 7,5 9,0        

12   4,7 6,0 7,5 8,9 10,4       

14    6,0 7,4 8,8 10,3 11,8      

16     7,3 8,7 10,2 11,6 13,1     

18      8,7 10,1 11,5 13,0 14,5    

20       10,0 11,4 12,9 14,3 15,8   

22        11,3 12,8 14,2 15,7   

24         12,7 14,1 15,5 17,0  

26          14,0 15,4 16,9 18,3 

28           15,3 16,7 18,2 

30            16,6 18,0 
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Продовження табл. Д.2 

Серед-

ній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,8 

4 2,6 4,2            

6 2,6 4,2 5,9           

8  4,1 5,8 7,6 9,4         

10   5,8 7,5 9,3 11,1        

12   5,7 7,4 9,2 11,0 12,8       

14    7,3 9,1 10,9 12,7 14,6      

16     9,0 10,8 12,6 14,4 16,3     

18      10,7 12,5 14,3 16,2 18,0    

20       12,4 14,2 16,0 17,9 19,8   

22        14,1 15,9 17,8 19,6   

24         15,8 17,6 19,5 21,3  

26          17,5 19,3 21,2 23,0 

28           19,2 21,0 22,9 

30            20,9 22,7 

Відносна повнота насаджень 0,9 

4 3,1 5,0            

6 3,0 4,9 7,0           

8  4,9 6,9 9,0 11,2         

10   6,8 8,9 11,1 13,3        

12   6,8 8,8 11,0 13,2 15,4       

14    8,8 10,9 13,0 15,3 17,5      

16     10,8 13,0 15,1 17,4 19,6     

18      12,9 15,0 17,3 19,5 21,8    

20       14,9 17,1 19,4 21,6 23,9   

22        17,0 19,2 21,5 23,8   

24         19,1 21,4 23,6 25,9  

26          21,2 23,5 25,7 28,0 

28           23,3 25,6 27,8 

30            25,4 27,7 
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Таблиця Д.3  

Фітомаса стовбурів у корі соснових деревостанів у абсолютно 

сухому стані, тˑга-1 

Серед-

ній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,6 

4 10,3 17,6            

6 10,6 17,9 26,1           

8  18,2 26,5 35,5 45,1         

10   26,9 36,0 45,7 55,9        

12   27,1 36,3 46,1 56,4 67,2       

14    36,6 46,5 56,9 67,7 79,0      

16     46,8 57,3 68,2 79,6 91,3     

18      57,6 68,6 80,1 91,9 104,1    

20       69,0 80,5 92,4 104,7 117,3   

22        80,9 92,9 105,2 117,9   

24         93,3 105,7 118,4 131,5  

26          106,2 118,9 132,1 145,5 

28           119,4 132,6 146,1 

30            133,1 146,6 

Відносна повнота насаджень 0,7 

4 12,1 20,6                       

6 12,4 21,0 30,6                     

8   21,3 31,1 41,6 52,8                 

10     31,4 42,1 53,4 65,4               

12     31,8 42,5 54,0 66,0 78,6             

14       42,9 54,4 66,6 79,3 92,5          

16         54,8 67,0 79,8 93,1 106,9        

18           67,5 80,3 93,7 107,6 121,8      

20             80,8 94,2 108,2 122,5 137,3     

22               94,7 108,7 123,1 138,0     

24                 109,2 123,7 138,6 153,9   

26                   124,2 139,2 154,6 170,3 

28                     139,8 155,2 171,0 

30                       155,7 171,6 
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Продовження табл. Д.3 

Серед-

ній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,8 

4 13,9 23,6            

6 14,2 24,1 35,1           

8  24,5 35,7 47,7 60,6         

10   36,1 48,3 61,3 75,0        

12   36,4 48,8 61,9 75,7 90,2       

14    49,2 62,4 76,4 90,9 106,1      

16     62,9 76,9 91,6 106,8 122,6     

18      77,4 92,1 107,5 123,4 139,8    

20       92,7 108,1 124,1 140,5 157,5   

22        108,6 124,7 141,3 158,3   

24         125,3 141,9 159,0 176,6  

26          142,5 159,7 177,3 195,4 

28           160,3 178,0 196,1 

30            178,7 196,9 

Відносна повнота насаджень 0,9 

4 15,7 26,6            

6 16,0 27,2 39,6           

8  27,6 40,2 53,9 68,4         

10   40,7 54,5 69,2 84,7        

12   41,1 55,0 69,9 85,5 101,8       

14    55,5 70,4 86,2 102,6 119,7      

16     70,9 86,8 103,4 120,6 138,4     

18      87,3 104,0 121,3 139,3 157,8    

20       104,6 122,0 140,0 158,6 177,8   

22        122,6 140,7 159,4 178,7   

24         141,4 160,2 179,5 199,3  

26          160,9 180,2 200,1 220,5 

28           181,0 200,9 221,4 

30            201,7 222,2 
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Таблиця Д.4  

Фітомаса гілок соснових деревостанів у абсолютно сухому стані, 

тˑга-1 

Середній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,6 

4 1,7 1,2                       

6 3,5 2,3 1,7                     

8   3,8 2,8 2,3 1,9                 

10     4,2 3,3 2,8 2,4               

12     5,7 4,6 3,8 3,3 2,9             

14       5,9 5,0 4,3 3,7 3,3          

16         6,2 5,3 4,7 4,2 3,8        

18           6,5 5,7 5,1 4,6 4,2      

20             6,9 6,1 5,5 5,0 4,6     

22               7,2 6,5 5,9 5,4     

24                 7,5 6,8 6,3 5,8   

26                   7,8 7,2 6,6 6,2 

28                     8,2 7,5 7,0 

30                       8,5 7,9 

Відносна повнота насаджень 0,7 

4 2,2 1,5                       

6 4,3 2,9 2,2                     

8   4,7 3,6 2,9 2,4                 

10     5,2 4,2 3,5 3,0               

12     7,1 5,7 4,8 4,1 3,6             

14       7,4 6,2 5,3 4,7 4,2          

16         7,8 6,7 5,9 5,2 4,7        

18           8,2 7,2 6,4 5,7 5,2      

20             8,6 7,6 6,9 6,3 5,7     

22               9,0 8,1 7,4 6,8     

24                 9,4 8,5 7,8 7,2   

26                   9,8 9,0 8,3 7,7 

28                     10,2 9,4 8,8 

30                       10,6 9,9 
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Продовження табл. Д.4 

Середній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,8 

4 2,6 1,8                       

6 5,2 3,5 2,6                     

8   5,7 4,3 3,5 2,9                 

10     6,3 5,1 4,2 3,6               

12     8,6 6,9 5,8 5,0 4,4             

14       9,0 7,5 6,5 5,7 5,0          

16         9,4 8,1 7,1 6,3 5,7        

18           9,9 8,7 7,7 7,0 6,3      

20             10,4 9,2 8,3 7,6 7,0     

22               10,9 9,8 8,9 8,2     

24                 11,4 10,4 9,5 8,8   

26                   11,9 10,9 10,1 9,4 

28                     12,4 11,4 10,6 

30                       12,8 11,9 

Відносна повнота насаджень 0,9 

4 3,1 2,1                       

6 6,2 4,2 3,1                     

8   6,8 5,1 4,1 3,4                 

10     7,5 6,0 5,0 4,3               

12     10,2 8,2 6,8 5,9 5,2             

14       10,6 8,9 7,6 6,7 6,0          

16         11,2 9,6 8,4 7,5 6,8        

18           11,7 10,3 9,2 8,3 7,5      

20             12,3 11,0 9,9 9,0 8,3     

22               12,9 11,6 10,6 9,7     

24                 13,5 12,3 11,3 10,4   

26                   14,1 12,9 11,9 11,1 

28                     14,6 13,5 12,6 

30                       15,2 14,2 
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Таблиця Д.5  

Фітомаса хвої соснових деревостанів у абсолютно сухому  

стані, тˑга-1 

Середній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,6 

4 1,1 0,9                       

6 1,9 1,5 1,2                     

8   2,1 1,8 1,6 1,4                 

10     2,3 2,0 1,8 1,7               

12     2,9 2,5 2,3 2,1 1,9             

14       3,1 2,7 2,5 2,3 2,2          

16         3,2 3,0 2,7 2,6 2,4        

18           3,4 3,2 2,9 2,8 2,6      

20             3,6 3,3 3,1 3,0 2,8     

22               3,8 3,5 3,3 3,2     

24                 3,9 3,7 3,5 3,4   

26                   4,1 3,9 3,7 3,6 

28                     4,3 4,1 3,9 

30                       4,4 4,2 

Відносна повнота насаджень 0,7 

4 1,5 1,2                       

6 2,4 1,9 1,6                     

8   2,7 2,3 2,0 1,8                 

10     3,0 2,6 2,4 2,2               

12     3,8 3,3 3,0 2,7 2,5             

14       4,0 3,6 3,3 3,0 2,8          

16         4,2 3,8 3,6 3,3 3,1        

18           4,4 4,1 3,8 3,6 3,4      

20             4,7 4,3 4,1 3,9 3,7     

22               4,9 4,6 4,3 4,1     

24                 5,1 4,8 4,6 4,4   

26                   5,3 5,1 4,8 4,6 

28                     5,5 5,3 5,1 

30                       5,7 5,5 
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Продовження табл. Д.5 

