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АНОТАЦІЯ 

Слиш О. А. Розмірно-якісна структура запасу дубових деревостанів 

вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.02 «Лісовпорядкування та 

лісова таксація». Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Київ, 2021.  

У дисертаційній роботі наведено узагальнення й аналіз 

експериментальних даних щодо розмірно-якісної та товарної структури 

деревостанів дуба звичайного вегетативного походження Лівобережного 

Лісостепу України. За результатами досліджень охарактеризовано структуру 

дубових деревостанів. З урахуванням виявлених закономірностей 

запропоновано нормативи товарності для дубових деревостанів 

вегетативного походження.  

Актуальність теми визначається необхідністю складання нормативів 

динаміки товарної структури порослевих дубових деревостанів, підвищення 

точності нормативів розмірно-якісної структури та потребою оновлення 

нормативної бази за вимогами нових стандартів на круглі лісоматеріали. 

Для одержання інтегрованих характеристик дубових деревостанів 

проведено відбір, групування та обробку даних лісовпорядкування із банку 

даних «Лісовий фонд України» виробничого об’єднання «Укрдержліспроект» 

станом на 01.01.2011. Результати аналізу повидільної бази у межах 

Лівобережного Лісостепу України свідчать про те, що 67 % площі дубових 

деревостанів регіону дослідження мають вегетативне походження. 

Регіон досліджень за лісотипологічним районуванням належить до 

Слобожанського району лісотипологічної області свіжого груду (2d). 

Насадження дуба звичайного Слобожанського лісотипологічного району 

приурочені переважно до чотирьох основних типів лісу: свіжої кленово-

липової судіброви (С2-кл-лД), свіжої ясенево-липової діброви (D2-яс-лД), 



 
 
свіжої кленово-липової діброви (D2-кл-лД)  та вологої ясенево-липової 

діброви (D3-яс-лД). Дубові насадження регіону досліджень характеризуються 

середніми відносною повнотою та продуктивністю. 

Для детального вивчення таксаційної будови, розмірно-якісної й 

товарної структури порослевих деревостанів дуба опрацьовано дані  

28 пробних площ, закладених автором у різних частинах регіону дослідження. 

Загалом обміряно 256 модельних дерев, 73 з яких зрубано. Пробні площі 

закладені з урахуванням розподілу деревостанів за продуктивністю в 

переважаючих типах лісу. 

Профіль стовбура модельних дерев будували за методом «6 точок 

(IFER)». Дані вимірювань модельних дерев використано для параметризації 

рівнянь профілю стовбура, за допомогою яких розраховано об’єми 

модельних дерев, а також їхній розподіл на розмірно-якісні категорії. Для 

моделювання профілів стовбура та його сортиментаціі використовували 

Field-Map Stem Analyst. 

Визначення якісної структури модельних дерев дуба проведено як за 

нормативами, що діяли до 2019 р. (ГОСТ 9462-88, ТУУ 56.196-95, Деревина 

дров’яна для технологічних потреб), так і за новими гармонізованими з 

європейськими стандартами, які набули чинності в Україні з 2019 р.: ДСТУ 

EN 1316-1:2019 «Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. 

Частина 1. Дуб і бук» та ТУУ-00994207-005:2019 «Деревина дров’яна. 

Класифікація, облік, технічні вимоги». Класифікація колод за розмірами 

здійснена за чинними ДСТУ EN 1315-1:2001 «Класифікація за розмірами. 

Частина 1. Лісоматеріали круглі листяні». 

Дослідні дані обробляли на персональному комп’ютері математико-

статистичними методами з використанням прикладних програм, розроблених 

Я. А. Юдицьким, А. З. Швиденком, О. А. Гірсом на кафедрі таксації лісу та 

лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і 

природокористування України – «STRUC» і «BETA-розподіл». Окрім 

вказаного програмного забезпечення, для первинної обробки польового 



 
 
матеріалу, побудови парних зв’язків і графічних залежностей між 

відповідними показниками використовували MS Excel. 

Для пошуку математичної моделі твірної використано рівняння 

модифікованої функції Брінка-Ґадова. Отримана модель дає змогу достовірно 

прогнозувати діаметр стовбура в корі із систематичною помилкою -0,028 см 

та відносною помилкою 1,0%.  

Для визначення показників форми і повнодеревності стовбурів дуба 

розраховано видові числа (старі і нормальні) стовбурів та коефіцієнти форми. 

Діапазон розсіювання основних лісівничо-таксаційних показників (крім 

об’єму) є порівняно незначним. Мінливість старого видового числа для 

всього масиву модельних дерев становить 9,6 %, нормального видового 

числа – 11,5 %. Другий коефіцієнт форми характеризується меншою 

мінливістю, яка для всіх стовбурів становить 5,1 %. 

За нашими даними, середні значення старих видових чисел за ТЛУ 

становлять: у суборах – 0,434±0,016, у сугрудах – 0,439±0,008, у грудах – 

0,445±0,011. За t-критерієм Стьюдента різниця між показниками 

повнодеревності стовбурів дуба у суборах і сугрудах є незначущою, а між 

суборами і грудами – значущою з урахуванням менших висот у суборових 

умовах. Однак для побудови окремих нормативів для суборових умов 

кількість дослідних даних є недостатньою. 

За результатами розрахунків було розроблено проект об’ємних таблиць 

стовбурів входами до яких є діаметр стовбура на висоті 1,3 м та його висота. 

Порівняння видових чисел стовбурів за розробленими моделями з 

даними чинних нормативів засвідчило, що останні завищують їхні значення 

для дерев з діаметром більше 36 см у середньому на 1,5 %. 

За аналізом точності розроблених об’ємних таблиць стовбурів дуба на 

основі дослідного матеріалу встановлено менші, ніж для чинних нормативів, 

систематичну та середньоквадратичну похибки, які становлять -0,025 м3 та 

1,0 % відповідно. Порівняно з даними В.Б. Биченка для Правобережного 

Лісостепу за нашими даними об’єми стовбурів у ступенях 20-60 см менші в 



 
 
середньому на 6,3 %, а у ступенях 60 см і більше на 3,0 %. Слід однак 

зазначити, що у Правобережному Лісостепу переважають насіннєві дубові 

деревостани. 

Вихід якісних категорій деревини стовбура (ділової, дров та відходів) 

моделювали в абсолютних показниках залежно від діаметра і висоти та 

об’єму стовбурів. Для абсолютних значень об'єму цих категорій деревини 

виявлено тісну лінійну залежність від діаметра та об’єму стовбура в корі.  

Аналіз таксаційної будови свідчить, що коефіцієнт мінливості діаметра 

загальної кількості стовбурів у дослідних деревостанах коливається у межах 

15,7–37,8 %. Показники асиметрії та ексцесу дослідних рядів розподілу дерев 

за діаметром характеризуються значною мінливістю. Показник асиметрії 

дослідних деревостанів має переважно додатне значення, коливаючись у 

межах від -0,37 до +0,82. Переважає правостороння асиметрія, за якої більша 

кількість дерев належить до вищих ступенів товщини. Показник ексцесу 

коливається від – 0,96 до +1,27. Переважають позитивні значення, що 

свідчить про гостровершинність кривої розподілу та збільшення концентрації 

показників навколо середнього значення. 

У переважній більшості випадків може бути прийнята гіпотеза про 

відповідність вибіркових розподілів кривій Пірсона 1-го типу (β-розподіл). 

Такі закономірності розподілу стовбурів за природними ступенями товщини 

є передумовою моделювання товарної структури стиглих і перестійних 

деревостанів дуба звичайного. 

Аналіз даних розкряжування модельних дерев свідчить, що в міру 

збільшення віку та діаметра зростає ураженість стовбурів дуба серцевинною 

гниллю. Установлено, що найбільшу частку ділової деревини виявлено у 

деревостанах із середнім діаметром 36–48 см, що відповідає віку 110–120 

років. Для моделювання динаміки товарної структури дубняків вегетативного 

походження використано чинні таблиці ходу росту цієї деревної породи, 

регіональні таблиці розмірно-якісної структури, розроблені для умов 



 
 
Лівобережного Лісостепу, та визначено параметри будови за діаметром 

дубових деревостанів вегетативного походження. 

За розробленими нормативами динаміки товарності встановлено, що 

кількісна стиглість дубових деревостанів вегетативного походження у регіоні 

досліджень становить 50 років, технічна стиглість для ділової деревини 

(класи якості А, В, С) – 91–100 років. 

За результатами досліджень для використання ВО «Укрдержліспроект» і 

лісогосподарськими підприємствами лісостепової частини Харківської, 

Полтавської та Сумської областей під час планування й проведення 

господарських заходів у дубових насадженнях рекомендовано: таблиці для 

матеріальної оцінки стовбурів дуба; таблиці товарності дубових деревостанів 

вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України; оптимальні 

віки рубок головного користування (стиглості). 

Ключові слова: дуб звичайний, Лівобережний Лісостеп, типи лісу, 

математичне моделювання, таксаційна будова, товарність деревостанів, 

стиглість. 

ANNOTATION 

Slysh O. A. Dimensional and qualitative structure of the growing stock of oak 

stands of vegetative origin of the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine. – The 

manuscript. 

Thesis research for the degree of Candidate of Agricultural Sciences in 

specialty 06.03.02 «Forest Inventory and Forest Mensuration». National University 

of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. 

The dissertation presents a generalization and analysis of experimental data 

on the dimensional and qualitative structure and commodity structure of English 

oak stands of vegetative origin at the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine. 

According to the results of research, the structure of oak stands was characterized. 

Taking into account the identified patterns, the standards of marketability for oak 

stands of vegetative origin are proposed. 

The actuality of the study subject is determined by the need to compile 



 
 
standards for the commodity structure dynamics for oak stands of vegetative origin, 

improving the accuracy of standards of dimensional and qualitative structure and 

the need to update the regulatory framework to meet the requirements of new 

standards for round timber. 

To obtain integrated characteristics of oak stands, forest inventory data from 

the data bank "Forest Fund of Ukraine" of the production association 

"Ukrderzhlisproekt" as of 01.01.2011 were selected, grouped and analyzed. The 

results of the analysis of the subcompartment database within the Left-Bank 

Forest-Steppe of Ukraine showed that 6 7% of oak stands area in the region of 

study is formed by stands of vegetative origin. 

The region of study belongs to the Slobozhansky district of the forest-

typological region of fresh moderate climate (2d) by forest typological zoning. Oak 

stands of the Slobozhansky forest-typological district are located mainly in four 

forest types: fresh relatively fertile and fresh fertile oak&maple&lime forest types, 

fresh and moist fertile oak&ash&lime forest types. Oak stands in the region of 

study are characterized by average relative density of stocking and productivity. 

For a detailed study of the valuation structure, dimensional & qualitative and 

commodity structure of oak stands of vegetative origin, the data of 28 sample plots 

allocated by the author in different parts of the region of study were analyzed. 

Model trees were selected on 15 of them. Totally 256 model trees were measured, 

72 of which were felled. Sample plots were laid out taking into account the 

distribution of stands in terms of productivity in the dominant forest types. 

Stem profiles of model trees were built by using “6 points method” (IFER). 

Measurement data of model trees were used to parameterize the equations of the 

stem profile, which were used to calculate the volumes of model trees, as well as 

their distribution by dimension and quality categories. Field-Map Stem Analyst 

was used to simulate stem profiles and their distribution by assortments.  

Determination of the quality structure of model oak trees was carried out both 

according to the standards in force until 2019 (GOST 9462-88, TUU 56.196-95, 

Wood for technological needs) and to the new standard harmonized with European 



 
 
standards, which came into force in Ukraine since 2019: DSTU EN 1316-1: 2018 

“Hardwood round timber. Qualitative classification. Part 1. Oak and beech” and 

TUU-00994207-005: 2018 “Fuelwood. Classification, accounting, technical 

requirements”. Classification of logs by dimensions was carried out according to 

the current DSTU EN 1315-1: 2001 “Dimensional classification. Part 1. Hardwood 

round timber”.  

The experimental data were processed on a personal computer by 

mathematical and statistical methods using applications developed by 

Ya. A. Yudytskyi, A. Z. Shvydenko, O. A. Girs at the Department of Forest 

Mensuration and Forest Management of the National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine – "STRUC" and "BETA-distribution". In 

addition to this software, MS Excel was used for the primary processing of field 

data, pairing and graphical analysis of relationships between the relevant indicators. 

The equation of the modified Brink-Gadow function was used to search for 

the mathematical model of the generatrix. The obtained model allows adequately 

predicting the diameter of the stem in bark with a systematic error of -0.028 cm 

and a relative error of 1.0 %. 

To determine the indicators of shape and form-adjusted solid volume of oak 

stems, form factors (old and new) of stems and form coefficients were calculated. 

The scattering range of the main forest valuation indicators (except stem volume) 

is relatively small. The variability of the old form factors for the whole array of 

model trees is 9.6%, the normal form factor – 11.5%. The second form coefficient 

is characterized by less variability, which for all stems is 5.1%. 

According to our data, the average values of the old form factor by forest type 

conditions are: in relatively poor conditions - 0.440 ± 0.016, in relatively fertile - 

0.447 ± 0.005, in fertile conditions - 0.461 ± 0.011. According to Student's t-test, 

the difference between the indicators of solid volume of oak stems in relatively 

poor and relatively fertile forest type condition is not significant, and between 

relatively poor and fertile condition - significant considering lower heights in the 

relatively poor conditions. However, the amount of research data is not sufficient 



 
 
to build separate standards for relatively poor forest site conditions. 

Based on the results of the calculations, a project of volume tables of oak 

stems was developed, the input data to which are stem diameter at breast height 

and stem height. 

Comparison of stem form factors according to the developed models with the 

data of current standards showed that the latter overestimate for trees with 

diameters over 46 cm on average by 0.7 %. 

According to the analysis of the accuracy of the developed volume tables of 

oak stems on the basis of the experimental material, the systematic and standard 

errors were found to be significantly lower than for the current standards, which 

are -0.025 m3 and 1.0%, respectively. In comparison with the data of V.B. 

Bychenko for the Right-Bank Forest-Steppe, according to our data, the volume of 

stems in diameter classes 20-60 cm is lower by an average of 6.3 %, and in 

diameter classes > 64 cm – by 3.0 %. It should be noted, however, that the Right-

Bank Forest-Steppe is dominated by seed oak stands. 

The yield of quality categories of stem wood (industrial, firewood and logging 

residues) was modeled in absolute terms depending on diameter, height and stem 

volume. For absolute values of the volume of these categories of wood, a close 

linear dependence on the diameter and stem volume in the bark was found. 

Analysis of the valuation structure shows that the coefficient of variability of 

the diameter of the total number of stems in the sample stands ranges from 15.7 to 

37.8%. Indicators of kurtosis and skewness of the sample series of tree distribution 

by diameter are characterized by significant variability. The skewness of the 

sample stands is mostly positive, ranging from -0.37 to +0.82. The right-hand 

skewness prevails, in which a larger number of trees is characterized by higher 

degrees of diameter classes. The kurtosis ranges from -0.96 to +1.27. Positive 

values prevail, which indicates the sharpness of the distribution curve and the 

increase in the concentration of indicators around the average value. 

In the vast majority of cases, the hypothesis that the sample distributions 

correspond to the Pearson curve of type 1 (β-distribution) can be accepted. Such 



 
 
patterns of stem distribution by diameter classes are a prerequisite for modeling the 

commodity structure of mature and overmature stands of English oak. 

Analysis of the data of model trees cross-cutting shows that the incidence of 

oak stems with core rot increases with age and diameter. It was found that the 

largest share of industrial wood was in stands with an average diameter of 36–48 

cm, which corresponds to the age of 110–120 years. To model the dynamics of the 

commodity structure of oak trees of vegetative origin, the current yield tables of 

this tree species, regional assortment tables developed for the conditions of the 

Left-Bank Forest-Steppe were used, and structure parameters by diameter of 

coppice oak stands were established. 

According to the developed standards of marketability dynamics, it is 

established that the quantitative maturity of oak stands of vegetative origin in the 

region of study is 50 years, technical maturity for coarse and medium industrial 

wood (logs) - 91-100 years. 

According to the results of research tables for material assessment of oak 

stems; tables of marketability of oak stands of vegetative origin of the Left-Bank 

Forest-Steppe of Ukraine; optimal ages of final felling (maturity) are proposed for 

the use of PA "Ukrderzhlisproekt" and forest enterprises of the Forest-Steppe part 

of Kharkiv, Poltava and Sumy regions during the planning and implementation of 

forest management activities in oak stands. 

Key words: oak, Left-Bank Forest-Steppe, forest types, modelling, valuation 

structure, marketability, maturity. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ 
  

ДП «…. ЛГ» державне підприємство «… лісове господарство»  
МД  модельне дерево   
ПП  пробна площа   
ТЛУ  тип лісорослинних умов   
ПТК програмно-технологічний комплекс  
ТПП  тимчасова пробна площа   
ТХР  таблиці ходу росту   
A  вік, років   
Dс  середній діаметр, см   
G  сума площ поперечних перерізів, м2·га-1   
Hc  середня висота, м   

N  кількість стовбурів шт.·га-1   
M  запас, м3·га-1   

ΔM  зміна запасу, м3·га-1·рік-1   

Rd  редукційне число за діаметром   

Rс  ранг середнього дерева   
d1,3  діаметр на висоті грудей, см   
h  висота дерева, м   
q2 другий коефіцієнт форми  
t  критерій Стьюдента   
fc старе видове число  

fн нове (нормальне) видове число  

Vк  об’єм стовбура у корі, м3   

Vділ об’єм ділової деревини, м3  

σ  середньоквадратичне відхилення  

As  асиметрія   
Es  ексцес   
V  коефіцієнт мінливості, %   
Рділ частка ділових стовбурів, %  
Pvділ частка об’єму ділової деревини, %  
Pvдр частка об’єму дров’яної деревини, %  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Вирішення проблеми раціонального використання 

та відтворення лісових ресурсів неможливе без їхнього достовірного 

оцінювання. Для цього наукою і практикою за останні десятиріччя створено 

систему лісівничих нормативів, зокрема, для таксації запасу стовбурової 

деревини насаджень різних деревних порід. Однак, розроблена база 

нормативно-довідкової інформації, яка широко використовується  

для оцінювання деревостанів у виробничій діяльності лісогосподарських 

підприємств є неповною [66]. В основу чинних нормативів розмірно-якісної 

структури дубових деревостанів покладено дослідний матеріал, який зібрано 

переважно у різних за походженням насадженнях. Крім того, у них не 

достатньо враховано регіональні особливості формування деревостанів та 

введення нових стандартів на деревину. Особливої актуальності це 

положення набуває для дубових деревостанів вегетативного походження, 

частка яких у Лівобережному Лісостепу України становить близько 54 %. 

Результати проведених останніх досліджень ходу росту, таксаційної 

будови, розмірно-якісної та товарної структури дубових деревостанів 

вегетативного походження свідчать про певні особливості, характерні для 

них, які не повною мірою відповідають нормативним закономірностям, 

змодельованим у чинних сортиментних і товарних таблицях. Враховуючи,  

що в сучасних умовах до точності оцінки лісових ресурсів ставляться високі 

вимоги, прийнято нові стандарти на лісоматеріали круглі, нагальним  

є встановлення реальних біометричних параметрів стовбурів, кількісних  

і якісних характеристик запасу дубових деревостанів вегетативного 

походження та розроблення системи відповідного нормативно-довідкового 

забезпечення. 

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

Дисертація є складовою науково-дослідної роботи лабораторії моніторингу  

і сертифікації лісів Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного 
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інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького 

«Удосконалити методи інвентаризації та моніторингу лісів відповідно  

до вимог сталого ведення лісового господарства» (номер державної 

реєстрації 0105U005860, 2011–2014 рр.), а також кафедри лісового 

менеджменту Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Проблеми сталого використання лісових 

ресурсів в умовах глобальних змін клімату» (номер державної реєстрації 

0114U000651, 2016–2017 рр.), до виконання яких автор залучався як 

виконавець підрозділів. Окремі частини розділів дисертації опрацьовано під 

час роботи у складі виконавців за госпдоговірною тематикою «Розробити 

методи визначення сортиментно-ґатункової структури стиглих дубових 

деревостанів ДП «Лебединське ЛГ» на основі дистанційного вимірювання та 

моделювання профілів стовбурів дерев» (2013–2015 рр.). 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – 

встановлення біометричних характеристик форми і повнодеревності 

стовбурів, закономірностей таксаційної будови дубових деревостанів 

вегетативного походження і розроблення відповідних нормативів їхньої 

розмірно-якісної структури для лісовпорядкування та лісогосподарського 

виробництва в умовах Лівобережного Лісостепу України. 

Для вирішення мети було поставлено такі завдання: 

– обґрунтувати необхідність застосування сучасних технологій для 

оцінювання запасів деревостанів, їхніх товарної та розмірно-якісної 

структури; 

– встановити особливості форми та повнодеревності стовбурів дуба  

у деревостанах вегетативного походження; 

– встановити співвідношення між діаметрами та висотами стовбурів  

у дубових деревостанах і розробити розрядну шкалу висот; 

– встановити параметри математичних моделей розмірно-якісної 

структури стовбурів; 
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– виявити закономірності таксаційної будови дубових деревостанів  

за діаметром; 

– розробити нормативи для оцінювання розмірно-якісної та товарної 

структури запасу. 

Об’єкт дослідження – формування деревостанів дуба звичайного 

вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України. 

Предмет дослідження – особливості таксаційної будови, розмірно-

якісної і товарної структури дубових деревостанів вегетативного походження 

Лівобережного Лісостепу України. 

Методи дослідження. Методика дисертаційного дослідження 

базується на використанні методів збору й обробки лісотаксаційної 

інформації, орієнтованих на застосування сучасних комп’ютерних технологій. 

Збір дослідних даних здійснювали за загальноприйнятими лісівничо-

таксаційними методами. Аналіз та узагальнення наукових результатів 

здійснювали методами математичної статистики, зокрема з використанням 

множинного кореляційного та регресійного аналізів і методів багатомірного 

математичного моделювання з дотриманням основних принципів системного 

підходу. З цією метою використано пакети прикладних програм, їхні 

статистичні та графічні засоби (MS Excel, MS Access, STRUC, ГІС Field-Map). 

Порівняння одержаних результатів здійснювали графічним та аналітичним 

способами. 

Наукова новизна одержаних результатів полягають у наступному: 

уперше: 

– для Лівобережного Лісостепу України розроблено математичні 

моделі форми і повнодеревності стовбурів дуба вегетативного походження; 

– опрацьовано таблиці для визначення об’єму стовбурів дуба  

у деревостанах вегетативного походження залежно від їхніх діаметра та 

висоти; 

– обґрунтовано параметри математичних моделей розмірно-якісної 
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структури стовбурів у пристиглих і стиглих дубових деревостанах 

вегетативного походження регіону дослідження, розроблено розрядну шкалу 

висот і таблиці для проведення матеріальної оцінки їхнього запасу; 

– встановлено закономірності таксаційної будови пристиглих і стиглих 

дубових деревостанів вегетативного походження та отримано узагальнені 

ряди розподілу дерев за ступенями товщини залежно від величини 

середнього діаметра та відсотка ділових стовбурів; 

– на основі математичних моделей розмірно-якісної структури 

стовбурів і параметрів таксаційної будови деревостанів дуба вегетативного 

походження розроблено нормативи для оцінювання товарної структури 

запасу; 

удосконалено та набуло подальшого розвитку застосування сучасних 

технологій для оцінювання біометричних параметрів дерев у дубових 

деревостанах вегетативного походження, їхніх запасів, розмірно-якісної  

та товарної структури. 

Практичне значення одержаних результатів. Під час проведення 

лісовпорядкування та для вдосконалення діяльності лісогосподарських 

підприємств у дубових деревостанах вегетативного походження 

пропонуються до використання: методика встановлення розмірно-якісної та 

товарної структури деревостанів за допомогою сучасних технологій; таблиці  

та математичні моделі об’єму стовбурів дуба; математичні моделі розподілу 

об’єму стовбурів за розмірно-якісними категоріями та таблиці для 

матеріальної оцінки пристиглих і стиглих дубових деревостанів; математичні 

моделі та таблиці розподілу кількості стовбурів за ступенями товщини 

залежно від величини середнього діаметра і частки ділових дерев; таблиці 

товарної структури пристиглих, стиглих і перестійних дубових деревостанів  

та її динаміки. 

У результаті проведеного дослідження отримано також додаткову 

інформацію про сучасний стан і лісівничо-таксаційну характеристику 
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дубових деревостанів вегетативного походження Лівобережного Лісостепу 

України. 

Результати дисертації в системі обліку лісових ресурсів впроваджено  

у Державному підприємстві «Конотопське ЛГ»; окремі положення 

використовуються у навчальному процесі під час викладання дисциплін 

«Лісова таксація» та «Лісовпорядкування» на факультеті лісового 

господарства Харківського національного аграрного університету імені 

В. В. Докучаєва. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною науковою 

працею здобувача. Автором сформовано базу науково-дослідних даних, 

виконано статистичну обробку та аналіз, розроблено відповідні математичні 

моделі й сформульовано основні закономірності та висновки. Здобувачем  

або за його безпосередньої участі закладено 28 тимчасових пробних площ  

із обмірюванням 256 модельних дерев, у тому числі з рубкою 73 шт. 

Деякі результати одержано у співпраці з О. А. Гірсом, М. І. Букшею  

та М. В. Любчичем, про що свідчать спільні публікації та посилання у тексті 

дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення  

та результати дисертації доповідалися та отримали позитивні відгуки на: 

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 195-річчю  

від дня заснування Харківського національного аграрного університету  

імені В. В. Докучаєва (м. Харків, 2011 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку» 

(м. Харків, 2013 р.); Читаннях з нагоди дня народження Б. Ф. Остапенка: 

«Лісова типологія: наукові, виробничі, навчальні аспекти розвитку»  

(м. Харків, 2014 р.); Міжнародній науковій конференції «Перспективи 

розвитку лісового та садово-паркового господарства» (м. Умань, 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 175-річчю 

Навчально-наукового інституту лісового i садово-паркового господарства 
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Національного університету біоресурсів і природокористування України та 

90-річчю Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів 

і природо-користування України «Боярська лісова дослідна станція» 

«Виклики XXI століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й довкіллі» 

(м. Київ, 2015 р.); науковій конференції, присвяченій 150-річчю від дня 

народження академіка Г. М. Висоцького, 90-річчю від дня народження 

професора П. С. Пастернака та 85-річчю від часу заснування Українського 

ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства  

та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького «Лісівнича наука в контексті 

сталого розвитку» (м. Харків, 2015 р.); науково-практичній конференції 

студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених «Ліс, наука, молодь» 

(м. Житомир, 2017 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Новації, стан і розвиток лісового  

і садово-паркового господарства» (м. Харків, 2018 р.); підсумковій науково-

практичній конференції професорсько-викладацького складу і здобувачів 

наукових ступенів Харківського національного аграрного університету імені 

В. В. Докучаєва (м. Харків, 2019 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, з 
яких 8 статей у наукових фахових виданнях України, у тому числі включених  
до міжнародних наукометричних баз даних, 8 тез наукових доповідей. 