Середній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,8 

4 1,9 1,5                       

6 3,0 2,4 2,0                     

8   3,4 2,9 2,5 2,3                 

10     3,8 3,3 3,0 2,7               

12     4,7 4,1 3,7 3,4 3,1             

14       5,0 4,5 4,1 3,8 3,5          

16         5,3 4,8 4,5 4,2 3,9        

18           5,6 5,1 4,8 4,5 4,3      

20             5,8 5,5 5,1 4,9 4,6     

22               6,1 5,8 5,4 5,2     

24                 6,4 6,1 5,8 5,5   

26                   6,7 6,3 6,1 5,8 

28                     6,9 6,6 6,3 

30                       7,2 6,9 

Відносна повнота насаджень 0,9 

4 2,3 1,8                       

6 3,7 2,9 2,5                     

8   4,2 3,5 3,1 2,8                 

10     4,6 4,1 3,6 3,3               

12     5,8 5,1 4,5 4,2 3,8             

14       6,1 5,5 5,0 4,6 4,3          

16         6,4 5,9 5,4 5,1 4,8        

18           6,8 6,3 5,9 5,5 5,2      

20             7,1 6,7 6,3 5,9 5,6     

22               7,5 7,0 6,7 6,3     

24                 7,8 7,4 7,0 6,7   

26                   8,1 7,7 7,4 7,1 

28                     8,5 8,1 7,7 

30                       8,8 8,4 
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Таблиця Д.6 

Фітомаса деревної зелені соснових деревостанів у свіжозрубаному 

стані, тˑга-1 

Середній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,6 

4 2,9 2,3                       

6 5,1 4,0 3,4                     

8   5,9 5,0 4,4 3,9                 

10     6,7 5,9 5,3 4,8               

12     8,7 0,0 6,8 6,2 5,7             

14       9,3 8,4 7,6 7,0 6,6          

16         10,0 9,2 8,5 7,9 7,4        

18           10,7 9,9 9,2 8,7 8,2      

20             11,5 10,7 10,0 9,5 9,0     

22               12,2 11,4 10,8 10,2     

24                 12,8 12,1 11,5 11,0   

26                   13,5 12,8 12,2 11,7 

28                     14,2 13,5 13,0 

30                       14,9 14,2 

Відносна повнота насаджень 0,7 

4 3,8 2,9                       

6 6,5 5,1 4,3                     

8   7,6 6,4 5,6 5,0                 

10     8,6 7,6 6,8 6,2               

12     11,1 9,7 8,7 7,9 7,3             

14       12,0 10,7 9,8 9,0 8,4          

16         12,9 11,7 10,8 10,1 9,5        

18           13,8 12,7 11,8 11,1 10,5      

20             14,7 13,7 12,8 12,1 11,5     

22               15,6 14,6 13,8 13,1     

24                 16,4 15,5 14,7 14,1   

26                   17,3 16,4 15,7 15,0 

28                     18,2 17,3 16,6 

30                       19,0 18,2 
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Продовження табл. Д.6 

Середній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,8 

4 4,7 3,7                       

6 8,1 6,3 5,3                     

8   9,4 7,9 6,9 6,2                 

10     10,7 9,4 8,4 7,7               

12     13,7 12,0 10,8 9,8 9,1             

14       14,8 13,3 12,1 11,2 10,4          

16         15,9 14,5 13,4 12,5 11,7        

18           17,0 15,7 14,7 13,8 13,0      

20             18,2 16,9 15,9 15,0 14,2     

22               19,3 18,1 17,1 16,2     

24                 20,4 19,2 18,3 17,4   

26                   21,5 20,4 19,4 18,6 

28                     22,5 21,5 20,5 

30                       23,6 22,6 

Відносна повнота насаджень 0,9 

4 5,6 4,4                       

6 9,8 7,7 6,4                     

8   11,3 9,5 8,3 7,5                 

10     12,9 11,3 10,1 9,2               

12     16,6 14,5 13,0 11,9 10,9             

14       17,9 16,0 14,6 13,5 12,6          

16         19,2 17,5 16,2 15,1 14,2        

18           20,6 19,0 17,7 16,6 15,7      

20             21,9 20,4 19,2 18,1 17,2     

22               23,3 21,9 20,6 19,6     

24                 24,6 23,2 22,1 21,0   

26                   25,9 24,6 23,5 22,4 

28                     27,2 25,9 24,8 

30                       28,5 27,3 
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Таблиця Д.7 

Фітомаса крон соснових деревостанів у абсолютно сухому стані, 

тˑга-1 

Середній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,6 

4 2,9 2,1                       

6 5,3 3,8 3,0                     

8 0,0 5,9 4,6 3,8 3,3                 

10     6,5 5,4 4,6 4,1               

12     8,6 7,1 6,1 5,4 4,8             

14       9,0 7,7 6,8 6,1 5,5          

16         9,5 8,3 7,4 6,7 6,2        

18           9,9 8,9 8,0 7,4 6,8      

20             10,4 9,4 8,6 8,0 7,4     

22               10,9 10,0 9,2 8,6     

24                 11,4 10,5 9,8 9,2   

26                   11,9 11,1 10,4 9,7 

28                     12,4 11,6 10,9 

30                       12,9 12,1 

Відносна повнота насаджень 0,7 

4 3,6 2,6                       

6 6,7 4,8 3,8                     

8   7,4 5,9 4,9 4,2                 

10     8,2 6,8 5,9 5,2               

12     10,8 9,0 7,7 6,8 6,1             

14       11,4 9,8 8,6 7,7 7,0          

16         12,0 10,5 9,4 8,5 7,8        

18           12,6 11,3 10,2 9,3 8,6      

20             13,2 12,0 11,0 10,1 9,4     

22               13,8 12,7 11,7 10,9     

24                 14,5 13,4 12,4 11,6   

26                   15,1 14,0 13,1 12,3 

28                     15,7 14,7 13,8 

30                       16,3 15,3 
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Продовження табл. Д.7 

Середній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,8 

4 4,5 3,2                       

6 8,3 5,9 4,7                     

8   9,1 7,2 6,0 5,2                 

10     10,1 8,4 7,2 6,4               

12     13,3 11,0 9,5 8,4 7,5             

14       14,0 12,0 10,5 9,4 8,6          

16         14,7 12,9 11,6 10,5 9,6        

18           15,5 13,8 12,5 11,5 10,6      

20             16,2 14,7 13,5 12,4 11,6     

22               17,0 15,6 14,4 13,4     

24                 17,8 16,4 15,3 14,3   

26                   18,5 17,2 16,1 15,2 

28                     19,3 18,0 17,0 

30                       20,0 18,8 

Відносна повнота насаджень 0,9 

4 5,4 3,9                       

6 9,9 7,1 5,6                     

8   10,9 8,6 7,2 6,2                 

10     12,1 10,1 8,7 7,6               

12     15,9 13,2 11,4 10,0 9,0             

14       16,7 14,4 12,7 11,3 10,3          

16         17,6 15,5 13,9 12,6 11,5        

18           18,5 16,6 15,0 13,8 12,7      

20             19,4 17,6 16,2 14,9 13,9     

22               20,4 18,7 17,2 16,0     

24                 21,3 19,7 18,3 17,1   

26                   22,2 20,7 19,3 18,2 

28                     23,1 21,6 20,3 

30                       24,0 22,6 
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Таблиця Д.8 

Надземна фітомаса соснових деревостанів у абсолютно сухому 

стані, тˑга-1 

Серед-

ній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,6 

4 13,1 19,7            

6 16,0 21,7 29,0           

8  24,1 31,1 39,4 48,4         

10   33,4 41,3 50,3 60,0        

12   35,7 43,4 52,2 61,8 72,0       

14    45,6 54,2 63,7 73,7 84,5      

16     56,2 65,6 75,6 86,4 97,5     

18      67,5 77,5 88,1 99,3 110,9    

20       79,5 89,9 101,0 112,7 124,7   

22        91,9 102,9 114,4 126,5   

24         104,7 116,2 128,2 140,7  

26          118,1 130,0 142,4 155,3 

28           131,9 144,2 157,0 

30            146,0 158,7 

Відносна повнота насаджень 0,7 

4 15,8 23,3            

6 19,1 25,8 34,4           

8  28,7 37,0 46,5 57,0         

10   39,6 48,9 59,3 70,6        

12   42,7 51,5 61,8 72,8 84,7       

14    54,3 64,2 75,2 87,0 99,5      

16     66,8 77,5 89,3 101,6 114,7     

18      80,1 91,6 103,9 116,9 130,4    

20       94,1 106,1 119,2 132,7 146,7   

22        108,6 121,4 134,8 148,9   

24         123,7 137,0 151,0 165,5  

26          139,3 153,3 167,7 182,6 

28           155,5 169,9 184,9 

30            172,0 187,0 
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Продовження табл. Д.8 