 
Здобувач висловлює щиру подяку колективу лабораторії моніторингу і 

сертифікації лісів УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, науковому керівникові – 

доктору сільськогосподарських наук, професору В. П. Пастернаку за 

допомогу та цінні поради при написанні дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ПИТАННЯ ЩОДО ОЦІНКИ РОСТУ, ТОВАРНОЇ ТА РОЗМІРНО-

ЯКІСНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЕВОСТАНІВ  

1.1. Досвід складання нормативів об’єму та розмірно-якісної 

структури 

У практиці лісової таксації застосовують декілька методичних підходів до 

моделювання об’єму стовбурів дерев: шляхом побудови багатомірних моделей 

(V = f (d1.3 h,…)), застосування показників повнодеревності та використання 

твірної деревного стовбура. Під час визначення об’єму дерев і запасу 

деревостанів у лісотаксаційній практиці широко використовуються об’ємні 

таблиці – ряди числових значень, у яких наведено значення об’єму стовбурів 

дерев різної товщини, висоти і форми. Одними з перших нормативів для 

визначення об’єму стовбурів дуба, які застосовувалися в Україні, були таблиці 

Б. О. Шустова [162]. За ними об’єми визначали на підставі даних про діаметр і 

висоту кожного дерева в насадженні. У 30-х рр. минулого століття було 

розроблено масові таблиці Союзліспрому [73]. У них за розрядами висот і 

породами наведені таксаційні діаметри стовбурів, їхні висоти і об’єми в корі та 

без кори з урахуванням трьох категорій форми стовбурів (сильнозбіжиста, 

середня та малозбіжиста). Розподіл дерев за формою дещо ускладнював 

практичне застосування цих таблиць. Дослідивши закономірності будови 

деревостанів за коефіцієнтами форми, П. М. Верхунов запропонував 

розробляти об’ємні таблиці для дерев і деревостанів з типовою для певних умов 

формою стовбурів [21]. 

Також у таблицях Б. О. Шустова та Союзліспрому було наведено 

діаметри на середині 2-х метрових відрізків (секцій) і об’єми цих відрізків у 

корі і без кори, що давало можливість встановлювати розмірну структуру 

деревини. Для стовбурів з певними діаметрами на 1,3м і висотами, 

використовуючи дані таблиць збігу, камеральним шляхом можна намітити 

необхідні сортименти відповідно до вимог стандартів і визначити їх об’єми 
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підсумовуванням об’ємів 2-х метрових відрізків. При цьому можна певним 

чином враховувати наявність вад стовбурів. 

Для встановлення повнодеревності стовбурів зазвичай використовують 

видові числа. У літературі старі та нормальні (нові) видові числа оцінюють по-

різному. М. М. Орлов [95] надавав перевагу старому видовому числу, вважаючи, 

що нормальні великого практичного значення не мають. Водночас 

В. К. Захаров [48] вказував на меншу мінливість нормальних видових чисел і 

меншу їхню залежність від висоти стовбура.  

Професор М. Є. Ткаченко, досліджуючи зв’язок між видовим числом, 

коефіцієнтом форми та висотою, дійшов висновку, що при рівних висотах і 

других коефіцієнтах форми (q2) дерева мають близькі видові числа. На основі 

цього закону він склав таблицю видових чисел [2]. 

За результатами досліджень повнодеревності стовбурів липи серцелистої 

В. Д. Дзик і С. М. Кашпор [41] встановили, що зі збільшенням висоти старі та 

нормальні видові числа мають тенденцію до зростання, тоді як зі збільшенням 

діаметра зменшуються. За їхніми даними нормальне видове число не має 

переваг перед старим. Для моделювання старого видового числа пропонується 

використовувати лінійну залежність його від діаметра, а лінійна залежність між 

старим видовим числом і другим коефіцієнтом форми може бути використана 

лише для середньозбіжистих стовбурів.  

Дослідженнями впливу густоти та складу деревостану на форму стовбурів 

дуба звичайного у вологих сугрудах на Прикарпатті встановлено, що 

повнодеревність більшою мірою залежить від інтенсивності вибірки дерев під 

час проведення лісогосподарських заходів у певному віковому періоді, а також 

від складу та повноти насаджень [58]. 

За результатами досліджень П.К. Ганжи [26] складено таблиці об’ємів 

стовбурів дуба методом безпосередньої регресії об’єму на діаметр і висоту, 

оскільки застосування видових чисел для встановлення об’єму, на його думку,  

супроводжується втратами точності табульованих даних. Точність визначення 

загального запасу та його розподілу за розмірно-якісними категоріями за 
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таблицями залежить від похибок при встановленні таких таксаційних 

показників: висоти, форми стовбурів у деревостані, а також достовірності 

розподілу дерев за ступенями товщини [2]. 

Перші сортиментні таблиці в колишньому СРСР було складено під 

керівництвом М.П. Анучина і М.В. Третьякова у 1931 р. [2]. Пізніше 

Ф.Є. Моісеєнком було розроблено розрядні сортиментні таблиці, у яких об’єм 

стовбура і вихід сортиментів наводили за середньою формою стовбура [80, 130]. 

Дерева під час відведення лісосік розділяли на три якісні категорії (ділові, 

напівділові, дров’яні). Однак таблиці Ф.Є. Моісеєнка мали певні неточності, 

оскільки були розроблені на основі об’ємних таблиць Б.О. Шустова [162] та 

дещо завищували запаси. В Україні у 1984 р. впроваджено сортиментні таблиці 

К.Є. Нікітіна [129].  

Сортиментні таблиці було доповнено даними щодо розподілу об’єму 

грубої ділової деревини стовбурів дуба за діаметром колод у верхньому відрізі 

та ґатунками, в якій деталізовано якісну структуру об’єму грубої ділової 

деревини (завтовшки у верхньому відрізі від 26 см), а згодом також таблицями 

розподілу об’єму ділових стовбурів за класами та підкласами товщини [66]. 

Гірс О. А. [30] провівши оцінювання точності основних нормативів для 

визначення запасу та товарної структури деревостанів [93, 129, 136], установив, 

що найменшу точність мають сортиментні таблиці К. Є. Нікітіна [129] 

(систематична похибка за запасом становить - 3,6 %). У нормативах для дерев 

дуба загальна похибка (включає систематичну і випадкову складові) для 

якісних категорій та категорій крупності ділової деревини знаходиться в межах 

від 0,4 % до 4,3 % [30]. 

У роботі фінських учених [165] виконано аналіз наукових публікацій та 

наведено значну кількість математичних моделей для визначення об’єму 

стовбурів основних деревних видів Європи. Одержані результати свідчать про 

наявність регіональних відмінностей у формі та повнодеревності стовбурів 

дерев. Суттєвими вони є для деревних видів із сильно розгалуженою кроною, 

зокрема дуба. 
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Останніми роками співробітниками кафедри таксації лісу та лісового 

менеджменту НУБіП України було виконано наукові дослідження, спрямовані 

на розроблення нових та вдосконалення чинних нормативів об’єму стовбурів 

деревних порід на основі сучасних комп’ютерних технологій, з урахуванням 

структури деревостанів, мінливості розмірів дерев та інших факторів [66, 121]. 

Як зазначають В.В. Миронюк, В.В. Поліщук [77], розвиток методів оцінювання 

розмірно-якісної структури деревних стовбурів передбачає детальніше 

вивчення форми стовбурів і ускладнення методичних прийомів таксації лісу. Як 

аргументи математичних моделей об’єму стовбурів найчастіше 

використовують такі показники: діаметр на висоті 1,3 м, висота стовбура та 

показники форми деревного стовбура [21, 121, 163]. Проте у зв’язку з 

постійною зміною економічних умов, нормативних вимог до якості деревини та 

технологічних процесів її переробки, дедалі більшу увагу приділяють 

опрацюванню гнучкіших математичних моделей, які дають змогу прогнозувати 

не лише об’єм стовбура, але і його певних частин, а також вихід ділової 

деревини за різної величини середнього діаметра колод. Така задача може бути 

розв’язана переважно на основі аналізу твірної деревного стовбура. 

Вертикальний розріз стовбура вздовж його серцевини утворює фігуру, яка і 

визначає форму стовбура та є його твірною. Твірну можна описати такими 

геометричними фігурами: нейлоїд (нижня частина), параболоїд або циліндр 

(серединна частина) і конус (верхня частина) [2]. 

Хоча форма поперечного перерізу деревного стовбура є складною і 

змінюється від окоренка до верхівки, багатьма вченими-таксаторами 

встановлено, що обчислення площі поперечного перерізу за формулою площі 

кола забезпечує достатню точність [2, 37]. Тоді стовбур можна розглядати як 

тіло обертання, що суттєво спрощує визначення його об’єму шляхом 

інтегрування математичної моделі твірної. 

Моделі твірних деревних стовбурів можуть бути трьох типів [166]. 

Моделі першого типу описують збіг стовбура за допомогою поліномів різних 

порядків, за якими встановлюють відносні значення діаметра на певній висоті 
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стовбура. Моделі другого типу є поєднанням кількох рівнянь, що 

характеризують різні частини стовбура, сполучаюсь у вузлових точках для 

забезпечення неперервності функції. Моделі третього типу являють собою 

алометричні функції, параметри яких на різних ділянках стовбура підбираються 

відповідно до показників твірних правильних тіл обертання: нейлоїда, 

параболоїда і конуса [77]. Оскільки твірна стовбура дерева має S-подібну 

форму, найпоширенішим варіантом її апроксимації є поліноміальні криві в 

системі відносних координат [133]. 

Для моделювання твірної А. З. Швиденко застосовував показникову 

функцію, що монотонно спадає та не має точок перегину, а також метод 

інтерполяції поліномами Ньютона другого і третього порядків з розподілом 

стовбура на три зони: від 0 до 0,1 L; від 0,1 до 0,5 L та від 0,5 до 1,0 L [158]. 

Водночас К. Є. Нікітін використав рівняння параболи другого порядку з 

розподілом стовбура на чотири зони: окоренкову (до 0,05 L), нижню (0,05–

0,25 L), серединну (0,25–0,50 L) і верхівкову (> 0,50 L). Параметри рівняння 

було розраховано для кожної із цих зон [89].  

Визначення об’єму на основі математичної моделі твірної стовбура має 

певні переваги порівняно з іншими методами. На основі даних щодо довжини 

ділової частини стовбурів і закономірностей розповсюдження вад деревини 

можна встановити розподіл деревини за класами якості та розмірами за різних 

варіантів розкряжування.  

Метод побудови таблиць розподілу об’єму ділових стовбурів («адаптивна 

промислова сортиментація») за допомогою твірної розвинули М.О. Поляков та 

О.В. Поляков. Твірну стовбура вони описували рядом Фур’є за непарними 

поліномами Чебишева [109]. У працях зарубіжних дослідників переважно 

використовують ступенево-показникові моделі, перевагою яких є можливість їх 

калібрування з урахуванням особливостей стовбурів [157, 176]. Дослідниками 

кафедри таксації лісу та лісового менеджменту НУБіПУ також запропоновано 

використовувати ступенево-показникові рівняння для розрахунку об’ємів 

стовбурів за складною формулою Сімпсона [15]. 
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Для твірної стовбура В.Б. Биченко, В.В. Миронюк пропонують 

використовувати модель A. Kozak [172], що дає змогу адекватно прогнозувати 

діаметр стовбура в корі на будь-якій висоті. Загалом ними опрацьовано систему 

математичних моделей твірної, які характеризують збіг стовбурів для п’яти 

груп діаметрів: 8−16 см, 20−28, 32−40, 44−64 та 68−100 см. На основі 

зазначених моделей розроблено об’ємні таблиці стовбурів дуба, входами до 

яких слугує діаметр стовбура на висоті 1,3 м та його загальна висота [14]. 

Досліджуючи дубові деревостани Правобережного Придніпровського 

Лісостепу В.Б. Биченко [13] встановив, що відносні значення показників 

розмірної структури ділової деревини найтісніше корелюють із діаметром 

стовбура. Форма цієї залежності нелінійна, доволі складна та може 

апроксимуватися системою рівнянь. Проведений В.Б. Биченком статистичний 

аналіз засвідчив відсутність значущої відмінності між формою стовбурів різних 

розрядів висот [13]. За результатами його досліджень складено таблиці об'єму 

ділових стовбурів дуба та розподілу ділової деревини за класами розмірів за 

серединним діаметром без кори. Однак слід ураховувати, що в 

Правобережному Придніпровському Лісостепу переважають насіннєві 

деревостани. 

1.2. Вплив вад стовбурів дуба на якісну структуру деревини  

Для обґрунтованого встановлення якісної структури деревних стовбурів 

потрібно детально вивчити закономірності розповсюдження вад стовбурів. 

Основними вадами, що впливають на якість дубових лісоматеріалів, є 

сучки, гнилі та кривизна. Згідно з вимогами до деревини за класами якості, 

м’яка гнилизна допускається тільки в класі D, коричневі плями допускаються в 

лісоматеріалах класу В (15 % діаметра торця в центральній частині), С та D, 

коричневе ядро – в С (1/3 діаметра на одному торці) та D [67]. Оскільки в 

дубових деревостанах вегетативного походження гнилі виявляються значно 

частіше, ніж у насіннєвих, особливу увагу в дослідженні приділили саме 

хворобам стовбура дуба. Гнилі живих дерев розподіляють за локалізацією 

(центральна, периферична або заболонна і змішана), типом ураження (ті, що 
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руйнують целюлозу, і ті що руйнують лігнін), породам (хвойні, листяні і 

змішані) та розташуванням у стовбурі (вершинні, стовбурові, окоренкові, 

кореневі та змішані) (рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Типи розташування гнилі в стовбурах дуба:  
а – стовбурова гниль (характерна для дубового трутовика (Inocutis 

dryophila (Berk.)), б – коренева гниль (характерна для дібровного трутовика 
(Pseudoinonotus dryadeus (Pers.), печіночниці звичайної Fistulina hepatica 
(Schaeff.)), в – стовбурова гниль (характерна для несправжнього дубового 
трутовика (Fomitiporia robusta (P. Karst.)), г – вершинна стовбурова гниль 
(характерна для Xylobolus frustulatus), д – стовбурова і окоренкова гниль 
(характерна для сірчано-жовтого трутовика (Laetiporus sulphureus (Bull. et Fr) 
Bond. Et Sing), е – окоренкова і стовбурова гниль (характерна для дубової губки 
(Daedalea guercina L. ex Fr) [154, 155].  

 
Рубка одного із стовбурів у порослевому гнізді призводить до утворення 

окоренкового пня. Якщо діаметр зрубаного стовбура становить понад 16 см 

окоренковий пень, як правило, не може затягнутися калусом, отже, виникають 

«ворота» для проникнення грибних інфекцій [154]. З часом гниль проникає в  
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дерева, що залишилися і піднімається вверх по стовбуру кожного з них, а 

окоренковий пень може перетворитися в окоренкове дупло. 

Строкату центральну гниль стовбура викликає гриб Inocutis dryophila 

(Berk.) Fiasson & Niemelä [Inonotus dryophilus (Bekr.) Murr.] – дубовий трутовик. 

На уражених деревах утворюються плодові тіла в середній частині стовбура. 

Додатковою ознакою гнилі стовбура є суховерхість дерева, його пригнічений 

вигляд, зменшення приросту. Ураження відбувається через живі обламані сучки 

та інші механічні пошкодження стовбуру. Міцелій проростає в ядрову частину 

дерева, викликаючи її поступове руйнування. В початковій стадії гниття 

деревина стає бурою, потім в ній з’являється велика кількість округлих білих 

плям і смуг целюлози. Поступово на місці білих плям утворюються дрібні 

пустоти, деревина стає пористою, ямко-волокнистої структури. Швидкість 

поширення гнилі в середині стовбура доволі висока, причому гниль доходить 

до периферичного шару заболоні. Протяжність гнилі 6–8 м, гниль може 

займати до 40 % об’єму стовбура. Даний гриб поширений у дубових 

деревостанах вегетативного походження Лівобережного Лісостепу 

України [155]. 

Білу гниль коренів викликає гриб Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) 

T. Wagner & M. Fisch. [Inonotus dryadeus (Pers. ex Fr.) Murr] – дібровний 

трутовик. Дерева, уражені цим грибом, дають дуже слабкий приріст і 

піддаються вітровалам. Хвороба має хронічний характер, за якого відбувається 

поступове відмирання дерев. Біля основи стовбура уражених дерев іноді 

утворюються плодові тіла гриба. Гниття заболонної і серцевинної частин 

коріння супроводжується виділенням води, уражена деревина набуває 

коричневого кольору, потім починає світлішати, стає білою або світло-

кремовою і легко розділяється на річні шари. З наближенням гнилі до основи 

стовбура інтенсивність процесу руйнування знижується. Трапляється гриб 

зрідка, уражує поодинокі екземпляри, в основному в пристиглих, стиглих і 

перестійних насадженнях, найчастіше 150–200-річного віку і старших [155]. 
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Жовто-буру гниль стовбура викликає гриб Fomitiporia robusta (P. Karst.) 

[Phellinus robustus (Karst.) Bourd. et Galz.] – несправжній дубовий трутовик. В 

уражених дерев спричиняє гниль стовбура центрального або змішаного типу, 

часто утворюються сухобочини, гнилеві виразки, напливи, ракові утворення 

або дупла, що є діагностичними ознаками гниття стовбура. Гниль має 

центральний, вершинний і окоренковий тип. Ураження дерева відбувається 

через різного роду рани, морозобійні тріщини, відмирання сучків. Деревина в 

початковій стадії ураження набуває бурого забарвлення, потім в ній 

з’являються світліші повздовжні смуги. На наступній стадії деревина стає 

жовто-білою з тонкими чорними лініями. Гниль набуває волокнистої структури. 

До периферії гниль поширюється тільки у місцях утворення ракових виразок. 

Плодові тіла утворюються на висоті не більшій 6 м; протяжність гнилі сягає 3,5 

м. Ураження дерев починається з 20–30-річного віку. Уражені дерева всихають 

або гинуть від вітролому. Поширеність у дубових деревостанах вегетативного 

походженння Лівобережного Лісостепу України висока [155]. 

Буру призматичну гниль стовбура викликає гриб Laetiporus sulphureus 

(Bull. et Fr) Bond. et Sing – сірчано-жовтий трутовик. Збудник хвороби зрідка 

утворює плодові тіла, тому хвороба розвивається приховано в центральній 

частині стовбура. За сильного розвитку гнилі, ураженість дерев виявляється у 

всиханні окремих гілок або відмиранні всього дерева, що зазвичай виражено у 

старовікових дубняках. Уражені дерева часто піддаються вітроломам. Гниль 

спочатку набуває рожевого забарвлення, потім в ній з’являються білі смуги, які 

являють собою скупчення безколірних гіф гриба. Поступово утворюється бура 

з численними тріщинами деструктивна гниль призматично-порошкоподібної 

структури. Гниль у старовікових дерев дуба може досягати 20 м, займаючи до 

80 % висоти стовбура. Сірчано-жовтий трутовик широко розповсюджений у 

Лівобережному Лісостепу Україні [148]. 

Білу периферичну гниль коренів викликають гриби Armillaria mellea 

(Vahl) P. Kumm. – опеньок осінній. Гниль, яку зумовлює  збудник, розвивається 

дуже активно, протягом одного вегетаційного періоду заболонна частина 
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повністю згниває, і гриб переходить у ядро. Уверх по стовбуру гниль 

поширюється на 0,5–1,0 м, іноді досягає 3 м. Уражує ослаблені дерева дуба. 

Кореневі системи дерев дуба вегетативного походження часто майже повністю 

уражені Armillaria mellea [57]. 

Поперечний рак дуба викликають бактерії Pseudomonas quercus. На 

стовбурі або гілках з’являються невеликі потовщення, потім формується 

округла гладенька пухлина, яка поступово розростається периферійною 

частиною стовбура і часто набуває муфтоподібної форми. У міру розвитку 

пухлини кора на ній розтріскується, з часом пухлина збільшується, 

поглиблюється, оголюючи деревину. Ураження відбувається через різного типу 

пошкодження кори та камбію. Поперечний рак дуба призводить до зниження 

приросту, послаблення молодих дерев, сприяє буреломам. 

Відкриті пухлини, як найбільш небезпечні та шкідливі, частіше 

трапляються в бідних умовах місцезростання дуба, особливо в деревостанах 

вегетативного походження [34]. 

Темно-буру ядрово-заболонну стовбурну гниль викликає дубова губка – 

Daedalea quercina (L.) Fr. Гриб уражує старі стовбури дуба з механічними 

пошкодженнями, однак найчастіше трапляється на пнях і зрубаних деревах. 

Ураження дерев відбувається через поранення й обломи сучків, а порослі 

уражуються міцелієм від материнських пеньків. В Україні гриб поширений 

повсюдно і є звичайним руйнівником відмерлої деревини. У першій стадії 

гниття деревина стає темно-коричневого кольору, у другій – в ураженій 

деревині утворюються тріщини у серцевинних променях, в яких з’являється 

біла грибниця. Шкідливість її в дубових деревостанах вегетативного 

походження Лівобережного Лісостепу вища, ніж у насіннєвих [154]. 

За даними В. П. Корнієнка [57] у Правобережному Лісостепу ураження 

дубових насаджень переліченими дереворуйнівними грибами не залежить від 

лісівничо-таксаційних характеристик насаджень і не перевищує в середньому 

по насадженню 8 % від кількості стовбурів і загальної маси деревини в 

насадженні. Осередки поширення цих патогенів можливі лише у разі утворення 
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сприятливих умов для їхнього розселення, тобто у випадку, коли під час рубок 

догляду травмується кора гілок і стовбурів частини дерев, що залишаються для 

подальшого росту, а також у разі ведення господарства на основі вегетативного 

відтворення дуба, за обламування гілок при сніголамах тощо. 

За даними А. В. Дунаєва та ін. [54] у порослевих нагірних дібровах 

Бєлгородської області домінантними видами серед дереворуйнівних грибів є 

три види трутових (Polyporaceae) – Fistulina hepatica (печіночниця звичайна), 

Fomitiporia robusta (несправжній дубовий трутовик), Laetiporus sulphureus 

(сірчано-жовтий  трутовик). Ці види постійно присутні та мають високі 

показники домінування у складі мікоценозу. Один вид – Inocutis dryophila 

(інокутіс дубовий) – є додатковим і другорядним. Інші види розглядаються як 

випадкові члени угруповання. 

1.3. Стан питання щодо оцінки росту та товарної структури дубових 

деревостанів  

Однією з важливих складових оцінки стану насаджень є нормативи 

продуктивності та товарної структури лісостанів, основними з яких є таблиці 

ходу росту та динаміки товарності. Такі таблиці дають змогу відобразити 

особливості динаміки таксаційних показників деревостанів і можуть 

використовуватися як вихідний матеріал для розроблення математичних 

моделей прогнозу росту й товарної структури лісостанів. Наукова 

обґрунтованість таких моделей значною мірою визначає точність прогнозних 

оцінок стану лісових насаджень, характер і обсяги призначених господарських 

заходів, зокрема рубок формування й оздоровлення лісів та рубок головного 

користування. Також таблиці динаміки товарності деревостанів є основою для 

обґрунтування віків стиглості [7, 30, 138, 144]. 

Перші таблиці ходу росту паросткових дубових деревостанів для території 

регіону досліджень було складено у 1914 році професором Б. О. Шустовим 

[161]. У подальшому І.М. Науменком розроблено таблиці ходу росту повних 

паросткових дубових деревостанів європейської частини колишнього СРСР, які 

містили також дані про їхню сортиментну структуру. Під час складання 
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нормативів установлено, що в межах одного класу бонітету таксаційні 

показники деревостанів різних частин лісостепової зони відрізнялися не більше 

ніж на 10 % [85]. 

У результаті проведених досліджень дубових деревостанів у кленово-

липових дібровах центральної частини Лісостепу колишнього СРСР 

В.О. Богдановим [17] отримано нові дані про форму стовбурів, будову, хід 

росту і динаміку товарності деревостанів цієї породи. Крім таксаційних 

показників дуба звичайного, у таблицях наведено динаміку показників і для 

інших складових порід за трьома едафічними варіантами (ясеневим, 

без’ясеневим та кальцієфільним). 

У результаті всебічних досліджень з аналізом ходу росту більше тисячі 

модельних дерев М. В. Давидовим [38–40] було встановлено, що залежно від 

походження та лісорослинних умов дубові деревостани характеризуються 

уповільненим, звичайним та прискореним у молодому віці типом росту за 

висотою. Під керівництвом М. В. Давидова з використанням матеріалів 

Б.О. Шустова (55 пробних площ) і даних пробних площ, закладених у 

лісостеповій зоні європейської частини колишнього СРСР, складено таблиці 

ходу росту насіннєвих і порослевих дубових насаджень, а також динаміки 

товарності насіннєвих дубових деревостанів І–ІІІ класів бонітету [138].  

Дослідженнями М.В. Давидова та Б.О. Шустова [38, 160] доведено, що в 

дубових деревостанах за однакових середніх висот динаміка сум площ 

поперечних перерізів (G) є подібною. Такі закономірності встановлено також 

дослідженнями С. М. Кашпора [53] для Лісостепу України, що пояснюється 

однорідністю умов росту в межах лісорослинного району. 

Досліджуючи дубові деревостани Лісостепу України О.П. Бала, 

Є.Ю. Хань [12] статистично підтвердили значущість різниці між таксаційними 

показниками деревостанів дуба звичайного для ліво- та правобережної частин 

лісостепової зони, а також установили, що деревостани насіннєвого та 

вегетативного походження відрізняються між собою у будь-якому віковому 

проміжку. За результатами досліджень складено таблиці ходу росту 
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вегетативних модальних мішаних деревостанів дуба звичайного Лівобережного 

Лісостепу України [153]. 

Як свідчать дослідження В.П. Ткача, культури дуба порівняно з 

деревостанами вегетативного походження мають значно вищі таксаційні 

показники. Нариклад, у заплаві р. Ворскла дубняки вегетативного походження 

на 76,9 % від загальної їхньої площі ростуть за ІІ бонітетом та на 23,1 % – за ІІІ 

і ІV бонітетом. Культури дуба на 66,3 % площі формуються за І і Іа класами 

бонітету, на 14,5 % – за ІІ класом бонітету і лише на 19,2 % – за ІІІ. Запас 

модальних дубняків насіннєвого штучного походження у віці 60 років 

становить 257 м3·га-1, а вегетативного – лише 172 м3·га-1. Тому шляхом 

поступового переведення насаджень вегетативного походження у насіннєві 

можна підвищити продуктивність і товарність насаджень [141]. 

Крім пониження біологічної стійкості, дубові деревостани вегетативного 

походження мають гіршу товарну структуру [32]. Причому з кожною 

наступною порослевою генерацією деревостанів їхня товарна структура 

погіршується [25]. 

Для встановлення запасу та його розмірно-якісної структури застосовують 

такі методи: індивідуальна подеревна сортиментація, сортиментних таблиць, 

пробних площ, товарних таблиць, модельних дерев [2]. Метод модельних дерев 

дає точні результати, що дуже важливо для визначення товарності цінних порід, 

особливо за наявності високоякісних сортиментів, у деревостанах зі значною або 

прихованою фаутністю [70]. 

Уперше таблиці типу товарних було розроблено в 1900 р. У них було 

наведено частку запасу окремих лісоматеріалів у відсотках від загального 

запасу деревостану. У 30-х рр. ХХ ст. М. П. Анучин запропонував новий тип 

таблиць, де було наведено розподіл запасу деревостанів за окремими 

сортиментами у відсотках [2]. Спочатку їх назвали таблицями сортиментного 

складу деревостанів, а потім – товарними. Основою для розроблення цих 

таблиць є закономірності будови деревостанів за діаметром і розподіл за 

якісними категоріями дерев залежно від середнього діаметра насадження. 
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Під таксаційною будовою однорідного деревостану розуміють 

закономірності розподілів, зв’язків та мінливості таксаційних ознак [6, 37]. 

Значний внесок у вивчення таксаційної будови, товарної та розмірно-

якісної структури деревостанів різних деревних порід і опрацювання методів 

розроблення відповідних нормативів зробили також О.В. Тюрин [149], 

М.В. Третьяков [146], В.Ф. Багінський, Л.Д. Есімчик [6], В.Ф. Багінський, 

Н.Н. Катков, Е.А. Усс [7], К.Є. Нікітін [88], А.З. Швиденко, Я.А. Юдицький 

[156], П.К. Ганжа [26], А.А. Строчинський, С.М. Кашпор [136], С.М. Кашпор 

[53], О.А. Гірс [30] та ін. 

Розподіляючи дерева за ступенями товщини та порівнюючи між собою 

одержані результати О.В. Тюрін зробив висновок, що таксаційна будова 

нормальних насаджень за діаметром не залежить від породи, продуктивності та  

повноти насадження. Водночас, автор зазначав, що на характер розподілу дерев 

за ступенями товщини впливає вік насадження і ще більшою мірою –

інтенсивність рубок догляду за лісом [149]. Для приведення різних рядів 

розподілу до зіставлюваного вигляду, О.В. Тюрін перейшов від абсолютних 

ступенів товщини в сантиметрах до відносних, виражених у десятих частках від 

середнього діаметра, і одержав показники розподілу кількості стовбурів у 

нормальних насадженнях за природними ступенями товщини. Поряд із 

вивченням будови насаджень за діаметром О.В. Тюрін навів середні відносні 

показники мінливості дерев за висотою залежно від віку. Зокрема, для стиглих 

насаджень діапазон коливань висот становив 0,85 – 1,10. Однак під час обробки 

дослідних матеріалів учений виключав дерева, що відстали в рості [149]. 

Проаналізувавши літературні дані та дослідні матеріали М. В. Третьяков 

запропонував характеризувати внутрішню структуру насаджень рангами дерев, 

тобто положенням їх у ряду розподілу діаметрів. Виявлені закономірності 

науковець назвав законом єдності в будові насаджень [146]. У подальших 

дослідженнях таксаційної будови деревостанів застосовувалися методи 

множинного регресійного аналізу, математичні моделі розподілу та функції, що 

характеризують зміну редукційних чисел [6, 26, 30]. 
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У дослідженнях П.К. Ганжи [26] на основі системного підходу 

досліджено таксаційну будову дубових деревостанів за діаметром за загальною 

кількістю стовбурів, а також їхніми якісними категоріям. Для моделювання 

розподілу ділових стовбурів та їхньої загальної кількості запропоновано 

застосовувати формулу Грама-Шарльє. Установлено, що коефіцієнт мінливості 

діаметра коливається в межах від 30 до 22 % і лінійно залежить від середнього 

діаметра деревостанів.  

У результаті аналізу мінливості відносних висот установлено, що 

додаткова середньоквадратична помилка оцінки запасу, що виникає за рахунок 

розрядних шкал (порівняно з визначенням цього показника за реальною кривою 

висот деревостану), становить 2–3 %. Тому запропоновано розроблення 

об’ємних таблиць проводити методами множинної регресії, а оцінювання 

запасу виконувати за допомогою комп’ютерних технологій за фактичними 

кривими висот [26]. 

За результатами досліджень розроблено таблиці товарної структури  

дубових деревостанів, входами в які, крім середнього діаметра, є клас 

товарності та частка ділових стовбурів [66, 136]. Водночас розроблено таблиці 

розподілу об’єму ділових стовбурів дуба за розмірно-якісними категоріями і 

сортиментами, а також об’єму грубої ділової деревини стовбурів дуба за 

діаметром сортиментів у верхньому відрізі та ґатунками [30, 66, 92]. 

За даними О. А. Гірса щодо динаміки товарної структури дубових 

насіннєвих деревостанів ІІ класу бонітету 90–150-річного віку, частка ділової 

деревини збільшується від 52 до 57 %, у тому числі грубої – від 34 до 54 %, 

середньої – зменшується від 16 до 3 %, дров’яної – від 34 до 28 % [30].  

Під час установлення розмірно-якісної та товарної структури 

деревостанів за загальними нормативами слід брати до уваги, що в них 

неповною мірою враховано регіональні особливості, лісорослинні умови та 

походження деревостанів, а також відображено лише один із можливих 

варіантів розкряжування стовбурів [68]. 

Товарну та сортиментну структуру природних дубових деревостанів, що 
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надходять у рубку головного користування у лісах Сумщини, досліджували 

В. А. Лук’янець, С. І. Познякова [69]. Ними встановлено, що у віці 112 років у 

деревостані, близькому до корінного, вихід ділової деревини дуба сягає близько 

58 % від запасу ліквідної деревини, або майже 50 % від загального запасу, а 

частка дров’яної деревини становить 29 %. Основним сортиментом є пиловник, 

частка якого становить 67 % від запасу ділової деревини. 

За результатами досліджень стану, продуктивності та товарно-

сортиментної структури природних дубових деревостанів Сумщини [134] 

виявлено, що лісостани, у яких частка дуба та ясена в складі деревостану 

становить вісім одиниць, характеризуються вищими лісівничо-таксаційними 

показниками, продуктивністю, запасом ділової деревини та кращими 

санітарним станом і сортиментною структурою, ніж деревостанів, в яких частка 

дуба та ясена є меншою. Також установлено, що розподіл дерев господарсько 

цінних порід за категоріями технічної придатності, а ділової деревини – за 

ґатунками значною мірою залежить від санітарного стану дерев та їхнього 

розподілу за класами росту [134]. 

Частка ділових дерев у природних дубових насадженнях змішаного 

походження з віком поступово збільшується від 51 % (у 79 років) у 

середньовікових деревостанах до 94 % (у 134 роки) у стиглих [134]. Разом зі 

збільшенням частки грубої деревини залежно від віку деревостанів на ПП від 

59 м3∙га-1 у віці 79 років до 273 м3∙га-1 у віці 134 роки збільшується й вихід 

сортиментів, які отримують зі стовбурів більших діаметрів (струганий шпон і 

клепковий кряж), від 35 і 17 м3∙га-1 відповідно у 79-річному до 163 і 64 м3∙га-1 

відповідно в 134-річному природному дубовому деревостані. Разом із тим вихід 

сортиментів, які отримують зі стовбурів менших діаметрів, є незначним. Слід 

зазначити, що встановлення сортиментної структури автори проводили за 

таблицями максимального виходу сортиментів [129].  

Незважаючи на велику кількість проведених досліджень, таксаційну 

будову і товарну структура дубових деревостанів вегетативного походження у 

Лівобережному Лісостепу України вивчено недостатньо. Зокрема відсутні 
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нормативи динаміки товарної структури дубових деревостанів вегетативного 

походження в регіоні досліджень. 

Достовірність і оперативність одержання даних забезпечують тільки 

сучасні ГІС-технології, які поєднують картографічну й атрибутивну складові та 

адекватно представляють лісові об’єкти. Програмні засоби мають бути 

об'єднані в єдиний технологічний комплекс із сучасними вимірювальними 

приладами: електронними вилками, висотомірами, далекомірами тощо. 

Перспективним для встановлення товарної та розмірно-якісної структури 

лісосік є програмно-технологічний комплекс (ПТК) Field-Map, розроблений в 

Інституті досліджень лісових екосистем (IFER, Чеська Республіка). Базовий 

комплект обладнання Field-Map, що може використовуватися для визначення 

розмірно-якісної структури деревостанів без рубки модельних дерев, включає: 

польовий комп’ютер, електронний компас MapStar II, лазерний далекомір-

висотомір Forest-Pro з оптичним прицілом, який дає змогу проводити 

дистанційне вимірювання діаметрів (рис. 1.2). 

 
Рис.1.2. Комплект Field-Map 

Field-Map може працювати з електронними вилками, формуючи 

перелікові відомості. Через бездротовий зв’язок або кабель до Field-Map 
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можуть приєднуватися пристрої для зчитування штрих-кодів чи RFID-міток, що 

дає можливість здійснювати поштучний облік колод у польових умовах. 

Матеріально-грошова оцінка лісосіки розраховується програмними 

засобами Field-Map або іншими програмами матеріально-грошової оцінки 

лісосіки, які можуть підключатися до Field-Map як окремі модулі. Також є 

можливість передавати інформацію через мобільний зв’язок на рівень 

лісництва, лісгоспу чи обласного управління та до централізованої бази даних 

єдиної системи державного обліку деревини. Завдяки наявності обмінного 

формату, який підтримується Field-Map, інформація може бути передана для 

подальшого використання в різних програмних продуктах – ГІС, СУБД, 

офісних та бухгалтерських програмах тощо [46, 119]. 

Співробітниками лабораторії моніторингу і сертифікації лісів 

УкрНДІЛГА у рамках проекту ТехІнЛіс проведено пілотні експерименти із 

застосування технології Field-Map для відведення та таксації лісосік у соснових 

деревостанах. Результати використання Field-Map, які одержані в лісах 

ДП «Вовчанське ЛГ» та ДП «Гутянське ЛГ» Харківської області, показали, що 

різниця між оцінкою запасів деревини модельних дерев, виконаною за 

допомогою Field-Map з вимірюванням профілів стовбурів, та реальним запасом 

була меншою за 1 %, різниця між оцінкою за сортиментними таблицями 

становила до 3 %, тоді як за окремими розмірно-якісними категоріями деревини 

визначені доволі суттєві відхилення [59]. 

Висновки до першого розділу 

1. Незважаючи на широкий спектр досліджень дубових лісів регіону і 

наявність великої кількості наукових розробок щодо лісотаксаційного 

забезпечення ведення господарства в них, питання оцінювання товарної та 

розмірно-якісної структури з урахуванням сучасних вимог залишаються 

невирішеними. Аналіз літературних джерел свідчить про відсутність 

нормативів, які б адекватно відображали динаміку товарної та розмірно-якісної 

структури дубових деревостанів вегетативного походження Лівобережного 

Лісостепу України з урахуванням вимог нових стандартів.  
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2. Однією з основних вад, що впливають на якісну структуру стовбурів 

дуба у деревостанах вегетативного походження, є ураження гнилями. 

3. Застосування програмно-технологічного комплексу FieldMap є 

перспективним для встановлення показників повнодеревності і розмірно-

якісної структури стовбурів, адже дає можливість проводити дослідження без 

рубки модельних дерев. 

 
 

Результати досліджень за розділом 1 опубліковано у роботах [124, 126]. 



43 
 

 

РОЗДІЛ 2 

КОРОТКА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ. СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОДУКТИВНІСТЬ ДУБОВИХ 

ДЕРЕВОСТАНІВ 

2.1. Природно-кліматичні умови 

Лівобережний Лісостеп займає Придніпровську низовину і південно-

західні схили Середньоруської височини. Відповідно до лісотипологічного 

районування України [97] регіон досліджень знаходиться в межах області 

свіжого порівняно теплого клімату 2d (T=84–104ºC, W=0,6–2,0) і належить до 

Слобожанського району свіжих ясенево-липових дібров (А= 27–32° С) 

(рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Регіон дослідження (5.1 – Ворскло-Псельський, 5.2 – 

Придонецький сектори) 

У межах Слобожанського лісотипологічного району за 

геоморфологічними ознаками (рельєфом та ґрунтоутворювальними породами) 

виділено два сектори: Ворскло-Псельський (5.1) та Придонецький (5.2). 
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Територія Придонецького сектора належить до водозбору р. Сіверський 

Донець, Ворскло-Псельського – водозборів річок Ворскла, Псел, Сула та 

частково Сейм [97]. 

За лісогосподарським районуванням регіон досліджень належить до 

Середньоруського лісостепового округу та Північного і Південного районів 

Полтавської рівнини Лівобережно-Дніпровського округу Лісостепової 

лісогосподарської області [28]. За фізико-географічним районуванням 

територія регіону досліджень належить до Східноукраїнського та 

Лівобережно-Дніпровського країв Лісостепової зони [151].  

Західна частина Лівобережного Лісостепу (Лівобережно-Дніпровський 

край) переважно є рівнинною територією з численними замкнутими 

пониженнями, слабкою дренованістю та неглибоким заляганням ґрунтових вод. 

Такі геоморфологічні особливості сприяють розвитку процесів заболочування 

та поширенню боліт і торфовищ. Найнижчий ландшафтний рівень мають 

заплави приток Дніпра (річки Ворскла, Псел, Сула), вищий – лесові тераси, 

абсолютні висоти яких сягають 130–140 м, на півночі – до 200 м [112, 149]. 

Середня густота яружно-балкової мережі становить 0,1–0,3 км·(км2)-1, ухил 

поверхні 0,4°. З просуванням на схід ці показники збільшуються до 0,5–

0,6 км/км2 і 1–2° відповідно [18]. 

У Лівобережному Лісостепу поєднуються різні типів ландшафтів: 1) 

широколистяно-лісові із сірими і темно-сірими лісовими ґрунтами, що 

утворилися на підвищеннях, високих схилах Сіверського Дінця та лівих приток 

Дніпра; 2) власне лісостепові з чорноземами опідзоленими і реградованими, які 

представлені фрагментарно збереженими широколистяними лісами, що 

виділяються на фоні сільськогосподарських угідь; 3) лучно-степові з 

чорноземами типовими (глибокими, лучно-чорноземними ґрунтами, майже 

цілком перетвореними в орні угіддя); 4) ландшафти борових терас із 

переважанням соснових та сосново-дубових лісів на дернових ґрунтах. У 

річкових долинах поширені лучні й болотні ландшафти, які займають 

порівняно з попередніми меншу площу. 
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Для території східної частини Лівобережного Лісостепу (Сумська та 

Харківська області) характерні ландшафти височин та їхніх схилів з ярами і 

балками, врізаними у крейдові породи. На півночі значну площу займають 

увалисто-балкові або широкохвилясті вододільні плато між річками Псел і 

Ворскла, що розчленовані широко розгалуженими порівняно неглибокими 

балками. Ширина балок становить у середньому 250-400 м (від 50 до 600 м), 

довжина – від 3 до 9 км, крутість схилів, як правило, не перевищує 15º, інколи 

збільшується до 35º, глибина тальвегів балок зазвичай становить 15–40 м, але в 

окремих місцях може досягати 60 м. Для південної частини території 

характерні загальний ухил з півночі на південь і зменшення висот з 250 

до  175 м [112, 149]. 

На північному сході регіону досліджень розташовані схили 

Середньоруської височини, які розчленовані річковими долинами на окремі 

плато. Верхів'я долин річок Сіверський Донець, Ворскла, Уди, Харків урізані 

на глибину до 50–100 м. Праві круті береги річок розчленовані ярами та 

балками. Ширина заплав становить 0,3–3,5 км, піщаних борових терас – 0,4–

4,0 км. Середня густота яружно-балкової мережі дорівнює 0,7–0,8 км·(км-1), а 

ухил поверхні – 7–10° [112, 149]. 

У характері функціонування, динаміки і стану лісостепових 

ландшафтів виявляється вплив кліматичних умов. Для клімату 

Лівобережного Лісостепу характерна тенденція збільшення 

континентальності порівняно з Правобережним Лісостепом. Річні амплітуди 

температури зростають від 25 до 27 °С, а відносної вологості повітря – від 23 

до 25 %. Вегетаційний (195±10 днів) і безморозний (158±7) періоди є дещо 

коротшими, збільшується ймовірність виникнення посушливих явищ. 

Зимовий режим погоди набуває більш різкого характеру: середній з 

абсолютних мінімумів температури повітря становить -25°С, відлиги 

трапляються рідше, в результаті ґрунт промерзає до 70±10 см, зафіксовано 

понад 4 % зим з нестійким або відсутнім сніговим покривом [56, 111]. 

Тепловий режим визначається переважно енергією радіаційного балансу та 
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має особливості за сезонами року. Взимку він формується під впливом 

адвекції та радіаційного охолодження і тому має складніший характер, ніж в 

інші сезони. Про це свідчать найбільша мінливість середньомісячної 

температури повітря взимку, великі температурні аномалії та часті відлиги. 

Умови зволоження залежать переважно від кількості опадів і 

випаровування. На території регіону дослідження випадає близько 500 мм 

опадів на рік (на південному сході зони до 475 мм), з них майже 75 % – у 

теплий період. Водночас нерегулярність опадів часто спричиняє 

посушливість. Типовим є зливовий характер опадів, особливо в південній 

частині зони [97].  

Характерне для лісостепової зони чергування розчленованих 

підвищених, низовинних і долинних ландшафтів, лісових і орних угідь 

зумовлює значні контрасти в тепло- та вологозабезпеченості, а також у 

вітровій діяльності. Стан лісів може погіршуватися внаслідок нестійкого 

зволоження, чергування вологих і посушливих років, тривалих бездощових 

періодів. 

Останніми роками стали помітні тенденції до зміни клімату, зокрема 

встановлено закономірність сталого потепління у зимові місяці при майже 

незмінних температурах у літні місяці. У зв’язку із цим спостерігається 

тенденція до зниження показника континентальності клімату. З потеплінням 

клімату збільшується тривалість вегетаційного періоду і періоду без заморозків, 

внаслідок чого відбуваються зміни в структурі та продуктивності деревостанів. 

Однак при цьому теплові ресурси вегетаційного періоду повною мірою 

використовуватися не можуть унаслідок збільшення посушливості клімату [97]. 

Незважаючи на різноманіття ґрунтового покриву регіону досліджень, 

основною рисою переважаючих типів ґрунтів є їхня літологічна однорідність, 

що пояснюється одноманітністю материнських порід. Тому серед усієї 

різноманітності ґрунтів чітко виділяються два типи: чорноземні ґрунти 

(типові, вилугувані, опідзолені) та сірі лісові ґрунти (темно-сірі, сірі, ясно-

сірі). Лучно-чорноземні, лучні, лучно-болотні, дернові опідзолені та дернові 
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ґрунти розповсюджені менш широко і приурочені, як правило, до заплав та 

борових терас. Механічний склад плакорних ґрунтів, незалежно від їхньої 

генетичної природи, суглинковий, на півночі регіону грубопилувато-

легкосуглинковий, у середній смузі – грубопилувато- і пилувато-

середньосуглинковий, а на півдні – важко- і легкосуглинковий [23].  

Чорноземи опідзолені утворилися внаслідок опідзолення чорноземних 

ґрунтів у процесі поширення лісової рослинності на степові простори. Значна 

площа чорноземів вилугуваних, опідзолених, темно-сірих і сірих лісових 

ґрунтів є розораною. Нині це сильно окультурені рільництвом реградовані 

ґрунти. На ділянках, які залишилися під природною деревною рослинністю, 

сформувалися свіжі ясенево-липові та кленово-липові діброви, де ростуть 

високопродуктивні дубняки. Сірі лісові ґрунти в комплексі з темно-сірими 

займають більш дреновані ділянки вододілів та їхніх схилів. Профіль ґрунтів 

добре диференційований за елювіально-ілювіальним типом. Ясно-сірі лісові 

фунти приурочені до сильно дренованих ділянок вузькохвилястого рельєфу. 

Вони характеризуються найбільш типово вираженими ознаками і 

властивостями ґрунтів підзолистого типу. Сірі та ясно-сірі лісові ґрунти 

менш розорані, ніж темно-сірі. На них розташовано основні масиви свіжих 

дібров Лівобережного Лісостепу. Вони приурочені до вододільних плато і 

плакорних ділянок правих корінних берегів річок Ворскла, Псел, Сула, Сейм, 

Сіверський Донець [23, 113, 115].  

У регіоні досліджень діброви формуються у кліматичних умовах 

свіжого груду на високопродуктивних лесових ґрунтах. Провідним фактором, 

що лімітує їх поширення та продуктивність, є вологість. Зональним для 

Слобожанського лісотипологічного району є свіжий тип. Однак пересічений 

рельєф, особливо на правих берегах річок, суттєво перерозподіляє опади, 

формуючи серію гігротопів – від дуже сухих на вершинах і крутих південних 

схилах до вологих і навіть сирих – у пониженнях. 

Дернові борові ґрунти поширені на борових терасах річок, складених 

давньоалювіальними піщаними та супіщаними відкладами. У природному 
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стані вони розвиваються під трав'яною рослинністю і характеризуються 

акумулятивним типом профілю. Через низьку родючість використовувати ці 

ґрунти для вирощування сільськогосподарських культур недоцільно, тому 

переважно тут ростуть штучні соснові насадження. На різних підтипах цих 

ґрунтів у борових, суборових і сугрудових умовах місцезростання 

сформувався комплекс азональних типів лісу [97]. 

За даними Б. Ф. Остапенка, В. П. Ткача [97], В. В. Назаренка, 

В. П. Пастернака [83] та І. С. Нейка [87], найпоширенішими  типами лісу 

Слобожанського району лісотипологічної області свіжого порівняно теплого 

клімату є свіжі ясенево-липові та кленово-липові діброви (D2-яс-лД та D2-кл-

лД), а також дубово-соснові субори (В2-дС). Дещо менше поширені свіжі 

сугруди (кленово-липові судіброви (С2-кл-лД) та липово-дубово-соснові 

сугруди (С2-лдС)), а також сухі діброви. 

Свіжі кленово-липові діброви (D2-кл-лД) займають рівні ділянки 

місцевості та середні частини покатих схилів. Для більшості природних 

насаджень характерна повна відсутність у складі ясена звичайного (Fraxinus 

excelsior L.), який є провідним індикатором свіжих ясенево-липових дібров. У 

першому ярусі переважає дуб звичайний (Quercus robur L.). У свіжих ясенево-

липових дібровах (D2-яс-лД) поряд із дубом звичайним перший ярус 

представлений постійною домішкою ясена звичайного, частка якого становить 

1–4 одиниці. Для свіжих кленово-липових та ясеново-липових дібров 

характерне переважання сірих лісових ґрунтів на лесах і лесоподібних породах. 

У свіжій кленово-липовій діброві потужність гумусового горизонту становить 

50–55 см, ілювіального – 80–90 см. Ілювіальний горизонт у верхній частині, як 

правило, помітно гумусований. Ясенево-липові діброви характеризуються 

гумусовим горизонтом дещо більшої потужності (до 60 см), з меншими 

ознаками опідзолення. Забарвлення ґрунтових горизонтів у ясеново–липових 

дібровах контрастніше за кольором [83].  

Сухі кленово-липові, бересто-пакленові та пакленово-ясеневі діброви 

переважають на підвищених ділянках та верхніх частинах схилів південної 
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експозиції. Частка сухих дібровних типів лісу внаслідок розвиненості яружно-

балкової мережі та значного перепаду висот на південному сході регіону 

досліджень є доволі значною. 

Свіжа кленово-липова судіброва (С2-кл-лД) формується на третій терасі 

та виходах третинних пісків. Ґрунти розвинуті дернові опідзолені супіщані з 

суглинковими прошарками, дернові чорноземоподібні малопотужні опідзолені. 

Корінні деревостани формують: у першому ярусі дуб звичайний, з домішкою 

сосни звичайної, берези повислої та осики, у другому – липа серцелиста, клени 

гостролистий і польовий [83]. 

2.2. Загальна характеристика дубових лісів регіону досліджень 

Під час встановлення закономірностей формування деревостанів, 

динаміки їхнього стану, продуктивності та товарності важливим є врахування 

біоекологічних властивостей деревних порід. Дубові ліси на території 

Лівобережного Лісостепу України є найпоширенішими (їхня частка складає 

майже 50 % площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок) та виконують 

важливі природоохоронні, рекреаційні, захисні та сировинні функції [119]. Дуб 

звичайний (Quercus robur L.) – дерево першої величини до 35–40 м заввишки та 

1,0 м в діаметрі, яке у зімкнених насадженнях має прямий повнодеревний 

стовбур, добре очищений від сучків [35]. У насадженнях дуб росте значно 

швидше за висотою, ніж на відкритому просторі. 

Черняєв В. М. виділив дві форми дуба звичайного (ранню та пізню), які 

відрізняються за часом розпускання листя. Ним же була вперше відмічена 

приуроченість цих форм дуба до різних умов місцезростання, рельєфу 

місцевості та характеру ґрунтів [155]. За даними Ю. М. Марчука [72], дерева 

пізньої феноформи дуба є стійкішими, ніж ранньої. Зокрема, деревостани, що 

формуються з дерев пізньої форми, менше пошкоджуються ранньовесняними 

шкідниками (дубова листовійка Tortrix viridana Linnaeus; зимовий п’ядун 

Operophtera brumata Linnaeus), що є однією з передумов формування 

високопродуктивних біологічно стійких дубових деревостанів [76]. 
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У дубових деревостанах природного походження дуб пізньої форми росте 

переважно на понижених місцях (схили та дно балок). За рахунок пізнього 

розпускання листя він є стійкішим до весняних приморозків, стовбур його є 

більш повнодеревним і прямим. Дуб ранньої форми росте переважно на 

підвищених сухих місцях (плато та вододілах), але інколи трапляється в 

широких річкових долинах, тобто більш забезпечених вологою місцях [114]. У 

результаті досліджень С. С. П’ятницького було встановлено, що рання форма 

дуба є більшим ксерофітом та стійкішою до посухи, ніж пізня [114]. 

Дуб звичайний краще росте за наявності бокового затінення з 

тіньовитривалих супутніх порід – липи дрібнолистої (Tilia cordata Mill.), кленів 

гостролистого (Acer platanoides L.) та польового (Acer campestre L.), в’язів 

шорсткого (Ulmus glabra Huds.) та гладкого (Ulmus laevis Pall.) тощо. Вони 

забезпечують формування рівних, повнодеревних, добре очищених від гілок 

стовбурів дерев першого ярусу, що збільшує вихід більш якісних категорій 

деревини. Якщо внаслідок вирубування або всихання частини дерев деревостан 

зріджується, і дерева дуба освітлюються, то на стовбурах з’являються так звані 

водяні пагони, що призводить до погіршення якості деревини, а іноді – до 

суховершинності [27]. Тому життєздатні дерева супутніх порід і дерева другого 

ярусу доцільно залишати для бокового затінення дерев дуба. 

Дуб звичайний є порівняно теплолюбною породою. Він чутливий до 

сильних морозів, у результаті яких на стовбурах можуть утворюватися 

морозобійні тріщини, що значно знижують товарність. Дуб звичайний 

негативно реагує на весняні та осінні приморозки, від яких часто 

пошкоджується навіть у південній частині свого ареалу [27, 35].  