Серед-

ній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,8 

4 18,4 26,9                       

6 22,4 30,0 39,7                     

8   33,6 42,9 53,7 65,8                 

10     46,2 56,7 68,5 81,3               

12     49,7 59,8 71,4 84,1 97,7             

14       63,2 74,4 87,0 100,4 114,6          

16         77,6 89,8 103,2 117,3 132,2        

18           92,9 105,9 120,0 134,9 150,4      

20             108,9 122,8 137,5 153,0 169,1     

22               125,6 140,3 155,6 171,7     

24                 143,1 158,4 174,3 190,9   

26                   161,1 176,9 193,5 210,6 

28                     179,6 196,0 213,0 

30                       198,7 215,7 

Відносна повнота насаджень 0,9 

4 21,1 30,5                       

6 25,9 34,3 45,2                     

8   38,6 48,8 61,1 74,6                 

10     52,8 64,6 77,8 92,3               

12     57,1 68,3 81,2 95,6 110,8             

14       72,2 84,8 98,8 113,9 130,0          

16         88,5 102,3 117,2 133,2 150,0        

18           105,8 120,6 136,4 153,1 170,5      

20             124,0 139,7 156,2 173,5 191,7     

22               143,0 159,3 176,7 194,7     

24                 162,7 179,9 197,8 216,4   

26                   183,1 200,8 219,4 238,7 

28                     204,1 222,5 241,7 

30                       225,7 244,8 
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Таблиця Д.9 

Відношення фітомаси стовбурів у корі до запасу соснових 

деревостанів, тˑ(м3)-1 

Середній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,6 

4 0,44 0,45            

6 0,43 0,44 0,44           

8  0,43 0,43 0,44 0,44         

10   0,43 0,43 0,43 0,43        

12   0,42 0,42 0,43 0,43 0,43       

14    0,42 0,42 0,42 0,43 0,43      

16     0,42 0,42 0,42 0,42 0,43     

18      0,42 0,42 0,42 0,42 0,42    

20       0,42 0,42 0,42 0,42 0,42   

22        0,41 0,42 0,42 0,42   

24         0,41 0,41 0,42 0,42  

26          0,41 0,41 0,41 0,42 

28           0,41 0,41 0,41 

30            0,41 0,41 

Відносна повнота насаджень 0,7 

4 0,45 0,45                       

6 0,43 0,44 0,45                     

8   0,43 0,44 0,44 0,44                 

10     0,43 0,43 0,44 0,44               

12     0,42 0,43 0,43 0,43 0,43             

14       0,42 0,42 0,43 0,43 0,43          

16         0,42 0,42 0,43 0,43 0,43        

18           0,42 0,42 0,42 0,43 0,43      

20             0,42 0,42 0,42 0,42 0,42     

22               0,42 0,42 0,42 0,42     

24                 0,42 0,42 0,42 0,42   

26                   0,42 0,42 0,42 0,42 

28                     0,41 0,42 0,42 

30                       0,41 0,41 
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Продовження табл. Д.9 

Середній 

діаметр, 

см 

Середня висота, м 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Відносна повнота насаджень 0,8 

4 0,45 0,46                       

6 0,44 0,44 0,45                     

8   0,43 0,44 0,44 0,45                 

10     0,43 0,44 0,44 0,44               

12     0,43 0,43 0,43 0,44 0,44             

14       0,43 0,43 0,43 0,43 0,43          

16         0,42 0,43 0,43 0,43 0,43        

18           0,42 0,42 0,43 0,43 0,43      

20             0,42 0,42 0,43 0,43 0,43     

22               0,42 0,42 0,42 0,42     

24                 0,42 0,42 0,42 0,42   

26                   0,42 0,42 0,42 0,42 

28                     0,42 0,42 0,42 

30                       0,42 0,42 

Відносна повнота насаджень 0,9 

4 0,45 0,46            

6 0,44 0,45 0,45           

8  0,44 0,44 0,45 0,45         

10   0,43 0,44 0,44 0,44        

12   0,43 0,43 0,44 0,44 0,44       

14    0,43 0,43 0,43 0,44 0,44      

16     0,43 0,43 0,43 0,43 0,43     

18      0,43 0,43 0,43 0,43 0,43    

20       0,42 0,43 0,43 0,43 0,43   

22        0,42 0,42 0,43 0,43   

24         0,42 0,42 0,42 0,43  

26          0,42 0,42 0,42 0,42 

28           0,42 0,42 0,42 

30            0,42 0,42 
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ДОДАТОК Е 

Надземна фітомаса соснових деревостанів за даними ДЗЗ 

Таблиця Е 

Статистичні показники надземної фітомаси сосняків Обухівського 

лісництва, визначеної за допомогою Sentinel-2А 

№ 

кварталу 

Площа, 

м2 

Надземна фітомаса, тˑга-1 

min max Ẋ σ Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 38800 75,4 242,9 115,5 48,06 448,0 

2 22300 75,3 113,6 84,1 8,04 187,6 

3 15700 75,3 106,0 83,4 6,58 130,9 

4 12400 75,3 112,4 82,9 6,42 102,7 

5 262400 75,3 286,4 170,5 45,04 4473,3 

6 186500 75,4 253,5 150,8 46,34 2812,6 

7 284100 75,4 269,6 160,5 51,25 4559,6 

8 99900 75,3 255,6 138,5 50,17 1383,5 

9 94800 75,3 263,9 135,5 47,16 1284,4 

10 12600 75,3 175,0 97,9 22,95 123,4 

11 501700 75,3 309,8 165,4 52,70 8296,1 

12 224400 75,3 269,1 121,6 37,02 2728,4 

13 7800 75,7 187,8 122,3 30,89 95,4 

14 233900 75,3 244,4 140,7 42,29 3290,9 

15 330100 75,3 264,6 155,4 46,48 5129,4 

16 57800 75,3 229,6 129,3 43,36 747,5 

17 154800 75,4 262,6 156,6 49,59 2424,2 

18 221200 75,5 291,3 175,9 48,45 3890,2 

19 447900 75,4 275,8 168,0 40,06 7524,4 

20 33300 75,3 232,5 117,2 37,25 390,2 

21 128400 75,3 246,7 151,0 41,91 1939,0 

22 398200 75,3 266,6 148,8 48,01 5923,6 

23 459400 75,4 271,5 156,2 47,62 7173,5 

24 459400 75,4 270,5 157,6 41,98 7238,9 

25 1013400 75,3 292,2 180,0 44,18 18242,2 

26 808500 75,4 284,3 168,3 46,31 13610,0 

27 623100 75,4 278,3 165,7 48,32 10321,7 

28 415200 75,3 292,2 159,3 49,16 6616,1 

29 149900 75,6 293,4 170,4 49,49 2554,8 

30 22500 75,3 209,6 111,7 28,68 251,4 

31 33100 75,4 284,1 135,0 55,98 446,7 

32 211000 75,3 292,4 150,3 51,73 3172,3 
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Продовження табл. Е 

1 2 3 4 5 6 7 

33 3500 75,4 105,8 83,6 7,89 29,2 

34 104400 75,3 261,0 135,7 45,19 1416,4 

35 46900 75,4 217,6 113,9 37,88 534,0 

36 369200 75,3 276,1 164,2 51,85 6062,9 

37 547900 75,4 286,8 164,1 46,79 8990,0 

38 194300 75,3 293,2 159,1 52,86 3090,5 

39 221900 75,3 283,4 151,1 55,90 3352,2 

40 412300 75,3 303,2 163,3 56,43 6733,5 

41 239400 75,4 290,9 151,3 54,61 3621,5 

42 181700 75,3 282,6 161,0 54,45 2925,7 

43 289500 75,4 275,4 162,9 47,66 4715,5 

44 822700 75,4 293,9 185,4 46,80 15255,2 

45 556400 75,4 294,4 186,3 48,03 10364,3 

46 51700 75,3 145,1 88,5 12,63 457,4 

47 32000 75,3 121,3 84,5 8,03 270,5 

48 27900 75,3 122,9 86,7 9,48 242,0 

49 23400 75,5 127,2 89,2 11,01 208,7 

Разом  12089600 - - 140 - 195782,4 
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Додаток Є 

Хід росту модальних соснових деревостанів штучного походження Байрачного Степу України 

Таблиця Є.1 

Динамічна бонітетна шкала для соснових деревостанів Байрачного Степу 

Вік, 

Років 
Id Ic Ib Iа I II III IV V Vа 

10 2,5–2,4 2,3–2,2 2,1–2,0 1,9–1,7 1,6–1,5 1,4–1,3 1,2–1,1 1,0–0,9 0,8–0,6 0,5 

15 5,8–5,4 5,3–4,9 4,8–4,4 4,3–3,9 3,8–3,4 3,3–2,7 2,8–2,3 2,2–1,8 1,7–1,3 1,2 

20 9,7–8,9 8,8–8,1 8,0–7,2 7,1–6,4 6,3–5,5 5,4–4,7 4,6–3,8 3,7–3,0 2,9–2,1 2,0–1,2 

25 13,7–12,6 12,5–11,4 11,3–10,2 10,1–9,0 8,9–7,8 7,7–6,6 6,5–5,4 5,3–4,2 4,1–3,0 2,9–1,7 

30 17,6–16,2 16,1–14,7 14,6–13,1 13,0–11,5 11,4–10,0 9,9–8,5 8,4–6,9 6,8–5,3 5,2–3,8 3,7–2,2 

35 21,4–19,6 19,5–17,7 17,6–15,8 15,7–14,0 13,9–12,1 12,0–10,2 10,1–8,3 8,2–6,5 6,4–4,6 4,5–2,7 

40 24,8–22,8 22,7–20,6 20,5–18,4 18,3–16,2 16,1–14,0 13,9–11,9 11,8–9,6 9,5–7,5 7,4–5,3 5,2–3,1 

45 28,0–25,6 25,5–23,2 23,1–20,7 20,6–18,0 18,1–15,8 15,7–13,4 13,3–10,9 10,8–8,4 8,3–6,0 5,9–3,5 

50 30,8–28,2 28,1–25,5 25,4–27,8 22,7–20,1 20,0–17,4 17,3–14,7 14,6–12,0 11,9–9,3 9,2–6,6 6,5–3,9 