Дуб звичайний може формувати як глибоку стрижневу, так і поверхневу 

кореневу систему [27]. Зокрема, у дуба вегетативного походження стрижневі 

корені відсутні, а сама коренева система має ярусну будову [78, 103]. Коріння 

дерев негативно реагує на значне пониження температури ґрунту, особливо за 

несприятливих погодних умов вегетаційного періоду (посушливе літо та 

зволожена осінь) [27]. 
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Дуб звичайний, як правило, добре поновлюється після рубки 

материнського деревостану природним шляхом (переважно вегетативним). 

Хоча деревостани дуба вегетативного походження у ранньому віці ростуть 

швидше, ніж насіннєвого, вже у 40-річному віці їхній ріст вирівнюється, а до 

віку стиглості насіннєві деревостани мають більшу продуктивність, ніж 

вегетативні [27, 85]. Серед природних дубових лісостанів особливе значення 

для лісового господарства мають деревостани насіннєвого походження, 

оскільки вони стійкіші, довговічніші, мають кращу товарну структуру, ніж 

вегетативного. Вченими доведено, що кожне нове покоління порослі на тій 

самій кореневій системі виявляє все більше ознак старіння, що позначається у 

зменшенні енергії росту, стійкості до захворювань, довговічності та погіршенні 

якості деревини [114, 154].  

Оптимальними умовами для росту дуба звичайного є свіжі та вологі 

груди [93, 110], хоча він може рости і в інших умовах, але має при цьому нижчі 

показники продуктивності та товарності. У свіжих та вологих сугрудах 

формуються дубові деревостани ІІ-ІІІ класів бонітету, причому для свіжої та 

вологої кленово-липової судіброви (С2-3-кл-лД) вони є корінними і мають 

задовільні якісні показники [83]. 

Дубові ліси Лісостепу доволі детально вивчені як за лісівничим напрямом 

[44-46, 50, 81, 86, 114, 115, 118], так і з таксаційного погляду [11-13, 53, 61, 85, 

92, 99, 122, 134]. У роботах [33, 44, 119, 142, 143] охарактеризовано сучасний 

стан та продуктивність деревостанів дуба звичайного у Лівобережному 

Лісостепу, розглянуто фактори зниження біологічної стійкості дубових лісів, а 

також заходи щодо їх оздоровлення та підвищення продуктивності. 

Дубові деревостани вегетативного походження у Лісостепу досліджували 

О.П. Бала, Є.Ю. Хань [11]. Ними встановлено розподіл деревостанів дуба 

звичайного за таксаційними показниками (повнотою, класами бонітету, віком, 

типами лісорослинних умов). За їхніми даними більше 64 % площі займають 

деревостани ІІ класу бонітету, 58% має повноту 0,7, 66% деревостанів ростуть в 

умовах свіжого груду. За їхніми даними перестійні деревостани становлять 
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найбільшу частку – 71,7 % від загальної площі. Однак при цьому авторами не 

враховано, що вік стиглості для деревостанів ІІ і вищих класів бонітету, частка 

яких перевищує 75%, у категоріях лісів з особливим режимом користування 

становить 131–140 років, а з обмеженим режимом користування – 101–110 

років [30].  

Понад 50 % від загальної площі дубових лісів Лівобережного Лісостепу 

займають деревостани вегетативного походження, серед яких переважають 

середньо- та високоповнотні середньовікові насадження середньої 

продуктивності. 

Балою О.П., А. Ю. Терентьєвим отримано математичні моделі росту за 

основними таксаційними показниками дубових деревостанів для різних груп 

насаджень за походженням [10]. Зокрема виділено групи чистих та мішаних 

деревостанів вегетативного походження. У результаті проведених розрахунків з 

використанням статистичних критеріїв Є.Ю. Хань встановив, що деревостани 

дуба звичайного вегетативного походження до V класу віку перевищують за 

середніми таксаційними ознаками деревостани насіннєвого походження, але 

згодом ріст у деревостанах вегетативного походження сповільнюється, тому 

стиглі і перестійні деревостани насіннєвого і вегетативного походження мають 

близькі середні таксаційні показники [153]. 

За даними М.Г. Румянцева [119], площа природних дубових деревостанів 

Лівобережного Лісостепу становить 182,8 тис. га (64,3 %), частка деревостанів 

природного насіннєвого походження сягає лише 7,0 %, решта – деревостани 

вегетативного паросткового походження. Природні дубові деревостани 

переважно мають повноту 0,7 (частка площі становить 49,7 % у лісостанах 

вегетативного та 46,1 % – природного насіннєвого походження). Водночас 

після 80-річного віку повнота деревостанів зменшується. Деревостани 

природного насіннєвого походження мають дещо меншу середню повноту 

(0,68), ніж вегетативного (0,69). Частка площі дубняків ІІ класу бонітету 

становить 66,7 % у деревостанів вегетативного та 58,5 % – природного 

насіннєвого походження [119, 142]. 
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За даними Р.В. Головача [33] лісові культури дуба займають 35 %, 

природні вегетативні насадження – 59 %, природні насіннєві – 6 % площі 

дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу. Серед деревостанів 

природного походження переважають середньовікові, які займають 67 % площі. 

Частка пристиглих деревостанів становить 19 %, стиглих і перестійних – 14 %. 

Площі молодняків не перевищують 0,5 %. Розподіл за віковими групами 

дубових насаджень штучного походження такий: 78 % площі припадає на 

середньовікові деревостани, 19 % – на молодняки, 2 % – на пристиглі та лише 

1 % – на стиглі і перестійні деревостани. Станом на 01.01.2006 р. середній вік 

природних насіннєвих деревостанів дуба звичайного сягає 92 роки, 

вегетативних – 85, а штучних – 53 роки. Наявні природні насадження дуба 

звичайного вегетативного походження належать переважно до VIII–X класів 

віку (64 % площі). У майбутньому ці деревостани втрачатимуть лісівничі й 

екологічні властивості, знизяться їхні густота і повнота. Деревостани штучного 

походження належать переважно до V–VIII класів віку (75 % площі), проте 

стиглі та перестійні лісові культури дуба майже відсутні. Це свідчить про 

розбалансованість вікової структури дубових лісів та необхідність проведення 

заходів щодо її оптимізації [142]. 

Середня повнота штучних дубових насаджень становить 0,73, природних 

насіннєвих – 0,67, вегетативних – 0,69. З віком середня повнота природних 

дубових лісів зменшується від 0,75 в I класі віку до 0,59 в XV. Серед штучних 

насаджень максимальною повнотою характеризуються деревостани ІІІ класу 

віку (0,76), зі збільшенням віку повнота зменшується до 0,61. Загалом лісові 

культури мають вищу повноту, ніж природні деревостани, майже в усіх класах 

віку [33]. 

За даними В.П. Ткача та Р.В. Головача [142], більшість дубових лісів 

Лівобережного Лісостепу ростуть на ділянках свіжої (68 %) та сухої (6 % площі) 

кленово-липової діброви, ділянки інших типів лісу займають незначні за 

площею території. Для дубових насаджень свіжої кленово-липової діброви 

визначено показник використання лісорослинного потенціалу. Серед 
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модальних деревостанів до V класу віку найбільший запас мають природні 

деревостани вегетативного походження, найменший – деревостани штучного 

походження. Починаючи з 50-річного віку, ситуація кардинально змінюється – 

модальні штучні деревостани стають більш продуктивними порівняно з 

природними насіннєвими, а вегетативні деревостани у цьому віці 

характеризуються найменшою продуктивністю. Слід зазначити, що для 

більшості дубових лісів характерне мішане, вегетативно-насіннєве відновлення 

дуба [141, 142]. Це дещо нівелює різницю між таксаційними показниками 

деревостанів природного насіннєвого і вегетативного походження. 

Особливості формування дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу 

на типологічній основі досліджував Ю.М. Марчук [72]. Розрахунки ступеня 

використання дубовими лісами лісорослинних умов показали, що фактичні 

запаси дубових деревостанів нижчі від потенційно можливих у середньому на 

34 %. Таким чином, наявні суттєві резерви для підвищення продуктивності 

дубових лісів. 

За даними Р.В. Головача [33] показник використання типологічного 

потенціалу в деревостанах природного походження у свіжій кленово-липовій 

діброві Лівобережного Лісостепу є дуже низьким. Для деревостанів насіннєвого 

походження середній показник використання типологічного потенціалу 

становить 62,3 %, а вегетативного – 59,9 %. Середня зміна запасу у 

деревостанах вегетативного походження до 40-річного віку стрімко зростає з 

0,72 до 3,82 м3·га-1, у деревостанах насіннєвого походження –  зростає до 3,76 

м3·га-1 у 80-річному віці, а потім поступово зменшується. 

Досліджуючи дубові деревостани Центрального Лісостепу, О.І. Шишкін 

[159] установив, що в сухих і свіжих дібровах у дубових деревостанах 

вегетативного походження після 115–130 років накопичення запасу фактично 

припиняється, тоді як у деревостанах з переважанням дерев насіннєвого 

походження зростання запасу триває до 150-річного віку. 

Результати цих досліджень показали, що дубові деревостани мають 

значний потенціал природної продуктивності, але він використовується не 
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повністю. Це пояснюється, зокрема, переважанням деревостанів вегетативного 

походження та недосконалими методами господарювання в них. 

За результатами досліджень використання лісорослинного потенціалу 

лісами України за лісогосподарськими областями науковці В.П. Ткач, О.В. 

Кобець і М.Г. Румянцев установили, що дубові насадження Лівобережного 

Лісостепу України ростуть переважно в умовах свіжого груду (74 %) та свіжого 

сугруду (12 %). За віковою структурою переважають дубові деревостани VІІ–Х 

класів віку. Молодняки займають менше ніж 10 % площі. Середній клас 

бонітету становить  ІІ, середня повнота – 0,71. Загальний запас дубових 

насаджень регіону сягає понад 70 млн м3. Середній показник використання 

лісорослинного потенціалу (ВЛП) дубовими насадженнями Лівобережного 

Лісостепу становить 68 %. Показник ВЛП дубових деревостанів з віком 

збільшується від 46–48 % (насадження І класу віку) до 71–80 % (насадження 

VІІ–ХІІ класів віку) [144]. Однак слід ураховувати, що автори не розділяли 

дубові деревостани за походженням. 

Аналізуючи продуктивність дубових деревостанів Лісостепу Харківщини 

(Придонецький сектор Слобожанського лісотипологічного району) 

В.В. Назаренко, В.П. Пастернак [83] установили, що використання ними 

лісорослинного потенціалу в сухих дібровах у середньому становить 72,9 %, а у 

свіжих – 58,2 %. За результатами досліджень складено ескіз таблиць ходу росту 

модальних порослевих дубових деревостанів ІІ класу бонітету. Визначено, що 

середня зміна запасу в модальних дубових деревостанах ІІ класу бонітету 

Придонецького сектора сягає максимуму у 45-річному віці (3,1 м3·га–1·рік–1), 

поточна зміна запасу – у віці 30 років (4,2 м3·га–1·рік–1) [83]. 

2.3. Сучасний стан і продуктивність дубових деревостанів базових 

підприємств 

Територіальне розміщення дубових лісів та їхній стан характеризували на 

основі аналізу показників лісового фонду базових лісогосподарських 

підприємств (ДП «Лебединське ЛГ», ДП «Гутянське ЛГ», ДП «Конотопське 

ЛГ», ДП «Гадяцьке ЛГ»). Для аналізу використано інформацію з бази даних 
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«Лісовий фонд» станом на 01.01.2011 р., а також проекти лісовпорядкування 

лісогосподарських підприємств. 

Найбільш загальне уявлення щодо потенціалу лісогосподарських 

підприємств надає розподіл земель їхнього постійного користування за 

категоріями. В структурі земель постійного користування базових підприємств 

частка лісових ділянок становить 97,2 %, а вкритих лісовою рослинністю – 

89,1 %. За категоріями лісів переважають захисні ліси (44,5 %), частка 

експлуатаційних лісів становить 22,7%, рекреаційно-оздоровчих – 21,9 %, ліси 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення займають 

10,8 %.  

Загальна площа дубових деревостанів базових підприємств становить 

понад 37,8 тис. га, у тому числі 22,0 тис. га (58,2 %) вегетативного походження. 

Аналіз розподілу дубових деревостанів вегетативного походження  за класами 

віку свідчить, що переважають деревостани Х, IX та VIIІ класів віку (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Розподіл площ дубових деревостанів вегетативного походження 

за класами віку 
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Існуючий розподіл твердолистяних деревостанів за групами віку значно 

відрізняється від оптимального (табл. 2.1). Аналізуючи існуючий та 

оптимальний розподіли деревостанів за групами віку, можна зробити висновок, 

що площа молодняків майже на 22 % менша від оптимальної, пристиглих, 

стиглих і перестійних близька до оптимальної, а середньовікових насаджень – 

на 22 % більша. 

Таблиця 2.1 

Існуючий і оптимальний поділ площі вкритих лісовою рослинністю 

лісових ділянок з переважанням твердолистяних порід за групами віку, % 

Підприємство 

Існуючий Оптимальний 
мо-
лод-
няки 

серед-
ньові-
кові 

при-
стиглі 

стиглі і 
пере-
стійні 

мо-
лод-
няки 

серед-
ньові-
кові 

при-
стиглі 

стиглі і 
пере-
стійні 

ДП «Конотопське ЛГ» 7,4 65,3 14,4 12,9 30,1 44,7 15,1 10,1 
ДП «Лебединське ЛГ» 10,1 57,7 25,0 7,2 33,1 40,7 16,5 9,7 

ДП «Гутянське ЛГ» 6,9 76,1 7,9 9,1 27,4 49,7 13,7 9,2 
ДП «Гадяцьке ЛГ» 7,3 77,1 4,6 11,0 28,3 48,6 14,1 9,0 

Разом 8,1 67,3 15,2 9,4 30,0 45,4 15,0 9,6 
 
Однією з основних характеристик продуктивності насаджень є показник 

бонітету. Він фіксує продуктивність деревостану в певних лісорослинних 

умовах, пов’язуючи біологічні властивості деревних порід із середовищем. 

Розподіл площі дубових деревостанів за класами бонітету станом на 01.01.2011 

наведено у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Розподіл площ деревостанів дуба за класами бонітету, га 
Підприємство Класи бонітету Разом 

 Ib і 
вище Ia I II III IV V  

ДП Лебединське ЛГ  17,2 233,6 2521,2 6468,7 573,3 31,4 7,2 9852,6 
ДП Конотопське ЛГ 3,0 83,4 1078,5 4118,0 706,0 103,7 16,6 6109,2 

ДП Гутянське ЛГ 1,6 269,1 3571,1 7400,7 1370,1 152,0 1,1 12765,7 
ДП Гадяцьке ЛГ 7,5 141,7 2474,2 5522,8 954,0 40,1 – 9140,3 
Разом, га 29,3 727,8 9645 23510,2 3603,4 287,1 24,9 37867,8 
% 0,1 1,9 25,5 62,1 9,5 0,8 0,1 100 
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Дані табл. 2.2, свідчать, що найбільшу частку площі займають дубові 

деревостани ІІ (62,1 %) та І (25,5 %) класів бонітету.  

Для деревостанів вегетативного походження частка деревостанів ІІ класу 

бонітету становить 76,4 %, ІІІ – 12,2%,  І – 10,2%. Тобто дубові деревостани 

вегетативного походження характеризуються нижчою продуктивністю (у 

середньому на 0,2 класи бонітету). 

Іншим важливим показником стану та продуктивності деревостанів є 

повнота, що впливає не лише на запас деревини, але і на очищення дерев від 

сучків, будову деревини стовбурів, а отже, і на розподіл деревини за розмірно-

якісними категоріями. На основі значень цього показника можна дати 

об’єктивну оцінку ефективності лісогосподарських заходів, спрямованих на 

підвищення продуктивності та товарності лісових насаджень (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Розподіл площ деревостанів дуба за відносною повнотою 

Підприємство 
Повнота 

Разом 
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

ДП «Лебединське 
ЛГ» 9,4 3,4 92,3 796,6 5128,9 3589,0 166,7 66,3 9852,6 

ДП «Конотопське 
ЛГ 44,3 154,3 584,0 1435,1 2641,8 986,8 245,5 17,4 6109,2 

ДП «Гутянське ЛГ 22,3 44,2 742,7 2514,0 7194,8 1981,6 274,1 0,0 12773,7 

ДП «Гадяцьке ЛГ – 29,8 142,0 2059,1 6427,1 440,2 42,1 – 9140,3 

Разом, га 76,0 231,7 1561 6804,8 21392,6 6997,6 728,4 83,7 37867,8 

% 0,2 0,6 4,1 18,0 56,5 18,5 1,9 0,2 100 

 

За наведеними даними видно, що більше 56 % дубових деревостанів 

мають повноту 0,7, більше 18 % – повноту 0,8, а 18 % повноту 0,6. Середня 

повнота дубових деревостанів становить 0,69. Частка низькоповнотних 

деревостанів є незначною. За рівнем повнот деревостани насіннєвого і 
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вегетативного походження практично не відрізняються (різниця показника 

середньої повноти становить лише 0,01). 

Аналіз даних табл. 2.4 свідчить, що площа дубових деревостанів 

зменшилась більше ніж на 800 га, середній запас збільшився на 23 м3·га-1. 

Значною мірою зменшення площ пов’язано з незадовільними процесами 

природного поновлення дубових деревостанів та уповільненим змиканням 

лісових культур дуба. 

Таблиця 2.4 

Динаміка поділу площ і запасів насаджень дуба за класами віку 
Класи 
віку 2000 2010 Зміни в абсолютних 

величинах 

 площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 
тис.м3 

середній 
запас, 
м3·га-1 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 
тис.м3 

середній 
запас, 
м3·га-1 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 
тис.м3 

середній 
запас, 
м3·га-1 

1 224,0 5,0 22,3 40,1 0,44 11,0 -183,9 -4,56 -11,3 

2 253,2 10,18 40,2 286,7 7,5 26,2 33,5 -2,68 -14,0 

3 441,1 40,49 91,8 110,3 8,31 75,3 -330,8 -32,18 -16,5 

4 1391,7 186,59 134,1 274,5 34,36 125,2 -1117,2 -152,23 -8,9 

5 1542,2 286,34 185,7 1106,5 191,39 173,0 -435,7 -94,95 -12,7 

6 2859,7 642,73 224,8 1386,7 313,63 226,2 -1473,0 -329,1 1,4 

7 2131,4 540,83 253,7 1698,8 428,26 252,1 -432,6 -112,57 -1,6 

8 3774,1 1057,01 280,1 2876,7 777,00 270,1 -897,4 -280,01 -10,0 

9 2475,1 675,8 273,0 3414,8 1007,76 295,1 939,7 331,96 22,1 

10 1004,5 261,43 260,3 2616,2 726,51 277,7 1611,7 465,08 17,4 

11 337,8 93,17 275,8 1154,0 307,42 266,4 816,2 214,25 -9,4 

12 235,9 62,6 265,4 528,3 145,33 275,1 292,4 82,73 9,7 

13 63,0 15,9 252,4 232 66,29 285,7 169,0 50,39 33,4 

14 37,9 6,95 183,4 236,1 57,9 245,2 198,2 50,95 61,9 

Разом 16771,6 3885,02 231,6 15961,7 4072,1 255,1 -809,9 187,08 23,5 
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Як свідчать дані табл. 2.5, середній вік дубових деревостанів збільшився у 

середньому на 10 років, середній клас бонітету практично не змінився, повнота 

дещо зменшилась.  

Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 

збільшився, особливо для ДП «Лебединське ЛГ» та ДП «Гадяцьке ЛГ» (на  

12,9 та 9,3 % відповідно). Запас стиглих і перестійних деревостанів для двох 

підприємств (ДП «Гутянське ЛГ» та ДП «Гадяцьке ЛГ») є меншим, ніж 

середній запас для вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (на 34 та  

22 м3·га-1), а для двох інших незначно перевищує. 

Таблиця 2.5 

Динаміка середніх таксаційних показників 
Середні таксаційні показники 

рік 
обліку 

вік, 
років 

клас 
бонітету повнота 

запас на 1 га, м3 середня зміна запасу 
вкритих 
лісовою 

рослинністю 
ділянок 

стиглих і 
перестійних 
насаджень 

загальна, 
тис.м3 

на 1 га вкритих 
лісовою 

рослинністю 
земель, м3 

ДП «Лебединське ЛГ» 
1995 67 І,8 0,72 237 237 35,52 3,5 
2007 79 І,8 0,72 272 273 34,02 3,4 
Зміни +12 - - +35 +36 -1,50 -0,1 

ДП «Конотопське ЛГ» 

1995 67 І,9 0,71 223 207 22,41 3,3 

2007 78 ІІ,0 0,67 227 231 17,92 2,9 

Зміни +11 +0,1 -0,04 +4 +24 -4,49 -0,4 

ДП «Гутянське ЛГ» 
2001 74 І,8 0,69 227 196 41,18 3,1 
2010 81 І,8 0,68 239 205 37,63 3,0 
Зміни +7 - -0,01 +12 +9 -3,22 -0,1 

ДП «Гадяцьке ЛГ» 
2001 66 I,9 0,68 204 191 28,74 3,1 
2010 78 І,8 0,66 225 203 27,52 3,0 
Зміни +12 -0,1 -0,02 +21 +12 -1,22 -0,1 
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Одним із показників, що характеризують продуктивність насаджень є 

запас. Запаси дубових деревостанів за класами віку ілюструє рис. 2.3.  

Найбільшими запасами характеризуються деревостани IX класу віку. У 

деревостанах старших класів віку запас поступово зменшується внаслідок 

уповільнення росту та зниження повноти. 

Найвищої продуктивності деревостани лісоутворювальних порід можуть 

досягати лише у відповідних їм типах лісорослинних умов (ТЛУ). Тому для 

надання висновків щодо оптимальності фактичного розповсюдження за 

площею деревостанів основних лісоутворювальних порід необхідно порівняти 

зайняті ними площі з ТЛУ, в яких вони ростуть.  
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Рис. 2.3. Запаси дубових деревостанів вегетативного походження за 

класами віку  

Порівнюючи оптимальний середній запас на 1 га вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок з існуючим, визначений ступінь використання 

потенційної продуктивності вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 

(табл. 2.6). 

У середньому ступінь використання потенційної продуктивності вкритих 

лісовою рослинністю лісових ділянок становить 75 % Найвищим ступінь 

використання лісорослинного потенціалу є у ДП «Лебединське ЛГ» (82 %), 

найнижчим – у ДП «Гутянське ЛГ» (70 %). Це пояснюється переважно вищим 
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рівнем повнот та більшою часткою пристиглих дубових деревостанів  у 

ДП «Лебединське ЛГ». 

Таблиця 2.6 

Ступінь використання потенційної продуктивності вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок 

Підприємство 

Площа вкритих 
лісовою рослинністю 

лісових ділянок, га 
Фактичні 

Середній запас 
на 1 га вкритих 

лісовою 
рослинністю 

лісових ділянок, 
м3 

Ступінь 
використання 
потенційної 

продуктивності 
лісових 
ділянок, 
вкритих 
лісовою 

рослинністю 
фактична 

за 
цільовою 
породою 

серед-
ній вік 

середній 
бонітет 

фак-
тичний

оптималь
-ний 

ДП «Лебединське ЛГ» 10063,9 10734,0 77 І,7 267 325 82 

ДП «Конотопське ЛГ» 5722,2 8330,9 78 І,9 231 318 73 

ДП «Гутянське ЛГ» 12773,7 13624,2 81 І,8 239 342 70 

ДП «Гадяцьке ЛГ» 9140,3 9456,4 81 I,8 225 315 71 

 

Переважаючими типами лісорослинних умов, де ростуть дубові 

деревостани у базових підприємствах є: свіжі груди та свіжі сугруди (типи лісу 

– свіжі ясенево-липові та кленово-липові діброви (D2-яс-лД та D2-кл-лД), 

кленово-липові судіброви (С2-кл-лД) та липово-дубово-соснові сугруди (С2-

лдС)). Зіставлення площ, зайнятих деревостанами дуба звичайного, та площ 

відповідних для їх росту ТЛУ (С2-3, D2-3), свідчить про значні площі 

розповсюдження цієї деревної породи у сприятливих лісорослинних умовах. 

Частка дубових деревостанів у свіжих суборах є порівняно незначною. Загалом 

фактична площа, зайнята деревостанами дуба звичайного, відповідає 

лісорослинним умовам. 

 

Висновки до другого розділу 

1. Клімат регіону досліджень помірно континентальний, переважають 

свіжі типи лісу. З кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і 

розвиток лісових насаджень, слід відмітити пізні весняні й ранні осінні 
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заморозки; сухі та спекотні вітри наприкінці квітня і в травні. Загалом зазначені 

умови є сприятливими для вирощування високопродуктивних дубових 

насаджень.  

2. Дубові насадження Лівобережного Лісостепу України є 

найпоширенішими та мають важливе природоохоронне, рекреаційне, захисне та 

господарське значення. Внаслідок інтенсивного антропогенного впливу і 

недоліків у веденні господарства продуктивність та товарність дубових 

деревостанів знижується. 

3. У лісогосподарських підприємствах Лівобережного Лісостепу 

переважають середньовікові середньоповнотні дубові деревостани ІІ класу 

бонітету. 

4. Регіон досліджень представлений лісотипологічною областю свіжого 

груду – 2d. Основними типами ґрунтів чорноземи типові вилугувані та 

опідзолені. Під дубовими лісами поширені ясно-сірі лісові та темно-сірі 

опідзолені ґрунти. 

 

Результати досліджень за розділом 2 опубліковано у роботі [125]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОГРАМА, МЕТОДИКА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДНИХ 

ДАНИХ 

Метою досліджень є встановлення біометричних характеристик форми і 

повнодеревності стовбурів, закономірностей таксаційної будови дубових 

деревостанів і розроблення відповідних нормативів їхньої розмірно-якісної 

структури для лісовпорядкування та лісогосподарського виробництва. 

Для виконання поставленої мети передбачалося розв’язати такі завдання: 

 встановити особливості форми та повнодеревності стовбурів;  

 розробити розрядну шкалу висот на основі встановлених 

особливостей співвідношення між діаметрами та висотами стовбурів у дубових 

деревостанах;  

 змоделювати розмірно-якісну структуру стовбурів із встановленням 

і аналізом параметрів математичних моделей;  

 виявити закономірності таксаційної будови дубових деревостанів за 

діаметром;  

 розробити нормативи для оцінки розмірно-якісної й товарної 

структури запасу, а також її динаміки.  

Для виконання поставлених завдань застосовували загальні (аналіз, 

синтез, спостереження, експеримент, математичне моделювання) та спеціальні 

лісівничо-таксаційні методи досліджень [3, 89, 100].  

 

3.1. Методика досліджень 

Інформаційним підґрунтям виконаних досліджень слугували матеріали 

повидільної бази даних насаджень станом на 01.01.2011 ВО 

«Укрдержліспроект» для базових лісогосподарських підприємств лісостепової 

частини Сумської, Харківської та Полтавської областей. Базовими  було обрано 

державні підприємства: «Конотопське лісове господарство», «Лебединське 

лісове господарство», «Гутянське лісове господарство» та «Гадяцьке лісове 

господарство». 
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До бази даних увійшла інформація, у якій подані таксаційні 

характеристики, зокрема: площа ділянки, вік деревостану, середній діаметр, 

середня висота, повнота, запас на 1 га, бонітет, тип лісорослинних умов (ТЛУ) 

та склад насадження. Групування даних і визначення середніх таксаційних 

показників проводили відповідно до загальноприйнятих у лісовпорядкуванні та 

лісовій таксації методик [2, 51]. Потенційну продуктивність корінних 

деревостанів за ТЛУ, віком і породою, які відповідають показникам 

«середнього деревостану» лісгоспів, визначали за допомогою регіональних 

таблиць продуктивності корінних деревостанів України (Лісостеп) [93, 97]. 

Для уточнення даних з фактичної продуктивності та товарності 

модальних деревостанів, отриманих за матеріалами лісовпорядкування, а також 

для встановлення таксаційної будови та товарної структури існуючих 

насаджень було закладено тимчасові пробні площі (ТПП) в ДП «Конотопське 

ЛГ», ДП «Лебединське ЛГ», ДП «Гутянське ЛГ» та ДП «Гадяцьке ЛГ». Пробні 

площі закладали в пристиглих, стиглих та перестійних насадженнях, у яких 

таксаційні показники відповідали значенням модальних деревостанів лісгоспу 

загалом, зокрема за складом деревостану, класами бонітету, повнотою і ТЛУ. 

Товарну структуру запасів стовбурової деревини деревостанів на пробних 

площах визначали шляхом відповідних розрахунків з урахуванням 

закономірностей таксаційної будови.  

Польові дослідження проводили за методиками, загальноприйнятими у 

лісовій таксації та лісівництві [2, 62, 89]. У процесі рекогносцирувального 

обстеження дубових лісів надавали загальну оцінку відповідних лісових 

ділянок, беручи до уваги санітарний стан, структуру, продуктивність, 

товарність і ефективність лісогосподарських заходів. Після цього приймали 

рішення про закладання пробних площ. 

Пробні площі закладали з урахуванням вимог стандарту організацій 

України «Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання» [104]. Ураховуючи 

відповідні товарні ознаки дерев, установлювали категорію їхньої технічної 

придатності: ділові, напівділові та дров’яні.  
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Оскільки в Україні на сьогодні не розроблено методик класифікації 

стовбурів за категоріями технічної придатності (ділові, напівділові, дров'яні) з 

урахуванням нових стандартів на лісоматеріали, у наших дослідженнях 

діловими вважали дерева, з нижньої частини стовбура яких можливо 

заготовити ділові відрізи класів якості A, B, C (ДСТУ EN 1316-1:2019) 

довжиною не менше ніж 6,5 м [16]. 

Вади дерев визначали відповідно до ДСТУ 2152-93 [20]. Встановлення 

розмірно-якісної структури стовбурів проводили з урахуванням вимог ГОСТ 

9462-88 та ДСТУ EN 1316-1:2019 [43, 67, 68]. За даними польових лісівничо-

таксаційних досліджень визначали ТЛУ, тип лісу і тип деревостану. Для 

характеристики ТЛУ використовували класифікаційну едафічну сітку 

Алексєєва – Погребняка. Тип лісу встановлювали для однорідних у 

кліматичному відношенні ділянок залежно від родючості й вологості ґрунту, 

характеристики деревостанів, піднаметової рослинності та живого 

надґрунтового покриву [24, 97]. Середній вік деревостану визначали за 

матеріалами лісовпорядкування, а на ТПП з рубкою модельних дерев за 

підрахунком кілець на пнях зрубаних дерев.  

Межі ділянок закартовано за допомогою ПТК Field-Map. На дослідних 

ділянках проводили перелік дерев за елементами лісу, ступенями товщини та 

категоріями технічної придатності (якості). Для встановлення розмірно-якісної 

структури запасу деревостану підбирали моделі, які відповідали середнім 

розмірам дерев за ступенями (класами) товщини та характеризували їхні якісні 

ознаки [70]. Модельні дерева підбирали за методом пропорційно-ступеневого 

представництва. Профіль стовбура модельних дерев будували за методом «6 

точок», який розроблено в Інституті досліджень лісових екоситем (IFER) [167] 

(рис. 3.1). Дані вимірювань модельних дерев використано для параметризації 

рівнянь профілю стовбура, за допомогою яких розраховано об'єми модельних 

дерев, а також проведено їхній розподіл за розмірно-якісними категоріями. Для 

отримання достатньої кількості даних для розрахунків об’єму якісних категорій 

деревини проводили додаткові вимірювання на модельних деревах: діаметрів 
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основи гілок та визначення їхньої кількості, висоти стовбурових розгалужень, а 

також здійснювали класифікацію вад (Додаток Г). 

 

Рис. 3.1. Схема вимірювання стовбура за методом 6-ти точок 

Для цього для дерев, що ростуть, вимірювали висоти стовбурів і діаметри 

на пні, висоті 1,3 і 2 м, половині висоти стовбура до крони та в основі крони, 

проводили умовне розкряжування модельних дерев з урахуванням розміру та 

якості стовбура, а також вимог стандартів та специфікацій на деревину 

лісогосподарських підприємств. Вимірювання висот та діаметрів на половині 

висоти стовбура до крони та в основі крони здійснювали за допомогою 

лазерного приладу з дендроскопом (рис. 3.2). 

Дані вимірювань модельних дерев використано для параметризації 

рівнянь профілю стовбура, за допомогою яких розраховано об’єми модельних 

дерев, а також встановлено їхній розподіл за розмірно-якісними категоріями. 

На зрубаних модельних деревах вимірювали довжину стовбура від пня, 

діаметр на половині висоти у корі й без кори, висоту та діаметр пня, 

підраховували кількість річних шарів на пні. 
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Рис. 3.2. Вимірювання діаметрів стовбура за допомогою дендроскопа 

За наявності гнилі на пні вимірювали її діаметр, а під час розкряжування – 

висоту її поширення. Здійснювали розподіл стовбурів модельних дерев за 

розмірно-якісними категоріями, наводячи дані про параметри окремих категорій 

деревини відповідно до вимог стандартів. Після цього стовбур дерева розмічали 

на двометрові відрізки та обмірювали діаметри в корі та без кори на їхніх 

серединах (рис. 3.3). 

Під час обробки даних модельного дерева визначали фактичні об’єми 

стовбура у корі й без кори за складною формулою серединних перерізів, 

коефіцієнти форми (q2), старе (fс) та нормальне (fн) видові числа. 

На основі виміряних показників діаметрів і висот дерев з використанням 

ПТК Field-Map будували графік висот для дуба звичайного, за допомогою якого 

визначали висоти за ступенями товщини та середню висоту. 

Клас бонітету деревостану встановлювали за середньою висотою дерев й 

середнім віком за допомогою модифікованої бонітетної шкали професора М.М. 

Орлова [2, 66]. 

Для моделювання профілів стовбура та встановлення розмірно-якісної 

структури використовували Field-Map Stem Analyst (SA). Field-Map SA – 

програмний інструмент, який використовується для двох основних завдань: 
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визначення параметрів моделі глобальної стовбурової кривої та визначення 

виходу деревини за розмірно-якісними категоріями на дослідних ділянках [171]. 

 
Рис. 3.3. Вимірювання на зрубаних модельних деревах 

У Field-Map SA результати аналізу даних складаються з: моделі глобальної 

кривої стовбура для окремих видів або груп видів; статистичних моделей, 

діаграм, що показують діаметр і об'ємні залишки моделі; профілів окремих 

модельних дерев і розрахунку об'єму стовбура. 

Параметри моделі глобальної кривої стовбура визначали на основі 

вимірюваних профілів. При цьому використовували діаметри секцій на 

зрубаних деревах або так званий шеститочковий метод на живих деревах. 

Особливостями модуля сортиментації є: визначення розмірно-якісних 

категорій, розмірів, якості, фінансової вартості – визначення сценаріїв, 

встановлення дозволених класів пошкоджень та ступеня гнилі тощо; вибір 
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глобальної моделі кривої стовбура; розрахунок параметрів колод, розбитих за 

класами розмірів (рис. 3.4). 

Для отримання даних розподілу ділової деревини за класами якості та 

розмірів, передбачених ДСТУ 1315-1-2011 (за серединним діаметром), 

застосували алгоритм умовного розкряжування модельних дерев та реалізували 

його у Field-Map SA. 

 
Рис. 3.4. Модуль сортиментації у Field-Map SA. 

 
За результатами обміру стовбурів встановлювали послідовність відрізків 

стовбура відповідних класів якості та їхні довжини. Програмне забезпечення 

дозволяє використовувати для моделювання різні емпіричні моделі, зокрема – 

моделі товщини кори, моделі наявності у стовбурі несправжньої серцевини та 

вірогідності гнилі. 
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Для отримання даних розподілу ділової деревини за класами якості та 

розмірів, передбачених ДСТУ 1315-1-2011 (за серединним діаметром), 

застосували алгоритм умовного розкряжування модельних дерев та реалізували 

його у Field-Map SA. За результатами обміру стовбурів встановлювали 

послідовність відрізків стовбура відповідних класів якості та їхні довжини. 

Програмне забезпечення дозволяє використовувати для моделювання різні 

емпіричні моделі, зокрема – моделі товщини кори, моделі наявності у стовбурі 

несправжньої серцевини та вірогідності гнилі. 

Окремо задавали вимоги до лісоматеріалів круглих: мінімальні 

(максимальні) довжини лісоматеріалів за класами якості A, B, C, D ділової 

деревини, дров промислового і непромислового використання; діаметри 

лісоматеріалів, а також градацію за довжиною та діаметром (серединним без 

кори – для ділових лісоматеріалів, верхнім у корі – дров’яних). Колоди 

розміщували за пріоритетом від вищого (клас якості A) до нижчого (дрова 

непромислового використання). 

Обчислення об’єму якісних категорій стовбурів проводили в корі і без 

кори послідовно, від окоренка до верхівки стовбура, відповідно до вимог 

відповідного класу якості згідно зі спаданням пріоритетів. Якщо серединний 

діаметр, мінімальна довжина відрізку та/або якість стовбура не задовольняли 

встановленим вимогам, то переходили до наступного класу якості ділових 

лісоматеріалів або дров’яної деревини. Далі за твірною стовбура визначали 

серединні діаметри без кори ділових відрізів і верхні діаметри в корі для дров 

промислового та непромислового використання, обчислювали об’єм без кори 

для ділових, або з корою – для дров’яних колод. 

Складання нормативів розмірно-якісної структури стовбурів проведено із 

застосуванням методики К. Є. Нікітіна та А. З. Швиденка [90]. 

Грошову оцінку запасу стовбурової деревини знаходили множенням 

обсягів у кубічних метрах за категоріями крупності та класами якості на ціну 

1 м3 деревини відповідної породи та категорії. 

Аналіз дослідних даних проводили з використанням прикладних 
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комп’ютерних програм (MS Access та MS Excel), а також геоінформаційних 

технологій, зокрема польової ГІС Field-Map [61].  

Побудову теоретичних рядів розподілу за діаметром проведено за 

методикою, розробленою під керівництвом С. М. Кашпора [54, 135]. 

Теоретичні частоти ділової та дровʼяної частини деревостанів розраховували за 

допомогою моделювання залежностей між їхніми мінливостями (відповідно Vʹ 

та Vʺ) відносно загальної мінливості дерев у насадженні (V). З метою перевірки 

правильності встановлення теоретичних частот дров’яних стовбурів їхню 

кількість розраховували також як різницю між загальною кількістю дерев та 

кількістю ділових стовбурів за ступенями товщини.  

Після формування бази даних переліків за допомогою  програми STRUC 

отримано параметри будови досліджуваних деревостанів. При цьому для 

переліків кількості стовбурів за ступенями товщини загальної та ділової частин 

деревостанів визначали такі параметри розподілу: середній діаметр деревостану 

(Dс), відсоток ділових стовбурів (Рділ), показники асиметрії (Аs) та ексцесу 

(Еs), мінімального (R1) і максимального (R2) редукційних чисел, мінливості 

діаметра (V), а також відношення його ділової (Vʹ) та дров’яної (V’’) частин до 

загальної мінливості діаметра (V) [54].  

Необхідні для визначення щільності розподілу дерев за діаметром та 

дисперсії σ2 визначали за заданим середнім діаметром і попередньо 

змодельованим показником мінливості діаметра V. На основі наведених 

співвідношень програмним шляхом отримували узагальнені ряди розподілу 

дерев за ступенями товщини, а також ряди за якісними категоріями. З цією 

метою використовували розроблену у форматі ЕХСЕL професором кафедри 

таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП України О. А. Гірсом прикладну 

програму «БЕТА-розподіл». 

Складання нормативів товарності дубових деревостанів вегетативного 

походження проводили за розробленою на кафедрі таксації лісу та лісового 

менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування 

України методикою [54]. Згідно з цією методикою за результатами оброблення 
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дослідних даних встановлювали параметри будови дубняків вегетативного 

походження, потім на основі β-розподілу програмним шляхом залежно від 

середнього діаметра деревостану будували ряди розподілу кількості дерев за 

ступенями товщини. Для отримання товарних таблиць перемножували 

значення об’ємів відповідних категорій деревини з ділових стовбурів (із 

розроблених таблиць розмірно-якісної структури), а також об’єми дров’яних 

стовбурів (вся деревина в них вважається дров’яною) на кількість цих дерев, 

яку отримують з рядів розподілу дерев за ступенями товщини. 

Для встановлення наявності та ступеня тісноти зв’язку між таксаційними 

показниками, моделювання зв’язків між ними, обчислення статистик рядів 

розподілу й біометричних показників застосовано методи біометрії та 

математичної статистики, зокрема кореляційний, регресійний і дисперсійний 

аналізи. Оцінювання прийнятності та адекватності математичних моделей 

проводили за допомогою стандартних методів математичної статистики [4]. 

Для порівняння отриманих результатів застосовували графічний й аналітичний 

методи. 

3.2. Характеристика дослідних даних  

Для встановлення розмірно-якісної структури запасу деревостанів 

проведено роботи на 28 лісосіках суцільних рубок та ТПП у Бочечківському, 

Путивльському та Ново-Мутинському лісництвах ДП «Конотопське ЛГ», 

Українському, Велико-Вистропському, Бишкинському, Боровеньківському та 

Межиріцькому лісництвах ДП «Лебединське ЛГ», Пархомівському лісництві 

ДП «Гутянське ЛГ» та Краснолуцькому лісництві ДП «Гадяцьке ЛГ». Ділянки 

були розташовані в умовах свіжого груду, свіжого та вологого сугруду й субору 

(табл. 3.1). 

Пробні площі охоплюють насадження віком від 76 до 139 років із 

повнотою 0,47-0,86, середнім діаметром 28,2–55,8 см і середньою висотою 19,1–

29,2 м. За продуктивністю деревостани характеризуються переважно  

ІІ класом бонітету. Характеристика дослідних ділянок наведена у додатку Б (табл. 

Б.1). 
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Таблиця 3.1  

Розподіл дослідних ділянок за ТЛУ та класами бонітету 

Клас 
бонітету 

ТЛУ 
Разом 

В2 В3 С2 С3 D2 D3 

І – – – – 1 – 1 
ІІ – – 9 2 12 1 24 
ІІІ 1 1 1 – – – 3 

Разом 1 1 10 2 13 1 28 
 

На пробних площах обміряно 256 модельних дерев, на яких проводили 

детальні вимірювання профілю стовбурів. Дослідні дані щодо модельних дерев 

охоплюють широкий діапазон діаметрів і висот стовбурів (табл. 3.2). Тобто 

вибірка є репрезентативною за діаметрами і розрядами висот. 

Таблиця 3.2 

Розподіл модельних дерев за діаметром і висотою 

Діаметр, см Висота, м Разом 
 20 22 24 26 28 30 32 34  

24 1  1      2 
28 4 4 1      9 
32 4 5 13 5     27 
36 6 15 16 7 3 1   48 
40  4 16 11 13 4 1  49 
44   8 20 12 3   43 
48  1 3 7 8 5 2  26 
52   1 3 8 3 1  16 
56    1 2 4   7 
60    4 4 5 2  15 
64    1 4 3 1  9 

68 і >      1 2 2 5 
Всього 15 29 59 59 54 29 9 2 256 

 

Характеристика модельних дерев наведена у додатку Б (табл. Б.2). 

Розподіл запасу деревостанів за розмірно-якісними категоріями 

здійснювали за сортиментними таблицями, а також за модельними деревами. 

Для оцінювання ступеня однорідності та розподілу основних 

об’ємотвірних показників стовбурів дуба визначено основні статистичні 

показники (табл. 3.3).  
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Таблиця 3.3 

Основні статистичні показники таксаційних характеристик стовбурів дуба  
Показники d1,3, см h, м h/d1,3 q2 fс fн Vк, м3 

Середнє значення, M 43,6 25,8 0,609 0,702 0,442 0,471 1,834 
Середнє квадратичне 
відхилення, σ 9,99 2,93 0,087 0,036 0,042 0,054 1,032 

Коефіцієнт мінливості, V, % 22,9 11,3 14,3 5,1 9,6 11,5 56,3 
Асиметрія, As 0,993 0,057 -0,061 -0,234 0,335 0,265 1,624 
Ексцес, Es 0,940 -0,476 -0,157 0,036 -0,541 -0,401 3,091 

 

За даними таблиці діапазон розсіювання основних лісівничо-таксаційних 

показників (окрім об’єму) є порівняно незначним. Значення показників 

асиметрії та ексцесу для більшості показників (крім діаметра та об’єму) за 

модулем не перевищують 0,5, тобто розподіл значень цих параметрів близький 

до нормального. 

Для визначення показників форми і повнодеревності стовбурів дуба 

розраховано видові числа (старі і нормальні) стовбурів та коефіцієнти форми. 

Нормальні видові числа характеризуються дещо більшою мінливістю у 

порівнянні зі старими, але різниця не є суттєвою. Другий коефіцієнт форми 

характеризується значно меншою мінливістю.  

Зазначені статистичні характеристики показників стовбурів модельних 

дерев свідчать про можливість їхньої подальшої спільної обробки та отримання 

достовірних математичних моделей.  

Крім того, у роботі для встановлення закономірностей таксаційної будови 

та товарної структури було використано матеріали відведення деревостанів у 

рубку головного користування (20 лісосік), а також дані пробних площ, що 

закладені під керівництвом М.В. Любчича у ДП «Вовчанське лісове 

господарство» Харківської області з рубкою та обмірюванням 20 модельних 

дерев (10 ділових, 5 напівділових, 5 дров’яних). 

Для перевірки розроблених нормативів використано дані розробки лісосік 

рубок головного користування 2019-2020 рр. у ДП «Конотопське ЛГ» та ДП 

«Краснопільське ЛГ» (табл. 3.4).  
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Таблиця 3.4 

Лісівничо-таксаційна характеристика ділянок 

№ 
пп Кв. Вік, 

років Склад Тип 
лісу 

Середні Клас 
бонітету Повнота Dc, см Hc, м 

1  63 121 7Дз3Сз+Бп С2-клД 41,4 26,2 II 0,80 
2  80 111 8Дз2Сз+Клг С2-клД 38,4 28,0 II 0,62 
3  28 111 8Дз2Сз+Бп С3-клД 32,9 23,2 III 0,61 
4  23 111 6Дз1Яз1Влч2Лпд D3-ялД 36,0 25,4 ІІ 0,55 
5  64 113 8Дз2Сз+Бп С2-клД 35,5 26,3 ІІ 0,60 
6  62 113 9Дз1Сз С2-клД 35,7 27,2 ІІ 0,65 
7  57 118 10Дз+Сз С2-клД 43,9 28,1 ІІ 0,50 
8  85 103 8Дз2Лпд+Яз+Клг+Брс D2-ялД 37,7 27,4 II 0,68 

 

Контрольні ділянки характеризують стиглі деревостани дуба 

вегетативного походження, переважаючого (ІІ) класу бонітету у свіжих і 

вологих грудах і сугрудах. 

 

Висновки до третього розділу 

1. Під час проведення досліджень дерев і дубових деревостанів 

Лівобережного Лісостепу України за період з 2011 по 2017 рр. закладено 28 

тимчасових пробних площ й обміряно 256 модельних дерев (у т. ч. з рубкою  

83 дерев). Статистичні характеристики показників стовбурів модельних дерев 

свідчать про можливість їхньої подальшої спільної обробки та отримання 

достовірних математичних моделей. 

2. Досліджувані насадження характеризуються переважно середньою 

повнотою й ІІ класом бонітету, ростуть в умовах свіжих грудів та сугрудів і 

репрезентативно представляють дубові деревостани регіону досліджень. 

3. Збір і первинна обробка дослідних даних проводилися з використанням 

чинних стандартів й інструкцій, програмних продуктів Field-Map, MS Excel, MS 

Access. 

 

Результати досліджень за розділом 3 опубліковано у роботах [124, 126]. 
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РОЗДІЛ 4 

НОРМАТИВИ ОБ’ЄМУ ТА РОЗМІРНО-ЯКІСНОЇ СТРУКТУРИ 

СТОВБУРІВ  

4.1. Показники повнодеревності та об’єм стовбурів стиглих і 

перестійних дубових деревостанів вегетативного походження 

Для встановлення об’єму стовбура найбільш доцільним є моделювання 

зв’язку між об’ємом стовбура та показниками, що встановлюються в натурі 

(діаметр і висота). Визначення об’єму стовбура можливо також проводити 

прямими розрахунками (моделювання твірної стовбура) або через видове 

число.  

Форма твірної є однією із найбільш важливих характеристик деревного 

стовбура для встановлення його об’єму. Вона залежить від властивостей 

деревної породи, віку дерева, впливу різноманітних чинників на його ріст і 

розвиток. Форму стовбура можна описати такими геометричними фігурами, як 

нейлоїд, циліндр, паралоїд і конус. Однак через відсутність чіткої межі між 

частинами стовбура виконати таке його розчленування дуже важко, що 

ускладнює розрахунок об’єму цим способом. Тому для побудови твірної 

стовбура нами використано модифіковану функцію Брінка-Ґадова [55]. 

Для модельних дерев проведено вимірювання діаметрів на різних 

висотах, на одне дерево припадало в середньому до 5 замірів на висотах 0,30 м; 

1,3 м; 2,0 м; на 1/3 та 3/5 висоти дерева. Ці дані слугували для побудови твірної 

стовбура з використанням нелінійного регресійного рівняння через оцінювання 

невідомих параметрів (i, p, q) моделі [121]. Виходячи з фактичної форми 

стовбура, ця функція описує нижню, середню й верхню частини поздовжнього 

профілю дерева на основі диференціального рівняння (4.1):  

d h= 2(i
1− eq(1,3− H ) +(d 1,3

2 − i)(1− 1
1− e p (1,3− H ))+(

d 1,3

2 − i)e1,3 p

1− e p(1,3− H ) e− ph− ie− qH

1− eq(1,3− H ) eqh)
(4.1) 

де dh – діаметр стовбура на висоті h; 

h – висота дерева 
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d1,3 – діаметр дерева на висоті грудей; 

i – загальна асимптота нижньої та верхньої частини стовбура; 

p – параметр для нижньої частини стовбура; 

q – параметр для верхньої частини стовбура. 

Параметри глобальної моделі: 

Параметр A0 A1 A2 

i 0,674646 0,995439 -0,108799 
q 1,470726 -0,334608 -0,594870 
dпня 1,224502 0,994526 – 

 
Для кількісного оцінювання форми стовбурів можуть використовуватися 

коефіцієнти та класи форми, а також числа збігу [2]. Для перевірки 

однорідності форми стовбурів за різних висот проведено усереднення значень 

показників форми модельних дерев у межах розрядів висот, встановлених за 

чинними нормативами [66]. Порівняння показників середньої форми стовбурів 

дуба за розрядами висот показав, що від окоренка до відносної висоти 0,65 

твірні є подібними і суттєво відрізняються лише у верхівковій частині, де 

відсутні ділові колоди, а частка у загальному об’ємі стовбура є незначною 

(рис. 4.1).  

 
Рис. 4.1. Форма стовбурів дуба різних розрядів висот (I, II, III, IV) 
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Також суттєві відмінності відмічаються в окоренковій частині стовбура 

через кореневі напливи у дерев дуба вегетативного походження. 

Порівняння об’ємів стовбурів, визначених за допомогою побудови 

профілю стовбура та зрубаних модельних дерев засвідчило незначне 

розходження між ними (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Співвідношення між об’ємами, розрахованими з використанням 

параметрів моделі профілю стовбура за допомогою Field-Map та об’ємами, 

розрахованими з використанням даних вимірювання секцій на зрубаних 

деревах.  

Відхилення значень об’єму, встановленого різними способами становило 

від -3,8 до 4,8 %, середньоквадратична помилка становить 0,038 м3.  

За результатами проведеного кореляційного аналізу досліджено 

взаємозв’язки між видовим числом та іншими таксаційними показниками 

деревного стовбура (табл. 4.1). Найтісніші зв’язки спостерігаються між 

діаметром і об’ємом, співвідношенням висоти і діаметра та висотою. Другий 

коефіцієнт форми та видове число характеризується помірною тіснотою зв’язку 

з діаметром на висоті 1,3 м і висотою. 
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Таблиця 4.1 

Коефіцієнти кореляції між досліджуваними показниками 

Показники d1,3, см h, м h/d1,3 q2 fc fн V, м3 

d1,3 1,00 0,73 -0,87 -0,24 -0,31 -0,32 0,96 

h  1,00 -0,26 -0,27 -0,25 -0,27 0,77 

h/d1,3   1,00 0,18 0,28 0,24 -0,74 

q2    1,00 0,71 0,63 0,19 

fc     1,00 0,95 -0,14 

fн      1,00 -0,17 

V       1,00 

 

Дані табл. 4.1 указують на наявність оберненого помірного зв’язку 

видового числа з діаметром і висотою. Ураховуючи тісний кореляційний зв'язок 

між діаметром і висотою модель видового числа можна будувати за діаметром 

стовбура на висоті грудей, узявши до уваги його практичні переваги. 

Однак слід ураховувати, що коефіцієнт кореляції показує лінійний 

зв’язок, а зв’язки між таксаційними показниками найчастіше є нелінійними. 

Відповідно, групування значень старого видового числа виконано за ступенями 

товщини  та висотою стовбурів. 

Результати цього групування показали, що для стовбурів діаметром 24–32 

см зі збільшенням висоти зменшується видове число, для стовбурів завтовшки 

36–48 см залежність відсутня, а у стовбурів 52 см і більше, навпаки, видове 

число збільшується. З метою пошуку найбільш прийнятної моделі видового 

числа було апробовано кілька рівнянь (табл. 4.2). 

Установивши, що помилки рівнянь 4.2 – 4.4 є близькими, а використання 

двох змінних – складнішим і враховуючи переваги практичного визначення 

діаметра, обрали рівняння з однією змінною. 

Рівняння 4.5 точніше описує закономірності змін видових чисел, але 

складність визначення q2 суттєво обмежує його практичне застосування. 