55 33,3–30,5 30,4–27,6 27,5–24,6 24,5–21,7 21,6–18,8 18,7–15,9 15,8–12,9 12,8–10,0 9,9–7,1 7,0–4,2 

60 35,6–32,6 32,5–29,5 29,4–26,3 26,2–23,2 23,1–20,1 20,0–17,0 16,9–13,8 13,7–10,7 10,6–7,6 7,5–4,5 

65 37,6–34,4 34,3–31,1 31,0–27,8 27,7–24,5 24,4–21,2 21,1–17,9 17,8–14,6 14,5–11,3 11,2–8,0 7,9–4,8 

70 39,3–36,0 35,9–32,6 32,5–30,0 29,0–25,6 25,5–22,2 22,1–18,8 18,7–15,2 15,1–11,8 11,7–8,4 8,3–5,0 

75 40,9–37,4 37,3–33,9 33,8–30,2 30,1–26,5 26,5–23,1 23,0–19,5 19,4–15,8 15,7–12,3 12,2–8,7 8,6–5,2 

80 42,2–38,7 38,6–35,0 34,9–31,2 31,1–27,5 27,4–23,8 23,7–20,1 20,0–16,4 16,3–12,7 12,6–9,0 8,9–5,3 
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Таблиця Є.2 

Хід росту штучних соснових деревостанів Іа класу бонітету 

В
ік

, 
р
о
к
ів

 

Деревостан Частина, що вирубується 

З
аг

ал
ь
н

а 
п

р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 
м

3
 Загальний 

приріст, 

м3ˑга-1ˑрік-1 

се
р
ед

н
я
 в

и
со

та
, 
м

 

се
р
ед

н
ій

 д
іа

м
ет

р
, 
см

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

су
м

а 
п

л
о
щ

 п
о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ет
и

н
ів

, 
м

2
 

в
и

д
о
в
е 

ч
и

сл
о

 

за
п

ас
, 
м

3
ˑг

а-1
 

Зміна запасу, 

м3ˑга-1 

се
р
ед

н
я
 в

и
со

та
, 
м

 

се
р
ед

н
ій

 д
іа

м
ет

р
, 
см

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

cу
м

а 
п

л
о
щ

 п
о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ет
и

н
ів

, 
м

2
 

за
п

ас
, 
м

3
ˑг

а-1
 

cу
м

а 
за

п
ас

ів
, 
м

3
 

се
р
ед

н
ій

 

п
о
то

ч
н

и
й

 

се
р
ед

н
я
 

п
о
то

ч
н

а 

10 2,0 3,0 3303 2,6 0,979 5 0,5  - 1,8 2,1 - - - - 5 0,5 - 

15 4,2 5,4 2867 7,3 0,820 25 1,7 4,0 3,7 3,8 436 0,5 2 2 27 1,8 4,3 

20 6,7 8,1 2328 12,9 0,719 62 3,1 7,3 5,9 5,7 539 1,4 6 7 69 3,5 8,5 

25 9,3 10,7 1979 18,0 0,650 109 4,3 9,3 8,3 7,7 349 1,6 9 16 125 5,0 11,1 

30 11,9 13,4 1550 22,0 0,599 157 5,2 9,6 10,7 9,7 429 3,1 20 36 193 6,4 13,7 

35 14,4 16,0 1228 24,9 0,560 201 5,7 8,8 13,1 11,7 322 3,4 25 68 268 7,7 13,8 

40 16,8 18,6 990 26,8 0,529 238 6,0 7,5 15,2 13,6 239 3,5 28 96 334 8,3 13,1 

45 18,9 21,0 812 28,1 0,505 269 6,0 6,1 17,3 15,5 177 3,4 29 125 394 8,7 12,0 

50 20,9 23,3 679 28,9 0,486 293 5,9 4,9 19,1 17,4 133 3,2 29 154 448 9,0 10,8 

55 22,6 25,5 578 29,5 0,470 313 5,7 3,9 20,8 19,2 101 2,9 29 183 496 9,0 9,6 

60 24,1 27,5 500 29,8 0,457 328 5,5 3,1 22,2 21,0 78 2,7 28 211 539 9,0 8,6 

65 25,5 29,5 439 29,9 0,446 340 5,2 2,4 23,6 22,8 61 2,5 26 237 577 8,9 7,7 

70 26,7 31,3 390 30,0 0,437 350 5,0 1,9 24,7 24,5 49 2,3 25 261 612 8,7 6,9 

75 27,7 33,0 351 30,1 0,430 358 4,8 1,6 25,7 26,1 39 2,1 23 285 643 8,6 6,2 

80 28,6 34,7 319 30,1 0,423 364 4,6 1,3 26,6 27,7 32 1,9 22 307 671 8,4 5,7 

4
2

8
 

 



429 

 

Таблиця Є.3  

Хід росту штучних соснових деревостанів І класу бонітету 

В
ік

, 
р
о
к
ів

 

Деревостан Частина, що вирубується 

З
аг

ал
ь
н

а 
п

р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 
м

3
 Загальний 

приріст, 

м3ˑга-1ˑрік-1 

се
р
ед

н
я
 в

и
со

та
, 
м

 

се
р
ед

н
ій

 д
іа

м
ет

р
, 
см

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

су
м

а 
п

л
о
щ

 п
о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ет
и

н
ів

, 
м

2
 

в
и

д
о
в
е 

ч
и

сл
о

 

за
п

ас
, 
м

3
ˑг

а-1
 

Зміна запасу, 

м3ˑга-1 

се
р
ед

н
я
 в

и
со

та
, 
м

 

се
р
ед

н
ій

 д
іа

м
ет

р
, 
см

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

cу
м

а 
п

л
о
щ

 п
о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ет
и

н
ів

, 
м

2
 

за
п

ас
, 

м
3
ˑг

а-1
 

cу
м

а 
за

п
ас

ів
, 
м

3
 

се
р
ед

н
ій

 

п
о
то

ч
н

и
й

 

се
р
ед

н
я
 

п
о
то

ч
н

а 

10 1,7 2,8 3643 2,0 1,016 4 0,4 - 1,5 1,9 - - - - 4 0,4 - 

15 3,6 5,0 3016 5,9 0,850 18 1,2 3,0 3,2 3,5 627 0,6 1,7 1,7 20 1,3 3,3 

20 5,9 7,5 2464 10,9 0,746 48 2,4 5,9 5,2 5,3 552 1,2 5 6 54 2,7 6,9 

25 8,3 10,1 1985 15,8 0,675 88 3,5 8,0 7,4 7,2 479 1,9 10 16 104 4,2 10,0 

30 10,6 12,6 1591 19,9 0,622 131 4,4 8,7 9,6 9,1 394 2,5 15 31 162 5,4 11,7 

35 12,9 15,1 1285 23,0 0,583 172 4,9 8,2 11,7 11,0 306 2,9 20 51 223 6,4 12,1 

40 15,0 17,5 1052 25,2 0,552 208 5,2 7,2 13,6 12,8 233 3,0 23 74 282 7,0 11,7 

45 16,9 19,7 875 26,7 0,528 238 5,3 6,0 15,4 14,6 177 3,0 24 98 336 7,5 10,8 

50 18,6 21,9 740 27,8 0,509 263 5,3 4,9 17,0 16,3 135 2,8 24 122 385 7,7 9,8 

55 20,1 23,9 637 28,5 0,493 283 5,1 4,0 18,5 18,1 104 2,7 24 146 429 7,8 8,8 

60 21,4 25,8 555 29,0 0,480 299 5,0 3,2 19,8 19,7 81 2,5 23 169 468 7,8 7,9 

65 22,6 27,6 491 29,4 0,470 312 4,8 2,6 20,9 21,3 64 2,3 22 191 503 7,7 7,1 

70 23,6 29,3 440 29,6 0,461 322 4,6 2,1 21,9 22,9 52 2,1 21 212 534 7,6 6,3 

75 24,5 30,9 398 29,7 0,454 330 4,4 1,7 22,7 24,4 42 2,0 20 232 562 7,5 5,7 

80 25,2 32,4 363 29,8 0,448 337 4,2 1,4 23,5 25,9 35 1,8 19 251 588 7,4 5,2 
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Таблиця Є.4  

Хід росту штучних соснових деревостанів ІІ класу бонітету 

В
ік

, 
р
о
к
ів

 

Деревостан Частина, що вирубується 

З
аг

ал
ь
н

а 
п

р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 
м

3
 Загальний 

приріст, 

м3ˑга-1ˑрік-1 

се
р
ед

н
я
 в

и
со

та
, 
м

 

се
р
ед

н
ій

 д
іа

м
ет

р
, 
см

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

су
м

а 
п

л
о
щ

 п
о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ет
и

н
ів

, 
м

2
 

в
и

д
о
в
е 

ч
и

сл
о

 

за
п

ас
, 
м

3
ˑг

а-1
 

Зміна запасу, 

м3ˑга-1 

се
р
ед

н
я
 в

и
со

та
, 
м

 

се
р
ед

н
ій

 д
іа

м
ет

р
, 
см

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

cу
м

а 
п

л
о
щ

 п
о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ет
и

н
ів

, 
м

2
 

за
п

ас
, 

м
3
ˑг

а-1
 

cу
м

а 
за

п
ас

ів
, 
м

3
 

се
р
ед

н
ій

 

п
о
то

ч
н

и
й

 