Порівняння розрахованих за запропонованою формулою 4.5 значень старих 
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видових чисел із даними М. Є. Ткаченка показало, що останні перевищують 

фактичні дані у середньому на 5,7 %. Найбільші відхилення визначено за 

високих значень других коефіцієнтів форми і висот. 

 Таблиця 4.2 

Математичні моделі для визначення видового числа 

№ 
рівняння Формула 

Помилки, % 

систематична середньоквадратична 

4.2 fс = 0,386 + 1,423 / h 1,8 9,2 

4.3 fс = -0,213+0,881·d1,3
-0,0732 1,6 8,7 

4.4 fс = 0,442+0,814/ d1,3+0,205/ h 1,5 8,4 

4.5 fс = 0,556 · q2 + 1,02 / q2 / h 0,5 3,1 

 
Відповідність моделі 4.3 дослідним даним підтверджується графічним 

аналізом (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Залежність видових чисел від діаметра ( - середнє значення 

видових чисел за ступенями товщини;   - дослідні дані для модельних дерев) 
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Адекватність розробленої моделі підтверджується також графічним і 

статистичним аналізом залишків (рис. 4.4). Асиметрія та ексцес розподілу 

залишків становлять відповідно 0,253 та -0,269. 

Порівняння значень показника повнодеревності стовбурів у дубових 

деревостанах вегетативного походження регіону досліджень, отриманого за 

формулою (4.3), із даними, покладеними в основу розроблення чинних 

нормативів об’ємів стовбура дуба [66], засвідчило незначну різницю між ними 

(±2-3 %).  
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Рис. 4.4. Розподіл залишків моделі видового числа 

Порівняння видових чисел стовбурів за розробленими моделями з даними 

чинних нормативів засвідчило, що останні занижують їхні значення для дерев з 

діаметром 20-40 см у середньому на 0,6% і завищують для дерев з діаметром 

більше 48 см у середньому на 0,4%. (табл. 4.3). 

Зіставлення значень видового числа стовбурів, отриманих за формулою 

(4.3), з аналогічним показником за сортиментними таблицями [66] свідчить про 

різницю між ними, яка є порівняно незначною, але статистично значущою та 

становить у середньому 1,1 %, а для окремих ступенів товщини – більше 2,0 %. 
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Таблиця 4.3 

Порівняння видових чисел за розробленими та чинними ормативами 
Діаметр, 

см 
Дані здобувача Лісотаксаційний довідник [66] 

18 20 28 30 18 20 28 30 
20 0,495    0,495    
24 0,485    0,491    
28  0,477    0,479   
32  0,471    0,472   
36   0,465    0,470  
40   0,460    0,466  
44   0,455    0,460  
48    0,451    0,459 
52    0,447    0,455 
56    0,443    0,452 
 

Отримані результати свідчать про необхідність застосування окремих 

нормативів для таксації стиглих і перестійних дубових деревостанів 

вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України. 

За нашими даними, середні значення старих видових чисел за ТЛУ 

становлять: у суборах – 0,434±0,016, у сугрудах – 0,439±0,008, у грудах – 

0,445±0,011. За t-критерієм Стьюдента різниця між показниками 

повнодеревності стовбурів дуба у суборах і сугрудах  не є значущою, а між 

суборами і грудами – значущою з урахуванням менших висот у суборових 

умовах. Однак для побудови окремих нормативів для суборових умов кількість 

дослідних даних (2 пробні площі)  не є достатньою. 

Об’єм стовбурів дуба встановлювали на основі класичного у лісовій 

таксації співвідношення (V=g·h·f) за формулою:  

V = 0,7854 · d1,32 · h · (-0,213+0,881· d1,3-0,0732) 10-4                                                          (4.6) 
 

За результатами розрахунків розроблено проект об’ємних таблиць, 

фрагмент яких наведено у табл. 4.4. 

Порівняння розроблених нормативів об’єму стовбурів із об’ємними 

таблицями, складеними для дубових деревостанів, засвідчило, що об’єми 

стовбурів із діаметром більше 48 см у насадженнях вегетативного походження 

систематично на 1–2 % менші, ніж за чинними нормативами [66]. Це 
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пояснюється меншою повнодеревністю стовбурів дуба у деревостанах 

вегетативного походження. 

Таблиця 4.4 

Таблиці об’ємів стовбурів залежно від діаметра і висоти 

Діаметр, 
см 

Висота, м 
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 

20 0,218 0,249 0,280 0,311 0,342 0,373 0,404    
24 0,307 0,351 0,395 0,439 0,483 0,527 0,571 0,615 0,658  
28 0,411 0,470 0,529 0,588 0,647 0,705 0,764 0,823 0,882 0,940 
32  0,606 0,681 0,757 0,833 0,908 0,984 1,060 1,135 1,211 
36   0,851 0,946 1,041 1,135 1,230 1,324 1,419 1,514 
40    1,155 1,270 1,386 1,501 1,617 1,732 1,848 
44     1,522 1,660 1,798 1,936 2,075 2,213 
48      1,957 2,120 2,283 2,446 2,609 
52       2,467 2,656 2,846 3,036 
56        3,056 3,275 3,493 

 
Порівняно з даними В. Б. Биченка для Правобережного Лісостепу [13] за 

нашими даними об’єми стовбурів у ступенях 20–60 см менше у середньому на 

6,3 %, а у ступенях 60 см і > на 3,0 % (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Порівняння об’ємів стовбурів дуба з даними В. Б. Биченка 

d1,3, см 
Дані здобувача Дані В.Б. Биченка [13] 

Висота, м 
20 22 24 28 30 20 22 24 28 30 

20 0,311     0,320     
24 0,439 0,483    0,482 0,537    
28 0,588 0,647 0,714   0,625 0,697 0,769   
32 0,757 0,833 0,919   0,780 0,875 0,970   
36  1,041 1,150 1,324   1,090 1,210 1,460  
...           
48    2,283 2,446    2,40 2,56 
52    2,656 2,846    2,78 2,97 
56    3,056 3,275    3,16 3,38 
60     3,731     3,79 
64     4,215     4,20 
68     4,727     4,75 
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Відмінності у показниках об’єму стовбура пояснюються різним 

походження деревостанів та методичними особливостями моделювання об’ємів. 

Для визначення об’єму стовбурів та колод без кори на основі дослідних 

даних зрубаних модельних дерев встановлено залежність товщини кори від 

діаметра стовбура, що описується параболою другого порядку.  

Tкори = -0,00022 · d2 + 0,0526 · d + 0,0075,          R2=0,78             (4.7) 

де d – діаметр, см 

Середня частка кори стовбурів становить 16,5%. 

4.2. Моделювання розмірно-якісної структури стовбурів 

Традиційними входами до сортиментних таблиць є деревна порода, 

розряд висот і діаметр стовбура. Побудову сортиментних таблиць проводили за 

розробленою на кафедрі таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП України 

методикою, яка передбачає зокрема необхідність вирішення таких завдань: 

аналіз співвідношення висот і діаметрів дерев та встановлення закономірностей 

розподілу об’єму стовбурів за розмірно-якісними категоріями. Встановлення 

співвідношення між діаметрами та висотами стовбурів, визначає точність 

сортиментних таблиць, оскільки вона значною мірою залежить від побудованої 

на основі зазначеного співвідношення розрядної шкали висот. 

Співвідношення діаметрів і висот дерев у дубових деревостанах 

вегетативного походження досліджено за методикою, яка розроблена кафедрою 

таксації лісу та лісового менеджменту НУБіПУ [91, 132] і реалізована у чинних 

нормативах співвідношення висот і діаметрів дерев у насадженнях за розрядами 

висот [66]. 

Згідно з методикою побудови розрядної шкали [132] фактичне 

співвідношення між діаметрами й висотами дерев у дубових деревостанах 

аналізували у відносних величинах:  

h відн. = h і / h баз,                                  (4.8) 
де h відн. – відносна висота і-го ступеня товщини;  

h і – абсолютна висота і-го ступеня товщини, м;  
h баз – висота базового ступеня товщини, м. 
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Це дає змогу узагальнювати дослідні дані у широкому діапазоні 

таксаційних показників у різних лісорослинних умовах і суттєво спрощує 

процес пошуку адекватної математичної моделі відносних висот дерев. За 

базовий ступінь товщини прийнято 44 см, оскільки він  є середнім. 

Статистичний аналіз відносних висот засвідчив їхню однорідність у 

межах кожного ступеня товщини (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Середні значення та мінливість відносних висот дерев 

Діаметр, см Середнє значення 
відносної висоти 

Середнє 
квадратичне 
відхилення 

Коефіцієнт 
мінливості, % 

20 0,829 0,061 7,4 
24 0,869 0,047 5,4 
28 0,902 0,035 3,9 
32 0,931 0,025 2,6 
36 0,957 0,016 1,6 
40 0,979 0,007 0,8 
44 1,000 0,0 0,0 
48 1,019 0,007 0,7 
52 1,036 0,013 1,2 
56 1,052 0,019 1,8 
60 1,067 0,024 2,2 
64 1,081 0,029 2,7 
68 1,094 0,034 3,1 
72 1,107 0,038 3,4 
76 1,118 0,042 3,8 
80 1,129 0,046 4,1 

 
Встановлені закономірності дали можливість отримати єдину 

математичну модель відносної висоти в межах пристиглих і стиглих 

деревостанів. 

В аналітичному вигляді для пристиглих і стиглих деревостанів модель 

має такий вигляд: 
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hвідн = 0,1328 + 0,2292·ln di,     (4.9) 

 
де h відн. – відносне значення висоти i-го ступеня товщини; 

di – діаметр і-го ступеня товщини, см. 

 

Порівняння фактичних даних із вирівняними за формулою (4.9) 

засвідчило їхню добру узгодженість. Різниця, як правило, не перевищує  ±2 %.  

З метою уніфікації нормативів матеріальної оцінки лісосік висоти базових 

ступенів товщини нумерацію розрядів та інтервал між ними узгоджено із 

чинними сортиментними таблицями. 

Порівняння розробленої шкали висот для пристиглих і стиглих 

деревостанів із відповідною шкалою чинних нормативів засвідчило несуттєву 

різницю між ними. Однак для окремих ступенів товщини різниця у висотах 

перевищує 7 % (рис. 4.5).  

 
4.5. Порівняння шкали відносних висот за дослідними даними  

та чинними нормативами 
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Середні значення об’ємів стовбурів дуба за розрядами висот наведено у 

табл. 4.7. 

Таблиця 4.7  

Об’єми стовбурів дуба за розрядами висот 

Діаметр, см 
Розряд висот 

I II III IV Середнє 
значення 

28 – 0,849 0,737 0,625 0,737 
32 – 1,033 0,993 0,901 0,976 
36 1,312 1,287 1,223 1,132 1,239 
40 1,808 1,682 1,403 1,298 1,548 
44 1,932 1,892 1,603 1,486 1,728 
48 2,314 2,407 2,015 1,695 2,108 
52 2,805 2,534 2,404 2,034 2,444 
56 3,451 3,036 2,563 2,403 2,863 
60 4,023 3,575 2,805 2,632 3,259 
64 4,367 3,815 3,081 – 3,754 

Середнє значення 2,752 2,211 1,883 1,578 1,929 
 

Різниця об’ємів стовбурів між розрядами висот становить у середньому 

10,5 %, а між ступенями товщини – 19,2 %. 

Таблиці для оцінювання розмірно-якісної структури деревних стовбурів 

можливо розробляти на основі таблиць об’єму та збігу деревних стовбурів із 

визначенням середніх значень виходу різних за якістю категорій деревини з 

ділових стовбурів [25]. Під час встановлення об’єму деревних стовбурів та його 

структури можуть визначати не лише висоту і діаметр дерев, але й інші 

параметри. Зокрема, існують варіанти об’ємних таблиць, які передбачають 

визначення лише діаметра, діаметра і висоти, діаметра, висоти і показника 

форми стовбура [164]. Під час встановлення розмірно-якісної структури 

стовбурів за таблицями з «трьома входами» вимірюють діаметр стовбура, який 

є мінімально допустимим значенням для ділових сортиментів у верхньому 

відрізі, та висоту його розміщення. Таблиці, розроблені з урахуванням цих 

показників, забезпечують обґрунтовану оцінку виходу ділової деревини [13].  



89 
 

 

Частка об’єму ділової частини у загальному об’ємі стовбура у середньому 

становить 64,2 %, довжина ділової частини – 42,2 %. Встановлено залежність 

між часткою ділової частини стовбура та часткою ділової деревини, коефіцієнт 

детермінації становить R2=0,69.  

Під час моделювання показників розмірно-якісної структури дерев дуба 

звичайного обрано методику, яка базується на закономірностях розподілу 

об’єму стовбура на окремі категорії у відносних величинах. 

Встановлення закономірностей розподілу загального об’єму стовбурів на 

ділову, дров’яну деревину та відходи, а також поділу ділової деревини за 

розмірно-якісними категоріями здійснено методами кореляційного і 

регресійного аналізу. Виявилося, що відсотки виходу грубої, середньої і дрібної 

ділової деревини, дров та відходів не залежать від розряду висот. Відповідно 

математичні моделі розроблено залежно від діаметра на висоті 1,3 м.  

На основі дослідних даних встановлено параметри математичних моделей 

розмірно-якісної структури стовбурів дуба у дослідних деревостанах. Для 

пристиглих і стиглих деревостанів моделі мають такий вигляд: 

Pвідх = 0,315 · Ln(d1,3) + 14,32;       (4.10)  

Рдров =100 - Рділ - Рвідх;    (4.11) 
Pгр = 102,5 – 25520/(d1,32 – 452,5)  (d1,3 = 28…68 см);  (4.12)  

                          Pдріб = 574,5 · е -0,156 · d1,3   (d1,3  = 16…40 см);             (4.13) 
Pсер = Pділ - Pгр - Pдріб ,                        (4.14) 

  де Рділ , Рвідх , Рдров , Ргр , Рсер , Рдріб – відсотки ділової деревини, відходів, 
дров від об’єму стовбура та грубої, середньої, дрібної деревини від об’єму ділової 
відповідно. 

 

Порівняння даних, отриманих за формулами (4.10–4.14), з аналогічними 

для чинних сортиментних таблиць свідчить про особливості розмірно-якісної 

структури стовбурів дуба звичайного в деревостанах вегетативного походження.  

Наведені особливості біометричних параметрів стовбурів у 

досліджуваних дубових деревостанах обґрунтовують доцільність розроблення 

нових нормативів для таксації їхнього запасу та розмірно-якісної структури. 
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Таблиці опрацьовано за формою та змістом, придатними для безпосереднього 

використання у практиці ведення лісового господарства (Додаток В).  Фрагмент 

цих нормативів подано в табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 

Таблиці для матеріальної оцінки пристиглих і стиглих дубових 

деревостанів вегетативного походження ІІ розряду висот  

d1,3, см h, м Vк, м3 Ділова деревина 
Дрова Відходи 

груба середня дрібна усього 
20 20,9 0,325 – 0,102 0,035 0,137 0,138 0,050 
24 23,0 0,505 – 0,217 0,034 0,251 0,176 0,077 
28 24,8 0,729 0,100 0,263 0,029 0,392 0,225 0,112 
32 25,9 0,980 0,318 0,210 0,021 0,549 0,280 0,151 
36 26,7 1,263 0,526 0,187 0,015 0,728 0,340 0,195 
40 27,3 1,576 0,742 0,172 0,010 0,924 0,408 0,244 
44 27,7 1,916 0,971 0,167 – 1,138 0,481 0,297 
48 28,1 2,291 1,219 0,155 – 1,374 0,561 0,356 
52 28,4 2,694 1,484 0,144 – 1,628 0,647 0,419 
56 28,6 3,122 1,764 0,133 – 1,897 0,738 0,487 
60 28,8 3,582 2,063 0,123 – 2,186 0,837 0,559 
64 29,0 4,075 2,384 0,112 – 2,496 0,942 0,637 
68 29,1 4,586 2,716 0,102 – 2,818 1,050 0,718 
72 29,2 5,126 3,157 – – 3,157 1,166 0,803 
76 29,3 5,698 3,517 – – 3,517 1,287 0,894 
80 29,4 6,299 3,895 – – 3,895 1,415 0,989 

 

У стовбурів завтовшки 24–40 см вихід ділової деревини за нашими 

даними менший на 0,3–1,7 %, а у стовбурів завтовшки понад 44 см – у 

середньому на 3,3% менший, варто також відзначити меншу частку грубої 

ділової деревини у стовбурів діаметром понад 40 см – до 4 % порівняно із 

чинними нормативами. 

Результати перевірки сортиментних таблиць засвідчили більшу точність 

розроблених нормативів. Порівняння дослідних даних з чинними нормативами 

для визначення об’ємів показало, що для середніх даних (за основними 

розрядами висот) чинні сортименті таблиці дещо занижують об’єми в нижніх 

ступенях товщини і завищують – у верхніх (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Залежність об’ємів стовбурів дуба від діаметра (суцільна лінія за 

сортиментними таблицями – 3 розряд висот, пунктирна – за модельними 

деревами) 

Загалом чинні нормативи систематично завищують загальний запас 

пристиглих і стиглих дубових деревостанів вегетативного походження на 2–3 %, 

а запас ділової деревини – на 5 % (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Порівняльна оцінка чинних і розроблених нормативів 

Діаметр, см 
Чинні нормативи Розроблені нормативи 

ділова деревина груба деревина ділова деревина груба деревина 

24 0,38 - 0,25 - 

28 0,55 0,08 0,39 0,08 

32 0,74 0,37 0,55 0,37 

36 0,96 0,68 0,73 0,67 

40 1,21 1,00 0,92 0,99 

44 1,47 1,32 1,14 1,30 

48 1,77 1,66 1,37 1,62 

52 2,09 2,01 1,63 1,96 

56 2,43 2,37 1,90 2,30 
 

Об’єм ділової деревини є меншим на 1,3 %, а грубої ділової деревини у 

ступенях 40–48 см на 2,1 %. 
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У сучасних умовах важливим є оцінювання круглих лісоматеріалів 

відповідно до стандартів, узгоджених із європейськими. Основною відмінністю 

чинних з 01.01.2019 р. ДСТУ на основі європейських стандартів від 

нормативних документів, що використовували до цього часу, є передбачені 

новими стандартами методи вимірювання та визначення об’єму колод, а також 

сортування деревини за класами якості й розмірами. 

За ДСТУ EN 1316-1:2019 «Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за 

якістю. Частина 1. Дуб і бук» установлено чотири класи якості (A, B, C, D), а за 

ДСТУ EN 1315-1-2001 «Класифікація за розмірами. Частина 1. Лісоматеріали 

круглі листяні» – 10 розмірів за серединним діаметром без кори (D0 < 10 см, 

D1a 10-14 см, D1b 15-19 см, … D10 ≥60 см). За довжиною лісоматеріали круглі 

розподіляють на чотири градації (≥3 м, 3-6, 6-13,5, >13,5 м) [43]. 

Основні статистики розподілу показників модельних дерев наведено в 

табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 

Основні статистичні показники таксаційних характеристик стовбурів дуба 

Показники d1,3, см h, м 
ГОСТ ДСТУ 

V, м3 

Vділ. Pvділ. Vділ. Pvділ. 

Середнє значення 43,6 25,8 1,250 58,6 1,446 68,1 1,796 

Середнє квадратичне 
відхилення, σ 9,99 2,93 0,791 10,4 0,863 8,2 1,001 

Коефіцієнт мінливості, V, % 22,9 11,3 63,3 17,8 59,7 12,0 55,7 

Асиметрія, As 0,993 0,057 1,528 -0,393 1,309 -1,153 0,812 

Ексцес, Es 0,940 -0,476 2,455 -0,687 1,531 1,135 0,493 
 

Відсоток виходу ділової деревини за нашими розрахунками є дещо 

нижчим, ніж у чинних нормативах. Зокрема, за «Лісотаксаційним довідником» 

[66] для стовбурів діаметром ≥28 см вихід ділової деревини становить 71,9 %. 

За результатами наших досліджень для дубових деревостанів вегетативного 

походження Лівобережного Лісостепу середній вихід ділової деревини 
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становить 58,6 % (за ГОСТ), хоча в дослідних даних наявні стовбури з часткою 

ділової деревини до 74,3 %. 

Замість скасованих ТУУ 56.196-95 [146] та ГОСТ 3243-88 [36] уведено 

ТУУ-00994207-005:2018 [147], які розроблені з урахуванням основних 

нормативних положень EN ISO 17225-5:2014 та класифікують дров'яну 

деревину промислового та непромислового використання за якістю і розмірами. 

Також втратили чинність стандарти, що регламентують обмір, визначення 

об'ємів та класифікацію за розмірами лісоматеріалів круглих. Зі скасуванням 

ГОСТ 9462-88 [68] повною мірою введено стандарт ДСТУ EN 1315-1-2001 [43]. 

У зв’язку із цим необхідно вдосконалити таблиці розмірно-якісної та товарної 

структури, які розроблено на основі скасованих стандартів. 

Для виявлення закономірностей розподілу деревини ділових стовбурів за 

категоріями залежно від діаметра, висоти й об'єму стовбурів у корі проведено 

кореляційний аналіз (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11 

Коефіцієнти кореляції між досліджуваними показниками 

Показники d1,3, см h, м Vк, м3 Vділ, м3 Vдр, м3 Pvділ, % Pvдр, % 
d1,3 1,00 0,73 0,96 0,92 0,67 -0,24 -0,15 
h  1,00 0,77 -0,70 -0,51 -0,21 -0,22 

Vк   1,00 0,68 0,52 0,12 -0,38 
Vділ    1,00 0,40 0,31 -0,41 
Vдр     1,00 -0,35 0,22 
Pділ      1,00 -0,86 
Pдр       1,00 
 

Як свідчать дані табл. 4.11, фактичні значення коефіцієнтів кореляції між 

відсотками ділової (Pvділ.) і дров’яної (Pvдр.) деревини та діаметрами і 

висотою стовбурів менші за критичне значення або наближуються до нього. Це 

свідчить про відсутність лінійної залежності між цими показниками. Для 

абсолютних значень об’єму цих категорій деревини виявили тісну лінійну 

залежність від діаметра та об’єму стовбура в корі.  

Збільшення середнього значення відсотка виходу ділової деревини від 

58,6 % (за ГОСТ) до 68,0 % (за ДСТУ) зафіксовано переважно у стовбурів із 
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мінімальною протяжністю ділової частини. Збільшення виходу ділової 

деревини для таких стовбурів відбулося внаслідок переходу об’єму частини 

сортиментів, віднесених за ГОСТ до дров технологічних, до якісної категорії D 

круглих лісоматеріалів ділової деревини за новими ДСТУ. Для стовбурів, 

протяжність ділової частини яких за ГОСТ становила понад 15 м, у дров’яній 

частині, відповідно до ДСТУ, переважно визначали тільки дров’яну деревину 

промислового і непромислового використання. 

Класи товщини ділової деревини встановлювали за серединним 

діаметром колод без кори: D1 – 14,5–19,4 см, D2 – 19,5–29,4 см, D3 – 29,5–34,4 

см, D4 – 39,5–49,4 см, D5 – 49,5–59,4 см, D6 ≥59,5 см. Залежність виходу 

ділової деревини, встановлену за вимогами ГОСТ 9462-88 та ДСТУ EN 1316-

1:2019 від об’єму стовбура в корі, відображено на рис. 4.7. 
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Рис. 4.7 Залежність виходу ділової деревини від об’єму стовбура в корі 

 
Математичні моделі для визначення виходу ділової деревини в 

абсолютних величинах від об'єму стовбура в корі хоча і мають близьку точність, 

але враховують вплив на ці показники не лише діаметра, але й висоти та форми 

стовбура. Залежність виходу ділової та дров'яної деревини від об'єму стовбура 

описує лінійне рівняння: 
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Vділc. = 0,629 · Vк – 0,067;  R2 =  0,93                           (4.15) 

Vділн. = 0,711 · Vк – 0,047; R2 = 0,96                              (4.16) 
 

Досліджуючи зв’язок відносних показників розмірної структури та інших 

таксаційних показників стовбурів, встановлено тісну залежність виходу 

окремих розмірних категорій від діаметра на висоті 1,3 м (додаток Г). За 

результатами моделювання одержано такі рівняння: 

Р15-19 = 1645·e(-0,142·d),  20 < d ≤ 36      (4.17) 
Р15-19 = 100, d = 20        (4.18) 
Р20-29 = 2845,5·e(-0,112·d),    36 ≤  d ≤ 56        (4.19) 
Р20-29 = 100 – Р15-19,               24 ≤ d ≤ 28      (4.20) 
Р30-39 = -0,208· d 2+18,45· d -354,3,   36 ≤  d ≤ 60    (4.21) 
Р40-49 = 98,1 · ln (d) – 341,1, 52 < d ≤ 64     (4.22) 
Р50-59 = 100 – Р40-49 – Р30-39 – Р20-29, 52 < d ≤ 64    (4.23) 
де: d1,3 – діаметр стовбура на висоті 1,3 м, Р15-19, Р20-29, Р30-39, Р40-49 – відсоток об'єму 

ділової деревини відповідного класу розмірів від загального об'єму ділової деревини 
стовбура. 

Графічне відображення визначених закономірностей представлено на 
рис. 4.8. 
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Рис. 4.8. Розподіл ділової деревини за класами розмірів залежно від 

діаметра стовбура 
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На основі розроблених математичних моделей складено таблиці 

розподілу об’єму ділової деревини ділових стовбурів дуба за класами розмірів 

за серединним діаметром без кори (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12. 

Розподіл об’єму ділової деревини стовбурів дуба за серединним діаметром 

колод без кори, % 

Діаметр, 
см 

Класи товщини за серединним діаметром без кори, см 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 

20 100 – – – – – 
24 54 46 – – – – 
28 31 69 – – – – 
32 17 83 – – – – 
36 10 50 40 – – – 
40 6 32 51 11 – – 
44 – 21 55 24 – – 
48 – 13 52 35  – 
52 – 8 43 47 2 – 
56 – 5 27 54 14 – 
60 – – 4 61 35 – 
64 – – – 44 48 8 
 
Порівняння одержаних даних з розподілом об’єму ділових стовбурів за 

класами та підкласами товщини, які наведено в «Лісотаксаційному довіднику» 

[66], показало, що вони є подібними, але більш узагальненими.  

Складнішим є завдання встановлення розподілу стовбурів за класами 

якості, оскільки за однакових діаметра, висоти і форми стовбурів вихід окремих 

категорій ділової деревини визначається також наявністю та розвитком вад 

деревини. Вони можуть бути як зовнішніми: форма стовбура, сучки, гнилі, які 

виходять на поверхню, та механічні пошкодження, так і внутрішніми, які 

можна побачити тільки після розкряжування на сортименти: приховані гнилі, 

хімічні  та грибні забарвлення, торцеві тріщини, вади будови деревини тощо. 
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Згідно з результатами досліджень, тією чи іншою мірою вади наявні на 

всіх модельних деревах. Проста кривизна розповсюджена у 85 % живих дерев. 

у лісоматеріалах до 25 см вона трапляється частіше і до 10 см/м суттєво не 

впливає на якість (категорія С), у 37 % випадків знижує якість до категорії D та 

в 19 % до дров. У лісоматеріалах товщиною понад 26 см кривизна трапляється 

рідше (21 %), але через вегетативне походження досліджуваних дубових 

деревостанів, коли від пня росте декілька стовбурів, кривизна спостерігається в 

найбільш цінних окоренкових відрізах, тим самим знижуючи їх сортність до 

категорії В – у 14 % випадків, С – 58 %, D – 23 % та до дров у 5 % випадків. 

Складна кривизна трапляється менш ніж у 9 % модельних дерев. 

Сучки найбільш критично впливають на лісоматеріали круглі категорії А 

(дозволено один здоровий сучок на 3 м довжини до 2 см); наявність роз 

(зарослих сучків), водяних пагонів більше одного на 3 м призводить до 

зниження якості до категорії В – у 42 % випадків, С – 37 % та D – у 

21 %випадків. 

За результатами досліджень на пробних площах ураженість дерев 

несправжнім дубовим трутовиком, який спричиняє жовто-буру гниль стовбура 

центрального або змішаного типу, становить 26 %. Гниль має центральний, 

вершинний і окоренковий типи. Ділянку стовбура, уражену гниллю найчастіше 

використовують на дрова. Якщо гниль незначна в заболоні, то можна віднести 

сортимент до категорії В, у центральній 1/3 діаметра торця – до С, у решті 

випадків за можливості використання 40 % колоди – до категорії D. 

В об’єктах досліджень значно знижує якість лісоматеріалів побуріння 

(підпар, бурий луб), яке відмічено у 23 % (на деяких пробних площах – до 70 %) 

живих дерев, в основному в окоренковій частині, хоча іноді може досягати 

висоти 10–15 м. Наявність «підпару» знижує якість лісоматеріалів до категорії 

С (у категорії С дозволено в центральній 1/3 діаметра) – 38% випадків або D – 

62 %. 

Доволі часто наявна внутрішня заболонь, шар світлішої деревини на торці 

у формі кола по річних кільцях), що трапляється у 9 % (дозволено тільки в 
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категорії D, але якщо кільце невеликого діаметра то цю ваду можна 

компенсувати більш високою якістю в інших характеристиках, що дає змогу 

таку колоду віднести до класу якості В і С). Морозні та інші тріщини 

спостерігали приблизно в 7 % випадків. 

Вади будови деревини (приріст, спіральний нахил волокон, зміщена 

серцевина)  на вихід деревини за класами якості фактично не впливають. 

Основними вадами деревини, які впливають на сортність і поширеність 

яких знижує вихід та якість ділової деревини в дубових деревостанах 

вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України є: сучки, 

кривизна та гнилі. 

На основі дослідних даних установлено параметри математичних 

моделей розмірно-якісної структури стовбурів дуба у дослідних деревостанах 

(4.24- 4.26). 

PА = 11,2·lnd1,.3 –39,8    (4.24) 
PB = 12,5·lnd1,.3 -40,2     (4.25) 
PC = 11385,5*d1,.3-1,564    (4.26) 

 
Зазначимо, що встановлені закономірності стосуються лише ділових 

стовбурів. Як указано раніше, із запровадженням в Україні стандартів на 

лісоматеріали, що гармонізовані з європейськими вимогами, чинні нормативи 

розподілу стовбурів за категоріями технічної придатності (ділові, напівділові та 

дров'яні) неповною мірою відповідають їхньому змісту. За новими стандартами 

певна частина напівділових та дров'яних стовбурів може бути віднесена до 

категорії ділових та/або напівділових за рахунок колод категорії D, які раніше 

класифікували як «технологічна сировина виробничо-технічного призначення». 

Тобто загальне зростання запасу ділової деревини на певній лісосіці 

відбуватиметься за рахунок збільшення її виходу зі стовбурів усіх категорій. 

Питання встановлення закономірностей виходу ділової деревини з напівділових 

та дров'яних стовбурів потребує додаткових досліджень. 

З урахуванням жорсткіших вимог нових стандартів до сортності 

лісоматеріалів круглих відбувається перерозподіл деревини за класами якості. 
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Слід також враховувати, що одним з основних таксаційних показників від якого 

залежить клас якості, є діаметр на середині сортименту без кори. Для 

лісоматеріалів дуба встановлено такі мінімальні діаметри на середині колод без 

кори: А – 30 см, В – 25, С – 20 і D – 15 см. 

На основі розрахунків побудовано відповідні таблиці, фрагмент яких 

наведено в табл. 4.13. 

 Таблиця 4.13 
Таблиці якісної структури ділових стовбурів дуба вегетативного 

походження (2 розряд висот) 

d1,3, см h, м V, м3 

у корі 
Лісоматеріали круглі Дрова Відходи 

А B C D Разом 
20 20,9 0,325 – – – 0,184 0,184 0,092 0,049 
24 23,0 0,505 – – – 0,312 0,312 0,115 0,078 
28 24,8 0,729 – – 0,293 0,179 0,471 0,162 0,096 
32 25,9 0,980 – 0,020 0,327 0,302 0,650 0,207 0,123 
36 26,7 1,263 – 0,039 0,357 0,455 0,851 0,252 0,160 
40 27,3 1,576 0,016 0,063 0,382 0,612 1,074 0,293 0,209 
44 27,7 1,916 0,034 0,093 0,403 0,785 1,315 0,347 0,254 
48 28,1 2,291 0,056 0,130 0,423 0,973 1,582 0,411 0,298 
52 28,4 2,694 0,083 0,172 0,441 1,173 1,869 0,473 0,352 
56 28,6 3,122 0,115 0,220 0,456 1,382 2,173 0,545 0,404 
60 28,8 3,582 0,151 0,274 0,471 1,603 2,500 0,624 0,458 
64 29,0 4,075 0,193 0,336 0,486 1,835 2,850 0,694 0,531 
68 29,1 4,586 0,240 0,403 0,498 2,073 3,213 0,758 0,615 
72 29,2 5,126 0,291 0,477 0,510 2,320 3,598 0,856 0,672 
76 29,3 5,698 0,349 0,558 0,521 2,576 4,004 0,879 0,815 
80 29,4 6,299 0,411 0,646 0,533 2,842 4,432 0,935 0,932 

Примітка: А; В; С; D – класи якості за ДСТУ EN 1316-1:2019 

 
Зауважимо, що вихід деревини за якісними категоріями суттєво 

коливається залежно від якісних показників стовбурів. Особливо це стосується 

частки деревини класу А. Наявність деревини класу А відзначено лише у 10% 

стовбурів дуба вегетативного походження. Тому представлені нормативи 

потребують уточнення у процесі подальших досліджень. 
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4.3. Дослідна перевірка та оцінювання точності розроблених 

нормативів  

Оцінювання розроблених нормативів здійснено для восьми лісосік рубок 

головного користування на основі виробничих переліків відведення насаджень 

у рубку та обліку заготовленої лісопродукції. 

Перевірку таблиць проводили в кілька етапів. Спочатку результати 

встановлення розмірно-якісної структури за розробленими таблицями 

порівнювали з матеріалами відведення лісосік. Порівняння виходу категорій 

деревини, установленого під час виробничої таксації лісосік, та їх вихід, 

порахований за таблицями, розробленими для дубових деревостанів 

вегетативного походження, показано в табл. 4.14. 

Переліки дерев використовували для обчислення загального запасу 

стовбурової деревини, його розподілу за якісними категоріями (ділова, дров’яна 

деревина та відходи), а ділової деревини – за розмірними категоріями за 

чинними [66] та розробленими нормативами.  

Таблиця 4.14 

Порівняння даних виробничої таксації лісосік і даних автора 
Пор. 

№ 
Кв. Дані лісгоспу За таблицями 4.8 Різниця, % 

ділова дрова разом ділова дрова разом 
1  63 107,0 62,7 169,7 96,9 73,4 170,3 -0,4 
2  80 169,0 101,9 280,9 154,1 126,3 280,4 0,2 
3  28 157,6 164,8 322,4 142,3 171,0 313,3 2,9 
4  23 69,6 65,0 134,6 63,6 66,9 130,5 3,1 
5  64 264,2 133,0 397,2 239,7 139,6 379,3 4,7 
6  62 78,0 58,7 136,7 70,9 62,3 133,2 2,6 
7  57 97,0 84,9 181,9 88,8 89,2 178,0 2,2 
8  85 161,6 106,0 267,6 152,3 117,2 269,5 -0,7 

 

На основі порівняння встановлено, що за результатами оцінювання за 

таблицями для матеріальної оцінки деревостанів дуба вегетативного 

походження вихід ділової деревини є меншим, а частка дров’яної – більшою, 

загалом за таблицями запас ліквідної деревини менший у середньому на 1,8%. 
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На другому етапі розроблені нормативи якісної структури ділових 

стовбурів дуба порівнювали з результатами обліку лісопродукції (табл. 4.15). За 

істинні приймали дані електронного обліку лісопродукції. 

Таблиця 4.15 

Порівняння даних обліку лісопродукції з розрахунками за таблицями 

якісної структури 

Пор. 
№ 

Кв. Дані обліку лісопродукції За таблицями якісної 
структури Різниця,% 

ділова дрова разом ділова дрова разом 
1  63 115,5 68,7 184,2 108,7 64,5 173,2 -6,4 
2  80 212,4 104,0 316,4 189,4 112,7 302,1 -4,7 
3  28 198,9 156,5 355,4 182,6 163,4 346,0 -2,7 
4  23 77,7 61,8 139,4 79,0 59,3 138,3 -0,8 
5  64 279,3 126,9 406,2 283,9 119,9 403,8 -0,6 
6  62 74,5 54,6 129,1 78,7 58,9 137,6 6,2 
7  57 109,3 99,0 208,3 99,6 98,1 197,7 -5,4 
8  85 162,7 128,0 290,7 167,2 112,4 279,6 -3,8 
 
Вихід ліквідної деревини за таблицями якісної структури є дещо меншим, 

порівняно з даними обліку лісопродукції (у середньому на 2,1 %). Це може бути 

пов’язано з тим, що за даними обліку лісопродукції враховували також ліквід з 

крони. 

Також порівнювали вихід деревини за класами товщини (табл. 4.16). 

Таблиця 4.16 

Порівняння розмірної структури деревини 

Пор. 
№ 

Кв. Дані обліку лісопродукції За таблицею 4.12 
класи товщини разом 

діло-
вої 

класи товщини разом 
діло-
вої D2 D3 D4 D5 D6 D2 D3 D4 D5 D6 

1  63 31,4 53,1 25,9 3,5 1,0 115,5 29,5 46,1 26,7 3,6 1,1 108,7 
2  80 71,2 106,1 34,2 0,7  212,4 64,8 91,6 32,2 0,8  189,4 
3  28 73,4 91,9 29,7 2,9  198,9 62,6 84,8 31,1 3,1  182,6 
4  23 21,1 32,7 16,5 6,6 0,9 77,7 19,3 33,4 18,6 6,9 0,8 79,0 
5  64 72,1 161,4 41,2 4,6  279,3 89,3 145,9 31,3 4,9  283,9 
6  62 21,2 36,9 12,5 3,9  74,5 23,6 34,1 13,8 4,2  75,7 
7  57 10,8 52,9 34,8 9,9 1,0 109,3 9,6 48,3 31,2 9,4 1,1 99,6 
8  85 40,4 84,6 29,2 7,0 1,6 162,7 44,3 71,0 31,4 6,7 0,9 154,2 



102 
 

 

На ділянках 1 та 3 наявна також незначна частка деревини із серединним 

діаметром 15–19 см. 

Порівняння свідчить, що характер розподілу за класами товщини є 

подібним. За таблицями, як правило, дещо вищою є частка лісоматеріалів 

круглих більшого діаметра, але різниця є несуттєвою. 

 

Висновки до четвертого  розділу 

1. Аналіз свідчить, що розподіл таксаційних показників дерев дуба  

близький до нормального. Це дає змогу подальшої спільної обробки даних та 

отримання адекватних математичних моделей. 

Встановлено відмінності між розробленими та чинними нормативами, що 

підтверджують актуальність проведених досліджень. Так, вихід ділової 

деревини, за отриманими даними, є у середньому на 5 % меншим у порівнянні з 

чинними нормативами, а грубої ділової деревини стовбурів діаметром понад 40 

см – навпаки, більшим до 4 %. 

2. Порівняння розроблених нормативів із чинними показало, що останні 

систематично завищують загальний запас пристиглих і стиглих  насаджень 

вегетативного походження на 2-3 %, а запас ділової деревини – на 5 %. 

3. Найбільш тісну лінійну залежність встановлено для абсолютних 

значень об’ємів якісних категорій деревини від об’єму стовбура в корі. Така 

залежність враховує вплив на вихід ділової деревини, дров та відходів не тільки 

діаметра стовбура, але й його висоти. 

4. Розроблено проект таблиць якісної структури ділових стовбурів дуба 

вегетативного походження за нормативами ДСТУ EN 1316-1:2019. 

 

Результати досліджень за розділом 4 опубліковано у роботах [102, 123, 

125, 128]. 
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РОЗДІЛ 5 

ТАКСАЦІЙНА БУДОВА, ТОВАРНА ТА РОЗМІРНО-ЯКІСНА 

СТРУКТУРА СТИГЛИХ І ПЕРЕСТІЙНИХ  ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ 

ВЕГЕТАТИВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

5.1. Таксаційна будова дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу  

вегетативного походження за діаметром  

Закономірності таксаційної будови є основою для розробки нормативів 

для таксації лісових насаджень, у т. ч. товарних таблиць. Для визначення 

таксаційної будови дубових деревостанів вегетативного походження регіону 

дослідження на першому етапі проведено аналіз розподілу стовбурів за 

ступенями товщини (залежно від віку) та встановлення редукційних чисел за 

діаметром. 

Суттєвих відмінностей між розподілом дерев за діаметром у деревостанах 

в різних ТЛУ (C2 і D2) не виявлено. Порівняння проведено для ХІ класу віку, як 

найбільш представленого (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Розподіл стовбурів дуба за ступенями товщини за ТЛУ 

 

Порівняння показує, що характер розподілу дерев у свіжих сугрудах (C2) і 

свіжих грудах (D2) є подібним. Можна відмітити лише менший діаметр (на 2 
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ступені товщини) та меншу концентрацію навколо середнього значення (на 

0,8 %). 

У табл. 5.1 наведено усереднені значення розподілу дерев за діаметром 

для дубняків вегетативного походження ІІ класу бонітету у ІX- XIV класах віку. 

Таблиця 5.1 

Розподіл стовбурів за ступенями товщини у деревостанах дуба 

Лівобережного Лісостепу за класами віку, %  

Клас 
віку 

Ступені товщини 
12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 

ІХ 0,8 1,4 3,4 3,5 7,3 15,9 21,7 19,7 10,2 8,0 4,3 3,5 0,2 0,1 – – 
Х 0,9 3,2 8,9 11,2 14,4 17,4 17,1 11,6 9,1 4,0 1,8 0,3 0,1 – – – 
ХІ 1,1 1,9 4,2 6,4 8,8 11,9 13,7 13,6 11,3 9,1 6,6 4,7 3,3 1,6 0,9 0,6 
ХІІ 2,4 4,5 6,5 8,3 11,1 14,7 15,6 13,1 9,3 6,1 3,6 2,2 1,4 0,7 0,2 0,3 
ХІІІ – – 0,4 2,0 7,8 15,6 18,2 16,5 14,5 10,6 6,5 2,8 2,2 1,9 0,0 0,7 
XIV 0,1 0,4 0,5 1,4 4,0 10,8 14,7 16,9 14,0 11,6 8,2 6,6 4,0 3,0 1,6 1,4 

 

Аналіз наведених даних свідчить про збільшення з віком кількості 

ступенів товщини від тринадцяти у Х класі віку до шістнадцяти у XIV класі 

віку. 

З метою проведення порівняльного аналізу рядів розподілу дерев за 

діаметром абсолютні значення діаметрів у сантиметрах переводили до 

відносних, виражених у частках від середнього діаметра (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Розподіл стовбурів за відносними ступенями товщини у деревостанах дуба 

Лівобережного Лісостепу за класами віку, %  

Клас віку 
Відносні ступені товщини 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 
ІХ 1,2 3,1 3,3 3,8 5,1 15,4 21,8 19,6 10,1 7,9 4,2 3,5 0,2 
Х 0,7 3,1 8,5 8,9 9,5 10,6 15,8 17,1 11,3 5,1 3,8 3,4 1,8 
ХІ 1,9 4,1 6,5 8,7 11,7 13,9 13,5 11,4 9,2 6,5 4,6 3,4 1,7 
ХІІ 1,6 4,3 6,6 8,3 10,6 10,9 12,1 13,3 10 9,2 6,1 3,5 2,1 
ХІІІ 0,1 0,3 2,1 7,7 15,6 18,3 16,5 14,6 10,4 6,6 2,8 2,2 1,8 
XIV 0,3 0,6 5,4 10,9 14,8 16,9 14,0 11,5 8,1 6,5 3,9 2,9 1,8 

У середньому 1,0 2,6 5,4 8,1 11,2 14,3 15,6 14,6 9,9 7,0 4,2 3,2 1,6 
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Одержані дані підтверджують значну диференціацію стовбурів за 

діаметром і наявність відмінностей за класами віку. З віком також є тенденція 

до зменшення концентрації дерев навколо середнього: так у ІХ класі віку майже 

60 % дерев належать до трьох середніх ступенів товщини, а у XIV лише дещо 

більше 40 %. 

Для порівняння даних розподілу стовбурів дуба у деревостанах 

вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України за відносними 

ступенями товщини проведено зіставлення з результатами представленими у 

роботах В. Ф. Багинского [6] і О. В. Тюрина [148]  (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Порівняння розподілу дерев за відносними ступенями товщини 

Дані Відносні ступені товщини  
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

Автора 1,0 2,6 5,4 8,1 11,2 14,3 15,6 14,6 9,9 7,0 4,2 3,2 1,6 

В.Ф. Багинского 3,3 4,6 6,7 9,8 11,2 13,3 12,1 10,5 8,6 6,2 4,1 2,6 1,7 

О.В. Тюрина – 0,7 3,5 9,5 16,1 18,4 18,1 13,1 8,9 6,3 3,3 1,5 0,5 

 

Аналіз розподілу показує, що розподіл дерев за діаметром у стиглих 

деревостанах дуба вегетативного походження в цілому відповідає загальним 

закономірностям. Так, більша частка дерев концентрується в центральних 

ступенях товщини (0.8–1.0), однак за нашими даними спостерігається незначне 

зміщення кривої вправо: максимум припадає на відносну ступень товщини 1,0, 

у той час, як за даними В. Ф. Багинського [6] та О. В. Тюрина [148] на ступень 

0,9. За концентрацію дерев у середніх ступенях товщини дані для дубняків 

вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України знаходяться між 

даними інших авторів. Такі особливості розподілу дерев можуть впливати на 

товарну та сортиментну структуру стиглих дубових деревостанів. 

Закономірність зміни структури дубових деревостанів вегетативного 

походження з віком підтверджують редукційні числа (табл. 5.4). 
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Таблиця 5.4 

Редукційні числа за діаметром у деревостанах дуба Лівобережного 

Лісостепу за класами віку 

Клас 
віку 

Верхня межа ступеней товщини 

14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 

ІХ 0,37 0,48 0,59 0,70 0,80 0,91 1,02 1,12 1,23 1,34 1,44 1,55 1,66 1,76 1,87 
Х 0,43 0,55 0,67 0,80 0,92 1,04 1,17 1,29 1,41 1,53 1,66 1,78 1,90 2,02 2,15 
ХІ 0,36 0,46 0,56 0,66 0,77 0,87 0,97 1,07 1,17 1,28 1,38 1,48 1,58 1,68 1,79 
ХІІ 0,40 0,52 0,63 0,75 0,86 0,98 1,10 1,21 1,33 1,44 1,56 1,67 1,79 1,90 2,02 
ХІІІ 0,35 0,44 0,54 0,64 0,74 0,84 0,94 1,04 1,14 1,23 1,33 1,43 1,53 1,63 1,73 
XIV 0,32 0,41 0,50 0,59 0,68 0,77 0,87 0,96 1,05 1,14 1,23 1,32 1,41 1,50 1,59 

 

Найбільша різниця спостерігається у Х і ХІІ класах віку, у ХІІІ і XIV 

класах віку вона суттєво зменшується. Ранг середнього дерева коливається в 

межах 51,4–61,3, а у середньому становить 55,7. 

Для апроксимації рядів розподілу дерев за діаметром вчені-таксатори 

пропонують різні моделі: К. Е. Никитин [88], А. З. Швиденко, Я. А. Юдицкий 

[156] – розподіл Шарльє, В. В. Антанайтис [1] – логнормальний розподіл, 

О. А. Атрощенко [5] – криву Пірсона І типу, С. М. Кашпор [53] і О. А. Гірс [30] 

– β-розподіл. Багінським В. Ф. [6] було складено таблицю визначення типу 

кривої Пірсона за критерієм каппа, залежно від показників асиметрії та ексцесу 

деревостанів. Аналіз розрахованого критерію показав, що для одновікових 

деревостанів 86 % поля таблиці вирівнюється кривою β-розподілу. 

Розподіл дерев характеризується показниками мінливості, асиметрії та 

ексцесу. Для загальної кількості дерев ці показники становлять: коефіцієнт 

мінливості – 25,7%,  асиметрія – 0,12, ексцес – 0,02. Це свідчить про 

можливість підбору відповідних кривих розподілу. 

За результатами узагальнення дослідних даних отримано ряди розподілу 

дерев за ступенями товщини та якісними категоріями. Аналіз результатів 

статистичної обробки дослідних даних засвідчив, що в переважній більшості 
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випадків може бути прийнята гіпотеза про відповідність вибіркових розподілів 

кривій Пірсона 1-го типу (β-розподіл), щільність якої має вигляд: 

,)1()1()( 1

2

1

1

  ba

l
x

l
xyxf                                 (5.1) 

де а та b – відповідно параметри форми і масштабу кривої розподілу; 

l1 i l2 – початкове та кінцеве значення розподілу; 

х – діаметр стовбурів, який змінюється в інтервалі від l1 до l2. 

Водночас β-розподіл визначається такими параметрами: середнім 

арифметичним значенням (Х), середнім квадратичним відхиленням (σ), 

початковим і кінцевим значеннями розподілу [30]. Таким чином, задача з 

визначення частот кривої β-розподілу зводиться до встановлення для певного 

середнього (квадратичного) діаметра деревостану (Dс) і коефіцієнта мінливості 

(V) відповідних значень початку і кінця кривої. Показники відносної мінливості 

(V) і мінімального (Rdmin) та максимального Rdmax редукційних чисел 

визначали за формулами:  

V = 0,366 – 0,00288 · Dс                                                       (5.2) 

Rdmin = (0,0035 · Dс + 0,193) · Dс                                           (5.3) 

Rdmax = (-0,431 · ln(Dс) + 3,319) · Dс                                    (5.4)  

Під час обчислення теоретичних частот дерев різних якісних категорій 

встановлювали співвідношення V’/V та V’’/V (де V’, V’’ та V – відносні 

мінливості діаметра відповідно ділових, дров’яних та загальної кількості 

стовбурів), які за даними множинного регресійного аналізу значуще залежать 

лише від частки ділових (Pділ) чи дров’яних (Pдр) дерев. Наявність вирівняних 

значень V’ та V’’ дає змогу для частини деревостану визначити середні 

значення діаметра ділових та дров’яних стовбурів. 

V’ = 0,00243 · Pділ + 0,652                                                (5.5) 

V’’ = 0,00589 · Pдр+ 0,842                                                 (5.6) 

Оскільки показник співвідношення мінливості діаметра дров’яних 

стовбурів та мінливості діаметра загальної кількості стовбурів (W’’) 
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статистично на 5%-му рівні не залежить від частки ділових дерев, у 

розрахунках прийнято його середнє значення, яке становить 1,22. 

Коефіцієнт мінливості діаметра загальної кількості стовбурів у дослідних 

деревостанах коливається у межах 15,7–37,8 %. Показники асиметрії та ексцесу 

дослідних рядів розподілу дерев за діаметром характеризуються значною 

мінливістю. Показник асиметрії дослідних деревостанів має переважно додатне 

значення, коливається у межах -0,37 – +0,82. Переважає правостороння 

асиметрія, за якої більша кількість дерев притаманна вищим ступеням товщини. 

Показник ексцесу переліків коливається від – 0,96 до +1,27. Переважають 

позитивні значення, що свідчить про гостровершинність кривої розподілу та 

збільшення концентрації показників навколо середнього значення (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Значення параметрів будови за діаметром у дубових деревостанах 

вегетативного походження 

Переліки Мінливість, % Асиметрія Ексцес Мінімальне 
редукційне число 

Максимальне 
редукційне число 

Загальний 25,7 0,12 0,02 0,14 2,15 

Ділові 20,2 0,40 0,01 0,38 1,99 
Дров’яні 30,9 0,32 -0,16 0,13 2,76 

 

Аналіз даних розподілу показав, що у деревостанах дуба вегетативного 

походження існує тенденція збільшення мінливості діаметра зі збільшенням 

їхнього віку. Однак значно тісніший зв’язок існує між показником мінливості й 

середнім діаметром деревостану (коефіцієнт кореляції дорівнює -0,490). 

Порівняння коефіцієнта мінливості діаметра дерев дослідних 

деревостанів із даними О. А. Гірса [30] свідчить, що його величина є меншою 

на 4–7 %, причому ця різниця зберігається до віку стиглості.  

Встановлено, що відсутній статистично значущий зв’язок цих показників 

із середнім діаметром деревостану (коефіцієнти кореляції дорівнюють -0,200 і 

0,001 відповідно, а критичне значення при рівні значущості 0,05 і кількості 

ступенів свободи 59 становить 0,250).  
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Ранг середнього дерева коливається в межах 51,4–61,3, а у середньому 

становить 55,7. Частка ділових стовбурів становить 57,4 % і збільшується зі 

збільшенням середнього діаметра. 

Використовуючи спеціальні програми кафедри таксації лісу та лісового 

менеджменту НУБіПУ, на основі співвідношень (5.2–5.4), які визначають 

особливості таксаційної будови дубових деревостанів вегетативного 

походження за діаметром, отримано узагальнені ряди розподілу дерев за 

ступенями товщини (рис. 5.2).При цьому вважали, що 100 % дерев відповідає 

1000 стовбурів (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6  

Розподіл стовбурів за діаметром у дубових деревостанах 

Dc, см 
Ступені товщини 

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 
28 95 163 184 170 139 102 68 39 23 6 1 
32 33 103 153 168 157 132 100 69 41 20 7 
36 5 48 106 144 156 147 126 98 69 42 21 
40 0 13 59 106 137 146 140 121 96 68 42 
44 – 1 23 66 106 131 140 134 117 94 68 
48 – – 4 31 70 105 127 135 130 115 92 

 

 

Рис. 5.2. Розподіл дерев дуба за ступенями товщини 
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Для перевірки узгодженості дослідних рядів розподілу діаметра з 

теоретичним розподілом використано статистичний критерій згоди Пірсона. 