се
р
ед

н
я
 

п
о
то

ч
н

а 

10 1,6 2,6 3815 1,8 1,033 3 0,3 - 1,4 1,9 - - - - 3 0,3 - 

15 3,5 4,9 3139 5,6 0,860 17 1,1 2,7 3,1 3,5 676 0,6 2 2 19 1,2 3,1 

20 5,4 7,2 2543 9,9 0,764 41 2,0 4,8 4,8 5,1 596 1,2 4 6 47 2,3 5,7 

25 7,4 9,5 2000 14,2 0,697 73 2,9 6,5 6,6 6,8 543 2,0 9 15 88 3,5 8,3 

30 9,4 11,8 1636 17,9 0,647 109 3,6 7,1 8,5 8,5 364 2,1 11 26 135 4,5 9,4 

35 11,3 14,0 1347 20,9 0,609 144 4,1 7,0 10,2 10,2 288 2,4 15 41 185 5,3 9,9 

40 13,1 16,2 1123 23,2 0,579 176 4,4 6,4 11,9 11,9 225 2,5 17 58 234 5,9 9,9 

45 14,7 18,3 948 24,9 0,556 204 4,5 5,6 13,4 13,5 175 2,5 19 77 281 6,3 9,4 

50 16,2 20,3 811 26,2 0,536 228 4,6 4,8 14,9 15,2 137 2,5 20 97 325 6,5 8,7 

55 17,6 22,2 704 27,2 0,520 248 4,5 4,0 16,1 16,8 108 2,4 20 117 365 6,6 8,0 

60 18,7 24,0 618 27,9 0,507 265 4,4 3,4 17,3 18,3 86 2,3 20 137 402 6,7 7,3 

65 19,8 25,7 549 28,4 0,496 279 4,3 2,8 18,3 19,8 69 2,1 19 156 435 6,7 6,7 

70 20,7 27,3 492 28,8 0,487 291 4,2 2,3 19,2 21,3 56 2,0 19 175 464 6,6 6,1 

75 21,6 28,8 446 29,1 0,479 300 4,0 1,9 20,0 22,8 46 1,9 18 193 493 6,6 5,6 

80 22,3 30,2 407 29,3 0,473 308 3,9 1,6 20,7 24,2 39 1,8 17 210 518 6,5 5,1 
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Таблиця Є.5  

Хід росту штучних соснових деревостанів ІІІ класу бонітету 

В
ік

, 
р
о
к
ів

 

Деревостан Частина, що вирубується 

З
аг

ал
ь
н

а 
п

р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 
м

3
 Загальний 

приріст, 

м3ˑга-1ˑрік-1 

се
р
ед

н
я
 в

и
со

та
, 
м

 

се
р
ед

н
ій

 д
іа

м
ет

р
, 
см

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

су
м

а 
п

л
о
щ

 п
о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ет
и

н
ів

, 
м

2
 

в
и

д
о
в
е 

ч
и

сл
о

 

за
п

ас
, 
м

3
ˑг

а-1
 

Зміна запасу, 

м3ˑга-1 

се
р
ед

н
я
 в

и
со

та
, 
м

 

се
р
ед

н
ій

 д
іа

м
ет

р
, 
см

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

cу
м

а 
п

л
о
щ

 п
о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ет
и

н
ів

, 
м

2
 

за
п

ас
, 

м
3
ˑг

а-1
 

cу
м

а 
за

п
ас

ів
, 
м

3
 

се
р
ед

н
ій

 

п
о
то

ч
н

и
й

 

се
р
ед

н
я
 

п
о
то

ч
н

а 

10 1,3 - 4119 - - 2 0,2 - 1,2 - - - - - 2 0,2 - 

15 2,8 4,3 3433 4,1 0,910 10 0,7 1,7 2,4 3,1 686 0,5 1 1 11 0,8 1,9 

20 4,4 6,4 2766 7,7 0,807 28 1,4 3,5 3,9 4,6 667 1,1 3 4 32 1,6 4,2 

25 6,2 8,6 2196 11,6 0,736 53 2,1 5,0 5,5 6,1 570 1,7 7 11 64 2,6 6,4 

30 7,9 10,7 1673 15,1 0,684 81 2,7 5,8 7,1 7,7 523 2,4 12 23 104 3,5 7,2 

35 9,5 12,8 1408 18,1 0,645 111 3,2 5,9 8,6 9,3 265 1,8 10 33 144 4,1 7,9 

40 11,0 14,8 1195 20,5 0,615 139 3,5 5,6 10,0 10,8 213 2,0 12 45 184 4,6 8,0 

45 12,4 16,7 1026 22,4 0,591 164 3,6 5,0 11,3 12,3 169 2,0 14 59 223 4,9 7,7 

50 13,6 18,4 891 23,8 0,572 185 3,7 4,3 12,5 13,8 135 2,0 14 73 258 5,2 7,2 

55 14,7 20,1 783 24,9 0,556 204 3,7 3,7 13,5 15,2 108 2,0 15 88 292 5,3 6,6 

60 15,6 21,7 696 25,8 0,543 219 3,7 3,1 14,4 16,6 87 1,9 15 103 322 5,4 6,0 

65 16,5 23,2 625 26,4 0,533 232 3,6 2,6 15,2 17,9 71 1,8 15 118 350 5,4 5,5 

70 17,2 24,6 566 26,9 0,525 243 3,5 2,2 15,9 19,2 58 1,7 14 132 375 5,3 5,0 

75 17,8 25,9 518 27,3 0,517 252 3,4 1,8 16,5 20,5 49 1,6 14 146 398 5,3 4,5 

80 18,3 27,2 477 27,7 0,512 259 3,2 1,5 17,1 21,7 41 1,5 13 159 418 5,2 4,1 
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Таблиця Є.6  

Хід росту штучних соснових деревостанів IV класу бонітету 

В
ік

, 
р
о
к
ів

 

Деревостан Частина, що вирубується 

З
аг

ал
ь
н

а 
п

р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 
м

3
 Загальний 

приріст, 

м3ˑга-1ˑрік-1 

се
р
ед

н
я
 в

и
со

та
, 
м

 

се
р
ед

н
ій

 д
іа

м
ет

р
, 
см

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

су
м

а 
п

л
о
щ

 п
о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ет
и

н
ів

, 
м

2
 

в
и

д
о
в
е 

ч
и

сл
о

 

за
п

ас
, 
м

3
ˑг

а-1
 

Зміна запасу, 

м3ˑга-1 

се
р
ед

н
я
 в

и
со

та
, 
м

 

се
р
ед

н
ій

 д
іа

м
ет

р
, 
см

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 д

ер
ев

, 
ш

т.
 

cу
м

а 
п

л
о
щ

 п
о
п

ер
еч

н
и

х
 

п
ер

ет
и

н
ів

, 
м

2
 

за
п

ас
, 

м
3
ˑг

а-1
 

cу
м

а 
за

п
ас

ів
, 
м

3
 

се
р
ед

н
ій

 

п
о
то

ч
н

и
й

 

се
р
ед

н
я
 

п
о
то

ч
н

а 

10 1,0 - 4359 - - 1 0,1 - 0,9 - - - - - 1 0,1 

 15 2,1 3,7 3640 2,7 0,974 5 0,4 0,9 1,8 2,6 719 0,4 0,7 0,7 5 0,3 0,8 

20 3,3 5,5 2926 5,3 0,868 15 0,8 2,0 3,0 3,9 714 0,9 2 3 18 0,9 2,6 

25 4,7 7,4 2281 8,3 0,795 31 1,2 3,1 4,2 5,3 645 1,4 5 8 39 1,5 4,1 

30 6,0 9,3 1674 11,3 0,740 51 1,7 3,9 5,4 6,7 607 2,1 9 17 67 2,2 5,6 

35 7,4 11,1 1449 14,1 0,699 72 2,1 4,4 6,7 8,1 225 1,2 5 22 94 2,7 5,4 

40 8,6 12,9 1259 16,5 0,666 94 2,4 4,4 7,8 9,5 190 1,3 7 29 123 3,1 5,8 

45 9,8 14,6 1101 18,5 0,640 116 2,6 4,2 8,9 10,8 158 1,5 8 37 152 3,4 5,9 

50 10,8 16,3 970 20,2 0,618 135 2,7 3,9 9,9 12,2 131 1,5 9 46 181 3,6 5,8 

55 11,8 17,8 862 21,6 0,601 153 2,8 3,5 10,8 13,5 108 1,5 10 56 209 3,8 5,5 

60 12,7 19,3 772 22,7 0,586 168 2,8 3,1 11,7 14,8 90 1,5 11 67 235 3,9 5,2 

65 13,4 20,8 697 23,6 0,574 182 2,8 2,7 12,4 16,0 75 1,5 11 78 259 4,0 4,9 

70 14,1 22,1 635 24,3 0,564 194 2,8 2,3 13,1 17,3 63 1,5 11 89 282 4,0 4,5 

75 14,7 23,4 581 24,9 0,556 204 2,7 2,0 13,6 18,5 53 1,4 11 100 303 4,0 4,2 

80 15,2 24,6 536 25,4 0,549 212 2,7 1,7 14,2 19,6 45 1,4 11 111 322 4,0 3,9 
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Додаток Ж 

Динаміка біологічної продуктивності модальних соснових деревостанів  

Таблиця Ж.1 

Динаміка біологічної продуктивності модальних деревостанів культур 

сосни звичайної Іа класу бонітету Байрачного Степу України за 

компонентами надземної фітомаси 

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

 

С
то

в
б

у
р
о
в
и

й
 з

ап
ас

, 

м
3
ˑг

а-1
 

Фітомаса в абсолютно сухому стані, тˑга-1 

В
ід

н
о
ш

ен
н

я
  

н
ад

зе
м

н
о
ї 

ф
іт

о
м

ас
и

  

д
о
 з

ап
ас

у
, 
тˑ

(м
3
)-1

 

стовбурів крон 

н
ад

зе
м

н
а 

д
ер

ев
и

н
а 

к
о
р
а 

р
аз

о
м

 

гі
л

к
и

 

х
в
о
я
 

р
аз

о
м

 

10 2,0 3,0 5 5,2 1,4 6,6 1,30 0,89 2,20 8,8 1,72 

15 4,2 5,4 25 11,4 2,1 13,5 1,53 1,03 2,56 16,0 0,64 

20 6,7 8,1 62 19,8 3,0 22,8 1,91 1,26 3,17 26,0 0,42 

25 9,3 10,7 109 32,6 4,8 37,4 2,78 1,82 4,60 42,0 0,39 

30 11,9 13,4 157 47,0 6,7 53,7 3,69 2,38 6,07 59,8 0,38 

35 14,4 16,0 201 62,2 8,6 70,8 4,62 2,93 7,55 78,4 0,39 

40 16,8 18,6 238 77,5 10,4 87,9 5,56 3,46 9,02 96,9 0,41 

45 18,9 21,0 269 90,9 11,7 102,6 6,32 3,83 10,15 112,8 0,42 

50 20,9 23,3 293 103,2 12,9 116,1 7,04 4,16 11,20 127,3 0,43 

55 22,6 25,5 313 113,6 13,6 127,2 7,63 4,38 12,01 139,2 0,44 

60 24,1 27,5 328 123,6 14,4 138,0 8,30 4,65 12,96 150,9 0,46 

65 25,5 29,5 340 133,6 15,3 148,9 9,10 4,97 14,08 162,9 0,48 

70 26,7 31,3 350 140,6 15,7 156,2 9,64 5,13 14,77 171,0 0,49 

75 27,7 33,0 358 148,4 16,3 164,8 10,41 5,41 15,81 180,6 0,50 

80 28,6 34,7 364 155,4 16,9 172,3 11,17 5,67 16,83 189,1 0,52 
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Таблиця Ж.2 

Динаміка біологічної продуктивності модальних деревостанів культур 

сосни звичайної І класу бонітету Байрачного Степу України за 

компонентами надземної фітомаси 

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

 

С
то

в
б

у
р
о
в
и

й
 з

ап
ас

, 

м
3
ˑг

а-1
 

Фітомаса в абсолютно сухому стані, тˑга-1 

В
ід

н
о
ш

ен
н

я
  

н
ад

зе
м

н
о
ї 

ф
іт

о
м

ас
и

  

д
о
 з

ап
ас

у
, 
тˑ

(м
3
)-1

 

стовбурів крон 

н
ад

зе
м

н
а 

д
ер

ев
и

н
а 

к
о
р
а 

р
аз

о
м

 

гі
л

к
и

 

х
в
о
я
 

р
аз

о
м

 

10 1,7 2,8 4 4,3 1,2 5,4 1,29 0,84 2,13 7,6 2,14 

15 3,6 5,0 18 9,4 1,8 11,2 1,48 0,95 2,42 13,6 0,74 

20 5,9 7,5 48 16,1 2,4 18,5 1,73 1,09 2,82 21,3 0,44 

25 8,3 10,1 88 26,6 3,8 30,4 2,49 1,56 4,05 34,5 0,39 

30 10,6 12,6 131 40,2 5,8 46,0 3,58 2,23 5,81 51,8 0,39 

35 12,9 15,1 172 53,1 7,5 60,6 4,46 2,73 7,19 67,8 0,39 

40 15,0 17,5 208 65,0 8,7 73,7 5,18 3,10 8,28 81,9 0,39 

45 16,9 19,7 238 76,7 9,9 86,6 5,97 3,48 9,45 96,1 0,40 

50 18,6 21,9 263 87,7 11,0 98,7 6,75 3,84 10,59 109,3 0,42 

55 20,1 23,9 283 97,1 11,9 108,9 7,44 4,12 11,56 120,5 0,43 

60 21,4 25,8 299 106,1 12,7 118,8 8,19 4,43 12,62 131,4 0,44 

65 22,6 27,6 312 113,8 13,3 127,1 8,89 4,68 13,57 140,7 0,45 

70 23,6 29,3 322 120,1 13,7 133,8 9,51 4,87 14,38 148,2 0,46 

75 24,5 30,9 330 125,4 14,1 139,5 10,10 5,05 15,14 154,6 0,47 

80 25,2 32,4 337 129,7 14,2 143,9 10,63 5,18 15,81 159,7 0,47 
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Таблиця Ж.3 

Динаміка біологічної продуктивності модальних деревостанів культур 

сосни звичайної ІІ класу бонітету Байрачного Степу України за 

компонентами надземної фітомаси 

В
ік

, 
р
о
к
ів

 

С
ер

ед
н

я
 в

и
со

та
, 
м

 

С
ер

ед
н

ій
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іа
м
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р
, 
см
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у
р
о
в
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й
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, 

м
3
ˑг

а-1
 

Фітомаса в абсолютно сухому стані, тˑга-1 

В
ід

н
о
ш

ен
н

я
  

н
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зе
м
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о
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м
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о
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о
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гі
л

к
и

 

х
в
о
я
 

р
аз

о
м

 

10 1,6 2,6 3 3,1 0,7 3,8   0,83 0,51 1,3 5,1 1,73 

15 3,5 4,9 17 7,1 1,1 8,2 0,98 0,60 1,58 9,8 0,59 

20 5,4 7,2 41 13,2 1,9 15,1 1,46 0,88 2,34 17,5 0,43 

25 7,4 9,5 73 21,8 3,0 24,9 2,20 1,32 3,52 28,4 0,39 

30 9,4 11,8 109 32,0 4,5 36,5 3,08 1,83 4,91 41,4 0,38 

35 11,3 14,0 144 42,9 5,9 48,8 4,01 2,34 6,35 55,1 0,38 

40 13,1 16,2 176 53,8 7,3 61,0 4,94 2,83 7,77 68,8 0,39 

45 14,7 18,3 204 64,2 8,6 72,8 5,85 3,28 9,13 81,9 0,40 

50 16,2 20,3 228 73,0 9,4 82,4 6,55 3,58 10,13 92,6 0,41 

55 17,6 22,2 248 81,4 10,2 91,6 7,29 3,88 11,16 102,7 0,41 

60 18,7 24,0 265 89,1 10,9 100,0 8,02 4,16 12,19 112,2 0,42 

65 19,8 25,7 279 95,7 11,5 107,2 8,69 4,40 13,09 120,3 0,43 

70 20,7 27,3 291 101,6 12,0 113,6 9,35 4,61 13,95 127,5 0,44 

75 21,6 28,8 300 107,0 12,4 119,3 10,01 4,82 14,82 134,2 0,45 

80 22,3 30,2 308 111,4 12,6 124,1 10,61 4,98 15,59 139,7 0,45 
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Таблиця Ж.4 

Динаміка біологічної продуктивності модальних деревостанів культур 

сосни звичайної ІІІ класу бонітету Байрачного Степу України за 

компонентами надземної фітомаси 

В
ік

, 
р
о
к
ів

 

С
ер

ед
н

я
 в
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со

та
, 
м

 

С
ер
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н
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Фітомаса в абсолютно сухому стані, тˑга-1 
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о
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о
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л

к
и

 

х
в
о
я
 

р
аз

о
м

 

15 2,8 4,3 10 4,9 0,7 5,6 0,80 0,45 1,25 6,9 0,67 

20 4,4 6,4 28 9,6 1,3 10,9 1,25 0,70 1,95 12,8 0,47 

25 6,2 8,6 53 15,6 2,1 17,7 1,79 1,00 2,80 20,5 0,39 

30 7,9 10,7 81 24,1 3,3 27,4 2,72 1,52 4,23 31,7 0,39 

35 9,5 12,8 111 33,0 4,5 37,6 3,65 2,01 5,66 43,2 0,39 

40 11,0 14,8 139 41,7 5,7 47,4 4,55 2,46 7,01 54,4 0,39 

45 12,4 16,7 164 49,6 6,6 56,2 5,35 2,83 8,18 64,4 0,39 

50 13,6 18,4 185 57,4 7,6 64,9 6,23 3,22 9,44 74,4 0,40 

55 14,7 20,1 204 64,9 8,5 73,4 7,18 3,62 10,80 84,2 0,41 

60 15,6 21,7 219 70,2 8,9 79,1 7,77 3,82 11,59 90,7 0,41 

65 16,5 23,2 232 75,0 9,3 84,3 8,40 4,02 12,42 96,7 0,42 

70 17,2 24,6 243 79,7 9,8 89,5 9,14 4,26 13,39 102,9 0,42 

75 17,8 25,9 252 83,4 10,0 93,4 9,75 4,43 14,18 107,6 0,43 

80 18,3 27,2 259 86,9 10,3 97,2 10,43 4,62 15,05 112,3 0,43 
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Таблиця Ж.5 

Динаміка біологічної продуктивності модальних деревостанів культур 

сосни звичайної IV класу бонітету Байрачного Степу України за 

компонентами надземної фітомаси 

В
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Фітомаса в абсолютно сухому стані, тˑга-1 
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к
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р
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о
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15 2,1 3,7 5 3,3 0,5 3,9 0,76 0,39 1,15 5,0 0,93 

20 3,3 5,5 15 6,6 1,0 7,5 1,18 0,61 1,80 9,3 0,61 

25 4,7 7,4 31 11,0 1,5 12,5 1,73 0,89 2,63 15,1 0,49 

30 6,0 9,3 51 15,5 2,0 17,5 2,17 1,10 3,27 20,8 0,41 

35 7,4 11,1 72 21,6 2,9 24,5 2,96 1,49 4,45 28,9 0,40 

40 8,6 12,9 94 28,4 3,8 32,2 3,89 1,93 5,82 38,0 0,40 

45 9,8 14,6 116 34,5 4,6 39,0 4,65 2,27 6,92 45,9 0,40 

50 10,8 16,3 135 40,5 5,3 45,8 5,46 2,61 8,07 53,8 0,40 

55 11,8 17,8 153 46,2 6,0 52,2 6,27 2,93 9,20 61,4 0,40 

60 12,7 19,3 168 51,0 6,5 57,5 6,95 3,18 10,13 67,7 0,40 

65 13,4 20,8 182 55,7 7,0 62,6 7,67 3,43 11,10 73,8 0,41 

70 14,1 22,1 194 59,8 7,4 67,2 8,38 3,66 12,04 79,3 0,41 

75 14,7 23,4 204 63,1 7,6 70,7 8,94 3,81 12,75 83,5 0,41 

80 15,2 24,6 212 65,4 7,7 73,2 9,36 3,89 13,25 86,4 0,41 
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Додаток З 

Динаміка депонованого вуглецю та киснепродуктивності соснових 

деревостанів 

Таблиця З.1 

Динаміка депонованого вуглецю соснових деревостанів Іa та І 

класів бонітету Байрачного Степу України 

Вік, 

років 

Середні 
Вуглець стовбура,  

тˑга-1 
Вуглець крони, тˑга-1 

Вуглець 

надземної 

фітомаси, 

тˑга-1 
висота, 

м 

діаметр, 

см 
деревина кора разом гілки хвоя разом 

Іa клас бонітету 

10 2,0 3,0 2,6 0,7 3,3 0,7 0,4 1,1 4,4 

15 4,2 5,4 5,7 1,1 6,8 0,8 0,5 1,2 8,0 

20 6,7 8,1 9,9 1,5 11,4 1,0 0,6 1,5 12,9 

25 9,3 10,7 16,3 2,4 18,7 1,4 0,8 2,2 20,9 

30 11,9 13,4 23,5 3,4 26,9 1,8 1,1 2,9 29,8 

35 14,4 16,0 31,1 4,3 35,4 2,3 1,3 3,6 39,0 

40 16,8 18,6 38,8 5,2 44,0 2,8 1,6 4,3 48,3 

45 18,9 21,0 45,5 5,9 51,3 3,2 1,7 4,9 56,2 

50 20,9 23,3 51,6 6,5 58,1 3,5 1,9 5,4 63,4 

55 22,6 25,5 56,8 6,8 63,6 3,8 2,0 5,8 69,4 

60 24,1 27,5 61,8 7,2 69,0 4,2 2,1 6,2 75,2 

65 25,5 29,5 66,8 7,7 74,5 4,6 2,2 6,8 81,2 

70 26,7 31,3 70,3 7,9 78,2 4,8 2,3 7,1 85,3 

75 27,7 33,0 74,2 8,2 82,4 5,2 2,4 7,6 90,0 

80 28,6 34,7 77,7 8,5 86,2 5,6 2,6 8,1 94,3 

І клас бонітету 

10 1,7 2,8 2,2 0,6 2,7 0,6 0,4 1,0 3,7 

15 3,6 5,0 4,7 0,9 5,6 0,7 0,4 1,2 6,8 

20 5,9 7,5 8,1 1,2 9,3 0,9 0,5 1,4 10,6 

25 8,3 10,1 13,3 1,9 15,2 1,2 0,7 1,9 17,1 

30 10,6 12,6 20,1 2,9 23,0 1,8 1,0 2,8 25,8 

35 12,9 15,1 26,6 3,8 30,3 2,2 1,2 3,5 33,8 

40 15,0 17,5 32,5 4,4 36,9 2,6 1,4 4,0 40,8 

45 16,9 19,7 38,4 5,0 43,3 3,0 1,6 4,6 47,9 

50 18,6 21,9 43,9 5,5 49,4 3,4 1,7 5,1 54,5 

55 20,1 23,9 48,6 6,0 54,5 3,7 1,9 5,6 60,0 

60 21,4 25,8 53,1 6,4 59,4 4,1 2,0 6,1 65,5 

65 22,6 27,6 56,9 6,7 63,6 4,4 2,1 6,6 70,1 

70 23,6 29,3 60,1 6,9 66,9 4,8 2,2 6,9 73,8 

75 24,5 30,9 62,7 7,1 69,8 5,1 2,3 7,3 77,1 

80 25,2 32,4 64,9 7,1 72,0 5,3 2,3 7,6 79,6 
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Таблиця З.2 

Динаміка депонованого вуглецю соснових деревостанів ІІ та ІІІ 

класів бонітету Байрачного Степу України 

Вік, 

років 

Середні 
Вуглець стовбура,  

тˑга-1 
Вуглець крони, тˑга-1 

Вуглець 

надземної 

фітомаси, 

тˑга-1 
висота, 

м 

діаметр, 

см 
деревина кора разом гілки хвоя разом 

ІІ клас бонітету 

10 1,6 2,6 1,6 0,4 1,9 0,4 0,2 0,6 2,5 

15 3,5 4,9 3,6 0,6 4,1 0,5 0,3 0,8 4,9 

20 5,4 7,2 6,6 1,0 7,6 0,7 0,4 1,1 8,7 

25 7,4 9,5 10,9 1,5 12,4 1,1 0,6 1,7 14,1 

30 9,4 11,8 16,0 2,3 18,3 1,5 0,8 2,4 20,6 

35 11,3 14,0 21,5 3,0 24,4 2,0 1,1 3,1 27,5 

40 13,1 16,2 26,9 3,7 30,6 2,5 1,3 3,7 34,3 

45 14,7 18,3 32,1 4,3 36,4 2,9 1,5 4,4 40,8 

50 16,2 20,3 36,5 4,7 41,2 3,3 1,6 4,9 46,1 

55 17,6 22,2 40,7 5,1 45,8 3,6 1,7 5,4 51,2 

60 18,7 24,0 44,6 5,5 50,0 4,0 1,9 5,9 55,9 

65 19,8 25,7 47,9 5,8 53,6 4,3 2,0 6,3 59,9 

70 20,7 27,3 50,8 6,0 56,8 4,7 2,1 6,7 63,5 

75 21,6 28,8 53,5 6,2 59,7 5,0 2,2 7,2 66,9 

80 22,3 30,2 55,7 6,3 62,0 5,3 2,2 7,5 69,5 

ІІI клас бонітету 

15 2,8 4,3 2,5 0,4 2,8 0,4 0,2 0,6 3,4 

20 4,4 6,4 4,8 0,7 5,5 0,6 0,3 0,9 6,4 

25 6,2 8,6 7,8 1,1 8,9 0,9 0,5 1,3 10,2 

30 7,9 10,7 12,1 1,7 13,7 1,4 0,7 2,0 15,7 

35 9,5 12,8 16,5 2,3 18,8 1,8 0,9 2,7 21,5 

40 11,0 14,8 20,9 2,9 23,7 2,3 1,1 3,4 27,1 

45 12,4 16,7 24,8 3,3 28,1 2,7 1,3 3,9 32,0 

50 13,6 18,4 28,7 3,8 32,5 3,1 1,4 4,6 37,1 

55 14,7 20,1 32,5 4,3 36,7 3,6 1,6 5,2 41,9 

60 15,6 21,7 35,1 4,5 39,6 3,9 1,7 5,6 45,2 

65 16,5 23,2 37,5 4,7 42,2 4,2 1,8 6,0 48,2 

70 17,2 24,6 39,9 4,9 44,8 4,6 1,9 6,5 51,2 

75 17,8 25,9 41,7 5,0 46,7 4,9 2,0 6,9 53,6 

80 18,3 27,2 43,5 5,2 48,6 5,2 2,1 7,3 55,9 

 

 

 

 

 



440 

 

Таблиця З.3 

Динаміка депонованого вуглецю соснових деревостанів ІV класу 

бонітету Байрачного Степу України 

Вік, 

років 

Середні 
Вуглець стовбура,  

тˑга-1 
Вуглець крони, тˑга-1 

Вуглець 

надземної 

фітомаси, 

тˑга-1 
висота, 

м 

діаметр, 

см 
деревина кора разом гілки хвоя разом 

ІV клас бонітету 

15 2,1 3,7 1,7 0,3 1,9 0,4 0,2 0,6 2,5 

20 3,3 5,5 3,3 0,5 3,8 0,6 0,3 0,9 4,7 

25 4,7 7,4 5,5 0,8 6,3 0,9 0,4 1,3 7,5 

30 6,0 9,3 7,8 1,0 8,8 1,1 0,5 1,6 10,3 

35 7,4 11,1 10,8 1,5 12,3 1,5 0,7 2,2 14,4 

40 8,6 12,9 14,2 1,9 16,1 1,9 0,9 2,8 18,9 

45 9,8 14,6 17,3 2,3 19,6 2,3 1,0 3,3 22,9 

50 10,8 16,3 20,3 2,7 22,9 2,7 1,2 3,9 26,8 

55 11,8 17,8 23,1 3,0 26,1 3,1 1,3 4,5 30,6 

60 12,7 19,3 25,5 3,3 28,8 3,5 1,4 4,9 33,7 

65 13,4 20,8 27,9 3,5 31,4 3,8 1,5 5,4 36,7 

70 14,1 22,1 29,9 3,7 33,6 4,2 1,6 5,8 39,4 

75 14,7 23,4 31,6 3,8 35,4 4,5 1,7 6,2 41,5 

80 15,2 24,6 32,7 3,9 36,6 4,7 1,8 6,4 43,0 
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Таблиця З.4 

Динаміка киснепродуктивності соснових деревостанів Іa і І класів 

бонітету Байрачного Степу України 

Вік, 

років 

Середні 
Обсяг кисню, генерованого компонентами надземної 

фітомаси, тˑга-1 

висота, 

м 

діаметр, 

см 

деревина 

стовбура 

кора 

стовбура 
стовбур 

гілки 

крони 

хвоя 

крони 
крона 

надземна 

фітомаса 

Іa клас бонітету 

10 2,0 3,0 7,3 2,0 9,2 1,8 1,2 3,1 12,3 

15 4,2 5,4 16,0 2,9 18,9 2,1 1,4 3,6 22,4 

20 6,7 8,1 27,7 4,2 31,9 2,7 1,8 4,4 36,4 

25 9,3 10,7 45,6 6,7 52,4 3,9 2,5 6,4 58,8 

30 11,9 13,4 65,8 9,4 75,2 5,2 3,3 8,5 83,7 

35 14,4 16,0 87,1 12,0 99,1 6,5 4,1 10,6 109,8 

40 16,8 18,6 108,5 14,6 123,1 7,8 4,8 12,6 135,7 

45 18,9 21,0 127,3 16,4 143,6 8,8 5,4 14,2 157,9 

50 20,9 23,3 144,5 18,1 162,5 9,9 5,8 15,7 178,2 

55 22,6 25,5 159,0 19,0 178,1 10,7 6,1 16,8 194,9 

60 24,1 27,5 173,0 20,2 193,2 11,6 6,5 18,1 211,3 

65 25,5 29,5 187,0 21,4 208,5 12,7 7,0 19,7 228,1 

70 26,7 31,3 196,8 22,0 218,7 13,5 7,2 20,7 239,4 

75 27,7 33,0 207,8 22,8 230,7 14,6 7,6 22,1 252,8 

80 28,6 34,7 217,6 23,7 241,2 15,6 7,9 23,6 264,7 

І клас бонітету 

10 1,7 2,8 6,0 1,7 7,6 1,8 1,2 3,0 10,6 

15 3,6 5,0 13,2 2,5 15,7 2,1 1,3 3,4 19,0 

20 5,9 7,5 22,5 3,4 25,9 2,4 1,5 3,9 29,8 

25 8,3 10,1 37,2 5,3 42,6 3,5 2,2 5,7 48,3 

30 10,6 12,6 56,3 8,1 64,4 5,0 3,1 8,1 72,5 

35 12,9 15,1 74,3 10,5 84,8 6,2 3,8 10,1 94,9 

40 15,0 17,5 91,0 12,2 103,2 7,3 4,3 11,6 114,7 

45 16,9 19,7 107,4 13,9 121,2 8,4 4,9 13,2 134,5 

50 18,6 21,9 122,8 15,4 138,2 9,5 5,4 14,8 153,0 

55 20,1 23,9 135,9 16,7 152,5 10,4 5,8 16,2 168,7 

60 21,4 25,8 148,5 17,8 166,3 11,5 6,2 17,7 184,0 

65 22,6 27,6 159,3 18,6 177,9 12,4 6,6 19,0 197,0 

70 23,6 29,3 168,1 19,2 187,3 13,3 6,8 20,1 207,5 

75 24,5 30,9 175,6 19,7 195,3 14,1 7,1 21,2 216,4 

80 25,2 32,4 181,6 19,9 201,5 14,9 7,3 22,1 223,6 
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Таблиця З.5 

Динаміка киснепродуктивності соснових деревостанів ІІ і ІІІ класів 

бонітету Байрачного Степу України 

Вік, 

років 

Середні 
Обсяг кисню, генерованого компонентами надземної 

фітомаси, тˑга-1 

висота, 

м 

діаметр, 

см 

деревина 

стовбура 

кора 

стовбура 
стовбур 

гілки 

крони 

хвоя 

крони 
крона 

надземна 

фітомаса 

ІІ клас бонітету 

10 1,6 2,6 4,3 1,0 5,3 1,2 0,7 1,9 7,2 

15 3,5 4,9 9,9 1,5 11,5 1,4 0,8 2,2 13,7 

20 5,4 7,2 18,5 2,7 21,1 2,0 1,2 3,3 24,4 

25 7,4 9,5 30,5 4,2 34,9 3,1 1,8 4,9 39,8 

30 9,4 11,8 44,8 6,3 51,1 4,3 2,6 6,9 58,0 

35 11,3 14,0 60,1 8,3 68,3 5,6 3,3 8,9 77,2 

40 13,1 16,2 75,3 10,2 85,4 6,9 4,0 10,9 96,3 

45 14,7 18,3 89,9 12,0 101,9 8,2 4,6 12,8 114,7 

50 16,2 20,3 102,2 13,2 115,4 9,2 5,0 14,2 129,5 

55 17,6 22,2 114,0 14,3 128,2 10,2 5,4 15,6 143,9 

60 18,7 24,0 124,7 15,3 140,0 11,2 5,8 17,1 157,1 

65 19,8 25,7 134,0 16,1 150,1 12,2 6,2 18,3 168,4 

70 20,7 27,3 142,2 16,8 159,0 13,1 6,5 19,5 178,6 

75 21,6 28,8 149,8 17,4 167,0 14,0 6,7 20,8 187,8 

80 22,3 30,2 156,0 17,6 173,7 14,9 7,0 21,8 195,6 

 

ІІI клас бонітету 

15 2,8 4,3 6,9 1,0 7,8 1,1 0,6 1,8 9,7 

20 4,4 6,4 13,4 1,8 15,3 1,8 1,0 2,7 17,9 

25 6,2 8,6 21,8 2,9 24,8 2,5 1,4 3,9 28,7 

30 7,9 10,7 33,7 4,6 38,4 3,8 2,1 5,9 44,4 

35 9,5 12,8 46,2 6,3 52,6 5,1 2,8 7,9 60,5 

40 11,0 14,8 58,4 8,0 66,4 6,4 3,4 9,8 76,2 

45 12,4 16,7 69,4 9,2 78,7 7,5 4,0 11,5 90,2 

50 13,6 18,4 80,4 10,6 90,9 8,7 4,5 13,2 104,2 

55 14,7 20,1 90,9 11,9 102,8 10,1 5,1 15,1 117,9 

60 15,6 21,7 98,3 12,5 110,7 10,9 5,3 16,2 127,0 

65 16,5 23,2 105,0 13,0 118,0 11,8 5,6 17,4 135,4 

70 17,2 24,6 111,6 13,7 125,3 12,8 6,0 18,7 144,1 

75 17,8 25,9 116,8 14,0 130,8 13,7 6,2 19,9 150,6 

80 18,3 27,2 121,7 14,4 136,1 14,6 6,5 21,1 157,2 
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Таблиця З.6 

Динаміка киснепродуктивності соснових деревостанів ІV класу 

бонітету Байрачного Степу України 

Вік, 

років 

Середні 
Обсяг кисню, генерованого компонентами надземної 

фітомаси, тˑга-1 

висота, 

м 

діаметр, 

см 

деревина 

стовбура 

кора 

стовбура 
стовбур 

гілки 

крони 

хвоя 

крони 
крона 

надземна 

фітомаса 

ІV клас бонітету 

15 2,1 3,7 4,6 0,7 5,5 1,1 0,5 1,6 7,0 

20 3,3 5,5 9,2 1,4 10,5 1,7 0,9 2,5 13,0 

25 4,7 7,4 15,4 2,1 17,5 2,4 1,2 3,7 21,1 

30 6,0 9,3 21,7 2,8 24,5 3,0 1,5 4,6 29,1 

35 7,4 11,1 30,2 4,1 34,3 4,1 2,1 6,2 40,5 

40 8,6 12,9 39,8 5,3 45,1 5,4 2,7 8,1 53,2 

45 9,8 14,6 48,3 6,4 54,6 6,5 3,2 9,7 64,3 

50 10,8 16,3 56,7 7,4 64,1 7,6 3,7 11,3 75,3 

55 11,8 17,8 64,7 8,4 73,1 8,8 4,1 12,9 86,0 

60 12,7 19,3 71,4 9,1 80,5 9,7 4,5 14,2 94,8 

65 13,4 20,8 78,0 9,8 87,6 10,7 4,8 15,5 103,3 

70 14,1 22,1 83,7 10,4 94,1 11,7 5,1 16,9 111,0 

75 14,7 23,4 88,3 10,6 99,0 12,5 5,3 17,9 116,9 

80 15,2 24,6 91,6 10,8 102,5 13,1 5,4 18,6 121,0 
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