Результати статистичної перевірки засвідчили, що у переважній більшості 

випадків (80 %) може бути прийнята гіпотеза про відповідність вибіркових 

розподілів кривій β-розподілу. 

Порівняння отриманих рядів розподілу кількості стовбурів за ступенями 

товщини з даними О. А. Гірса для дубових деревостанів України [30] свідчить, 

що дослідні деревостани характеризуються підвищеною концентрацією 

стовбурів у центральних ступенях товщини. У деревостанах вегетативного 

походження із середнім діаметром 20–36 см у трьох центральних ступенях 

товщини зосереджено на 3–6 % стовбурів більше, ніж за даними О. А. Гірса 

[30]. Це свідчить про певні особливості будови дубових деревостанів 

вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України.  

Теоретичні частоти ділових та дровяних стовбурів дуба було встановлено 

за методикою С. М. Кашпора [55], в залежності від середнього діаметра 

деревостану та частки ділових стовбурів. Приклад для 75 % ділових стовбурів 

наведено в табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 

Розподіл ділових стовбурів за діаметром у дубових деревостанах  

(частка ділових стовбурів 75%) 

Dc, см 
Ступені товщини 

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 
16 178 120 70 35 14 3 0    - 
20 178 154 113 74 43 21 7 1 0  - 
24 135 154 137 107 75 47 25 11 3 0 - 
28 76 125 137 125 101 74 49 28 13 4 1 
32 28 81 116 125 115 96 73 50 30 15 5 
36 4 39 83 109 116 108 92 71 50 31 15 
40 0 11 48 83 104 109 103 89 70 50 31 
44  1 19 53 82 99 104 99 86 69 49 
48   4 26 56 81 96 101 96 84 67 
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Частка ділових стовбурів за ступенями товщини зменшується 

нерівномірно, поступово зміщуючись у товщі ступені товщини. 

5.2. Особливості товарної і розмірно-якісної структури дубових 

деревостанів вегетативного походження 

Окрім теоретичних рядів розподілу діаметра дерев необхідною складовою 

розроблення нормативів товарної структури є об’єми стовбурів середнього 

розряду висот і відсотковий розподіл об’єму ділових стовбурів за розмірно-

якісними категоріями. Використовуючи спеціальні програми кафедри лісової 

таксації та лісовпорядкування НУБіПУ, на основі моделей розподілу дерев за 

діаметром (5.1–5.2) та розмірної структури стовбурів (4.17–4.23) розроблено 

таблиці товарної структури дослідних деревостанів, які наведено у табл. 5.8.  

За формою та змістом розроблені таблиці товарної структури узгоджено з 

чинними нормативами товарності деревостанів основних лісоутворювальних 

деревних порід України [136]. 

Таблиця 5.8 

Товарна структура дубових деревостанів вегетативного походження 

Лівобережного Лісостепу України (75% ділових стовбурів), % 

Dc, см 
Ділова деревина за класами розмірів Дров’яна 

деревина Відходи 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 Разом 

28 12 28 12 – – – 52 35 13 

32 8 24 20 1 – – 53 35 12 

36 5 20 23 4 1 – 53 35 12 

40 3 16 24 8 3 – 54 34 12 

44 2 12 22 14 6 – 56 32 12 

48 1 9 18 18 9 1 56 32 12 

52 1 6 13 22 12 2 56 32 12 
 

Порівняння розроблених товарних таблиць із нормативами товарної 

структури запасу дубових деревостанів [136] засвідчило незначну (не більше 2–

3 %) різницю у виході ділової деревини загалом, дров і відходів. Менша частка 

ділової деревини у деревостанах із середнім діаметром до 36 см пояснюється 
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тим, що за європейськими стандартами облік ділової деревини проводиться за 

серединним діаметром без кори починаючи з 15 см, а дерева від 8-го до 16-го 

ступенів товщини не мають ділової деревини. Зазначимо також, що зменшення 

частки ділової деревини у дубових деревостанах вегетативного походження з 

більшим середнім діаметром компенсувалося збільшенням виходу ділової 

деревини унаслідок зарахування об'єму частини сортиментів, які за ГОСТом 

відносилися до дров технологічних, до класу якісті D круглих лісоматеріалів 

ділової деревини за новими ДСТУ. 

Графічне відображення товарної структури модальних дубових 

деревостанів вегетативного походження наведено на рис. 5.3. 
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Рис. 5.3. Залежність виходу окремих категорій деревини у модальних 

дубових деревостанах вегетативного походження від їхнього середнього 

діаметра  

Товарні таблиці перевіряли за матеріалами контрольних ділянок. 

Порівняння виходу категорій деревини, установленого під час обліку 

заготовленої лісопродукції та порахований за товарними таблицями, 

розробленими для дубових деревостанів вегетативного походження, показано у 

табл. 5.9. Дані розподілу деревини за якісними категоріями за розробленими 

таблицями товарної структури на більшості ділянок не суттєво відрізняються 

від даних таксації лісгоспу. 
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Таблиця 5.9 

Порівняння виходу якісних категорій деревини з розробленими 

товарними таблицями 
Пор. 

№ 
Кв. Dс, 

см 
Дані таксації лісгоспу За товарними таблицями Різниця,

% ділова дрова разом ділова дрова разом 
1  63 41,4 107,0 62,7 169,7 98,4 74,8 173,2 8,0 
2  80 38,4 169,0 101,9 280,9 166,5 135,6 302,1 1,5 
3  28 32,9 157,6 164,8 322,4 155,7 190,3 346,0 1,2 
4  23 36,0 69,6 65,0 134,6 70,5 67,8 138,3 -1,3 
5  64 35,5 264,2 133,0 397,2 214,0 189,8 403,8 19,0 
6  62 35,7 78,0 58,7 136,7 71,6 66,0 137,6 8,2 
7  57 43,9 97,0 84,9 181,9 90,6 90,5 197,7 6,6 
8  85 37,7 161,6 106,0 267,6 158,5 102,0 279,6 1,9 

 

Відхилення за діловою деревиною знаходиться у межах 10%, а у 

середньому становлять 5,6%. Лише на одній ділянці відхилення становить 19%, 

що пояснюється особливостями розподілу стовбурів на ній.   

5.3. Особливості динаміки товарності дубових деревостанів 

вегетативного походження 

У сучасних умовах господарювання необхідно формувати 

високопродуктивні стійкі деревостани, які б ефективно використовувати 

лісорослинний потенціал земель. При цьому важливим економічним питанням 

є врахування особливостей динаміки товарної структури деревостанів. 

Нормативи динаміки товарної структури деревостанів періодично слід 

адаптувати до сучасних вимог, зокрема у зв’язку зі змінами нормативної бази та 

реального попиту на деревину різних розмірно-якісних категорій, а також з 

урахуванням змін умов росту у зв’язку з глобальними та локальними змінами 

навколишнього середовища [30]. Нормативи динаміки товарності деревостанів 

за умови визначення вартісних показників деревини є основою для 

встановлення споживчо-економічних стиглостей насаджень. 

Моделювання нормативів динаміки товарної структури дубових 

деревостанів проводили традиційними методами відповідно до їхньої будови, 
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закономірностей ходу росту та розмірно-якісної структури. Нормативи 

динаміки товарної структури насаджень розробляли як в абсолютних, так і у 

відносних величинах. 

За даними В. Ф. Багінського та Л. Д. Есимчика різниця у віці технічної 

стиглості модальних, оптимальних і нормальних дубових насаджень, як 

правило, не перевищує 10 років [6]. Виходячи з цього, О. А. Гірс [30] вважає, 

що нормативи динаміки товарної структури не будуть суттєво відрізнятися 

залежно від використання різних таблиць ходу росту (модальних, оптимальних 

чи нормальних). 

Під час моделювання нормативів динаміки товарної структури дубових 

деревостанів на основі даних ТПП і відведення лісосік уточнено дані щодо 

частки ділових стовбурів у стиглих і перестійних деревостанах, а також 

ув’язано нормативи товарної структури з нормативами ходу росту модальних 

деревостанів. При цьому враховано, що зменшення виходу ділової деревини у 

насадженнях після досягнення ними певного віку пов’язане як із погіршенням 

якості ділових стовбурів (на 10–15 % від їхнього загального запасу), так і зі 

зменшенням частки ділових стовбурів (із 60 % у 110-річному віці до 36 % у 

150-річному).  

За результатами аналізу деревостанів вегетативного порослевого 

походження, відведених у суцільні рубки, встановлено, що частка ділових 

стовбурів у віковому діапазоні від 110 до 150 років зменшується у середньому 

на 25 %, а діаметр гнилей у окоренковій частині збільшується на 20–30 % 

(додаток Д). 

Зміну частки ділових стовбурів з віком насаджень визначали з 

використанням таблиць ходу росту дубових деревостанів вегетативного 

походження відповідного класу бонітету через взаємозв’язок між середнім 

діаметром та віком деревостанів за формулою: 

Рділ = 26,66 + 0,263·А,                                (5.7)  
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Ураховуючи, що у віці понад 90-років збільшується фаутність дубняків, 

відсоток ділових стовбурів у віковому діапазоні 80–150 років визначали за 

формулою: 

Рділ = -114,9 + 3,208·А - 0,0147∙ А2.                (5.8) 

Далі за вище наведеними параметрами на основі програми БУДОВА 

(β-розподіл) були прораховані ряди розподілу дерев за діаметром у віці 40–150 

років. 

Частка ділових стовбурів є максимальною у 110-річному віці, що для 

деревостанів ІІ класу бонітету відповідає середньому діаметру 36 см (рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4. Зміна частки ділових стовбурів дубових деревостанів 

вегетативного походження з їхнім віком 

Подібні закономірності динаміки товарності дубових деревостанів 

вегетативного походження встановлено В. П. Ткачем [141]. У порівнянні з 

нормативами товарної структури дубових деревостанів, розробленими 

О. А. Гірсом [30], за нашими даними значення виходу ділової деревини є дещо 

меншими, а ділова деревина характеризується меншою часткою грубої.   

Погіршення розмірно-якісної структури деревини досліджуваних 

деревостанів відбувається швидшими темпами, ніж у насіннєвих. Такі суттєві 

відмінності пояснюються тим, що дерева дуба вегетативного порослевого 

походження, особливо третьої та вищих генерацій у регіоні досліджень, раніше 
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та сильніше уражуються гнилями [72], а також особливостями будови дубових 

деревостанів вегетативного походження, що необхідно враховувати під час 

проведення в них відповідних лісогосподарських заходів. Суттєве зменшення 

виходу ділової деревини у дубових деревостанах вегетативного походження 

після 100-річного віку встановлено також у дослідженнях В. П. Ткача [141]. 

Для моделювання динаміки товарної структури дубняків вегетативного 

походження використано чинні таблиці ходу росту цієї деревної породи [66], 

регіональні таблиці якісної структури ділових стовбурів, розроблені для умов 

Лівобережного Лісостепу, та наведені вище параметри будови за діаметром 

дубових деревостанів вегетативного походження. Фрагмент нормативів 

динаміки товарності модальних дубових деревостанів ІІ класу бонітету 

наведено у табл. 5.10. 

Таблиця 5.10  
Динаміка товарності модальних дубових деревостанів вегетативного 

походження 

Вік, 
років Hc, м Dc, см Запас, 

м3·га-1 

Розподіл запасу за  
розмірно-якісними категоріями, м3·га-1 

ділова 
дрова 

груба cередня дрібна разом 

50 19,0 20,3 247 10 48 7 65 167 

60 21,0 23,8 289 24 55 5 84 186 

70 22,6 26,9 324 45 54 3 102 201 

80 23,9 29,6 353 63 52 2 117 212 

90 24,9 31,9 376 92 51 1 144 204 

100 25,6 33,9 394 113 47 1 161 202 

110 26,2 35,5 407 127 42 1 170 204 

120 26,6 36,9 418 133 36 0 169 216 

130 26,9  38,1 425 131 29 0 160 234 

140 27,1 39,2 427 116 22 0 138 263 
 

Аналіз нормативів динаміки товарності дубових деревостанів проводили 
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шляхом зіставлення середнього діаметра деревостанів, загального запасу та 

запасу ділової деревини, з аналогічними показниками, що наведені у 

нормативах, розроблених О. А. Гірсом для насіннєвих деревостанів Лісостепу 

[30] та В. П. Ткачем для заплавних лісів України [141]. Зіставлення проведено 

за запасом ділової деревини та грубої ділової деревини для 90–130 річних 

деревостанів ІІ класу бонітету (табл. 5.11). 

Таблиця 5.11 

Зіставлення показників товарності дубових деревостанів  

за даними різних авторів   

Вік, 
років 

Дані автора Дані В. П. Ткача За О. А. Гірсом*  

Dс, см Mділ., м3·га-1 Dс, см Mділ., м3·га-1 Dс, см Mділ., м3·га-1 

90 31,9 144 34,0 188 32,3 217 

100 33,9 161 36,9 194 35,9 238 

110 35,5 170 39,6 200 39,4 255 

120 36,9 169 – – 42,9 270 

130 38,1 160 – – 46,4 283 
Примітка: *нормативи для повних дубових деревостанів насіннєвого походження. 

 
За нашими даними значення середніх діаметрів і запасів ділової деревини 

модальних дубових деревостанів вегетативного походження менші, ніж за 

даними М. В. Давидова для насіннєвих деревостанів Лісостепу та Полісся та 

О. А. Гірса для України в цілому (за діаметром у середньому на 8,7 %, а за 

запасом ділової деревини – на 45,4 % та 29,4 % відповідно). Це пов’язано як із 

меншими загальними запасами (у середньому на 16,7 %), так і з меншою 

часткою виходу ділової деревини (у середньому на 6 %). 

Порівняння запасу грубої ділової деревини у дубових деревостанах із 

даними О.А. Гірса для насіннєвих дубових деревостанів [30] та В.П. Ткача [141] 

для заплавних лісів проведено графічним методом (рис. 5.5). 

Найбільші значення виходу грубої ділової деревини наведено 

О. А. Гірсом [30]. За результатами наших досліджень запаси грубої ділової 

деревини є суттєво меншими, що пов’язане з меншими запасами ділової 
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деревини та меншою часткою грубої деревини у дубових деревостанах 

вегетативного походження регіону досліджень порівняно з даними інших 

авторів. 

 
Рис. 5.5. Динаміка запасів крупної ділової деревини дубових деревостанів  

за даними різних авторів 

Так, за середнього діаметра 24 см за нашими даними частка грубої ділової 

деревини становить 13 %, а за даними О. А. Гірса – 26 %. Такі відмінності 

пояснюються особливостями будови дубових деревостанів Лівобережного 

Лісостепу, а також тим, що дані О. А. Гірса наведено для повних насіннєвих 

деревостанів. Водночас наші дані є подібними до результатів, одержаних 

В. П. Ткачем для заплавних лісів України [141]. 

Якщо для природних дубових деревостанів насіннєвого походження 

частка ділових стовбурів є вищою, то зростає до 140-річного віку, то для 

деревостанів вегетативного походження частка ділових стовбурів після  

110-річного віку починає зменшуватися. 

Важливим завданням під час планування лісогосподарських заходів є 

врахування особливостей динаміки розмірно-якісної структури дубових 

деревостанів та сучасних вимог [35]. 
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За моделями розмірно-якісної структури об’єму стовбурів основних 

лісоутворювальних порід [66] для ділових стовбурів дуба діаметром 32 см і 

більшим вихід ділової деревини становить 72 % деревини стовбура, що, на 

нашу думку, є завищеним. Частина стовбурів, хоча і належать до категорії 

ділових, але внаслідок наявності вад, зокрема ураження гнилями в нижній 

частині стовбура мають менший фактичний вихід ділової деревини (особливо 

грубої), у порівнянні з чинними нормативами.  

За даними сортиментації деревостанів за модельними деревами 

встановлено вихід розмірно-якісних категорій деревини, як в абсолютних 

одиницях, так і у відсотках. Відносні показники виходу якісних категорій 

деревини залежно від середнього діаметра вирівняно графічно (табл. 5.12).  

Таблиця 5.12  

Динаміка розмірно-якісної структури модальних дубових деревостанів 

вегетативного походження IІ класу бонітету 

Вік, 
років 

Dс, 
см 

Запас, 
м3·га-1 

Розподіл запасу ділової деревини за класами якості, м3·га-1 

А В С D разом 

70 26,9 324 0 20 58 67 145 

80 29,6 353 5 23 61 85 174 

90 31,9 376 8 28 65 97 198 

100 33,9 394 12 32 68 106 218 

110 35,5 407 14 34 70 112 230 

120 36,9 418 17 36 71 116 240 

130 38,1 425 18 38 72 118 246 

140 39,2 427 20 39 71 116 246 
 

Зазначимо, що в табл. 5.12 наведено максимальний вихід деревини за 

якісними категоріями. 

Максимально ефективне використання лісосічного фонду 

лісогосподарських підприємств, зокрема раціональне розкряжування стовбурів 
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з метою отримання цінних сортиментів сприяє підвищенню рівня 

прибутковості їхньої діяльності.  

За розробленими нормативами динаміки товарної структури та цінами 

аукціонів на відповідні сортименти розраховані середні ціни одного 

знеособленого кубометра ліквідної деревини дубових деревостанів залежно від 

їхніх віку та продуктивності. 

Середню ціну одного кубометра ліквідної деревини розраховували 

діленням вартості всієї деревини за лісосіками на загальний запас деревини. 

Нижче наведено економічну оцінку запасу деревини дубових 

деревостанів з урахуванням динаміки його розподілу за розмірно-якісними 

категоріями (табл. 5.13). Розрахунки проводили за фактичною розмірно-

якісною структурою та цінами нижнього складу ДП «Конотопське ЛГ» станом 

на 01.01.2019 р. 

Таблиця 5.13  

Економічна оцінка запасу ділової деревини за класами якості модальних 

дубових деревостанів вегетативного походження (станом на 01.05.2019 р.) 

Вік, 
років Dс, см Запас, 

м3·га-1 

Вартість деревини за класами якості, грн 

А B C D Разом 

80 29,6 353 153000 445200 493450 245960 1337610 

90 31,9 376 282000 518400 531080 263590 1595070 

100 33,9 394 372000 582000 559480 277780 1791260 

110 35,5 407 433500 625200 575100 290680 1924480 

120 36,9 418 477000 662400 587880 301860 2029140 

130 38,1 425 490500 688800 594270 308740 2082310 

140 39,2 427 475636 700884 587195 313028 2076744 
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Найбільша вартість ділової деревини у дубових деревостанах 

вегетативного походження відзначається у віці 130 років. У деревостанах 

старшого віку цінність деревини знижується внаслідок погіршення її якості. 

Рентну вартість деревини модальних дубових деревостанів вегетативного 

походження в залежності від віку деревостанів розраховано за ставками рентної 

плати за заготівлю деревини основних лісових порід (Перший пояс лісів,  

2 розряд), визначених ст. 256 Податкового кодексу України станом на 

01.01.2019 р. (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11653) і 

товарною структурою запасу дубових деревостанів, визначеною за табл. 5.11. 

До категорії «дрова» зараховано дрова для опалення та технологічну сировину. 

Максимальні значення рентної вартості деревини дубових деревостанів 

вегетативного походження відмічені у 120-річному віці (табл. 5.14). 

У старшому віці рентна вартість деревини зменшується внаслідок зменшення 

запасу ділової деревини. 

Таблиця 5.14 

Рентна вартість деревини модальних дубових деревостанів вегетативного 

походження 

Вік, 
років 

Запас, 
м3·га-1 

Рентна вартість, грн. 

ділова 
дрова разом 

крупна cередня дрібна разом 

80 353 56736,6 21402,7 278,8 78418,1 3076,1 81494,2 

90 376 80304,0 21402,7 139,4 101846,1 2960,0 104806,1 

100 394 98634,3 19724,0 139,4 118497,7 2931,0 121428,7 

110 407 110854,5 17625,7 139,4 128619,6 2960,0 131579,6 

120 418 116091,7 15107,8 0 131199,5 3134,2 134333,7 

130 425 114346,0 12170,1 0 126516,1 3395,3 129911,4 

 
Стиглість лісу настає тоді, коли насадження досягає максимальних 

значень певних його властивостей. Різні види стиглостей лісу можна 
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розподілити на дві групи: біологічні (природна, відновлювальна) та споживчо-

економічні (кількісна, якісна, технічна, господарська тощо) [144].  

Враховуючи різноманітність досліджуваних насаджень за цільовим 

призначенням, під час визначення нормативів віків стиглості необхідно якомога 

повніше враховувати соціальні, екологічні й економічні функції лісів. Віки 

стиглості лісів залежать від породного складу, лісорослинних умов, 

походження, продуктивності, режиму господарювання, особливостей структури 

насаджень. Для їхнього визначення слід враховувати також основні тенденції 

розвитку економіки, особливості національної лісової політики, кон’юнктура 

ринку. На основі встановленого віку стиглості насадження визначають вік 

рубки деревостанів, який (за однакових інших умов) істотно впливає на 

кількісні та якісні показники лісокористування [30, 144]. 

Під час визначення оптимальних віків стиглості та віків рубок необхідно 

враховувати також вікову структуру лісового фонду дубових деревостанів, яка, 

як зазначалося, характеризується істотною нерівномірністю. 

Вік стиглості деревостанів можна встановлювати як за наявним запасом, 

так і за загальною продуктивністю. Метод визначення віку за загальною 

продуктивністю більше відповідає економічним та екологічним критеріям 

оскільки включає в запас не лише основну частину деревостану, але й суму 

відпаду, що може вилучатися у процесі проведення рубок формування та 

оздоровлення лісів, а також виконує середовище твірні функції, включаючи 

депонування вуглецю [6, 8]. Однак, у зв’язку з тим, що об’єктивно встановити 

показники загальної продуктивності не завжди можливо, частіше встановлення 

віку стиглості проводять за наявним запасом. 

Оскільки ліси регіону досліджень виконують переважно еколого-захисні 

та рекреаційні функції, то в розрахунках недоцільно орієнтуватися лише на 

кількісну та технічну стиглість. Також потрібно встановлювати екологічну та 

захисну стиглості. Оцінювання споживчо-економічних видів стиглостей 

насаджень, зокрема кількісної, технічної та господарської має базуватися на 

нормативах динаміки товарної структури деревостанів.  
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На вік технічної стиглості насамперед впливає середній діаметр найбільш 

цінних сортиментів і повнота насадження. Оскільки такі сортименти  

представлені переважно деревиною класів якості А та В (пиловник 20–24 см та 

26–34 см і 36–48 см, а також фанерний кряж), вік технічної стиглості доцільно 

встановлювати за цими класами [30]. Під час встановлення віку технічної 

стиглості дубових деревостанів вегетативного походження необхідно також 

враховувати той факт, що після досягнення ними 120-річного віку відбувається 

зниження виходу ділової деревини внаслідок пошкодження їх гнилями та 

ослаблення насаджень. Вік, у якому максимальний середній приріст дорівнює 

поточному, прийнято вважати віком кількісної стиглості деревостану. Дані для 

розрахунку показників кількісної та технічної стиглостей дубових деревостанів 

наведено у табл. 5.15.  

Таблиця 5.15  

Дані для розрахунку показників кількісної та технічної стиглостей  

дубових деревостанів вегетативного походження ІІ класу бонітету 

Вік, років Запас, м3·га-1 Середня зміна 
запасу, м3·га-1 

Середня зміна запасу ділової 
деревини, м3·га-1 

грубої та середньої разом 
40 198 4,95 1,16 1,21 
50 247 4,94 1,32 1,30 
60 289 4,82 1,41 1,40 
70 324 4,63 1,44 1,46 
80 353 4,41 1,59 1,46 
90 376 4,18 1,60 1,60 
100 394 3,94 1,54 1,61 
110 407 3,70 1,41 1,55 
120 418 3,48 1,23 1,41 
130 425 3,27 0,99 1,23 

 
За даними табл. 5.15 кількісна стиглість у дубових деревостанах 

вегетативного походження настає у віці 50 років, технічна стиглість за діловою 

деревиною  та грубою і середньою діловою деревиною – у 90–100 років. 

Подібні розрахунки, які провів О. А. Гірс [30], свідчать, що технічна стиглість 
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за грубою та середньою діловою деревиною для дубових насіннєвих 

деревостанів ІІ класу бонітету настає у 110 років. 

Гірс О. А. із співавторами [75], беручи до уваги середній приріст усієї 

ділової деревини, пропонують встановити вік стиглості дубових деревостанів 

вегетативного походження ІІ,6 класу бонітету на пиловник, фанерний і 

клепковий кряж у 81–90 років. Таким чином, визначені нами віки стиглості за 

основними категоріями деревини є близькими до даних О. А. Гірса [30]. 

Аналізуючи встановлений вік стиглості для дубових деревостанів 

О. А. Гірс та інші [75] зазначають, що за чинними нормативами він має 

широкий діапазон (61–140 років), на початку якого деревина ще не досягла 

технічної стиглості (61–70 років), а у кінці дерева дуба вегетативного 

походження сильно пошкоджується гнилями (131–140 років). Тому логічною є 

пропозиція диференціювати вік стиглості дубових деревостанів за 

походженням та рівнями продуктивності. 

Проведено порівняння встановлених нами віків стиглості із пропозиціями 

інших авторів [30, 144] (табл. 5.16).  

Таблиця 5.16 

Зіставлення розрахованих віків стиглості деревостанів дуба  

І та ІІ класів бонітету вегетативного походжння з даними інших авторів  

Вид стиглості Дані автора Дані О. А. Гірса  Дані В. П. Ткача  

І ІІ І ІІ І,1 ІІ,6 

Кількісна 45 50 40 50 30 40 
Технічна за діловою 

деревиною 90 95 90 95 40 40 

За пиловником 
(грубою та середньою 
діловою деревиною) 

90 95 90 95 50 70 

 
У порівнянні з результатами досліджень В. П. Ткача кількісна стиглість 

дубових деревостанів вегетативного походження за нашими даними настає на 

10–15 років, а технічна стиглість на 20–55 років пізніше, що пов’язане 

насамперед із особливостями росту дубових деревостанів у регіоні  

досліджень [44]. 
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При цьому слід також урахувати, що В. П. Ткач встановлював показники 

стиглості за нормативами для заплавних деревостанів, тоді як за даними наших 

досліджень та О. А. Гірса [30] віки стиглості встановлено за показниками 

модальних деревостанів вегетативного походження та середньою зміною запасу. 

Таким чином, за результатами аналізу динаміки показників середньої 

зміни запасу вік технічної стиглості дубових деревостанів у регіоні досліджень 

для грубої та середньої ділової деревини (пиловник) становить 91–100 років, а 

для грубої ділової деревини (фанерний кряж) – 121–130 років. 

Аналіз динаміки середніх таксаційних показників модальних дубових 

деревостанів ІІ класу бонітету і вищих свідчить, що середній запас цих 

деревостанів досягає максимальних значень у десятому (91–100 років) класі 

віку. Подібні тенденції виявлені також для деревостанів вегетативного 

походження ІІІ і нижчих класів бонітету, однак кількісні та якісні показники 

запасів деревини є значно меншими. 

Екологічна стиглість лісу – це стан насаджень, в якому досягається 

максимальна екологічна ефективність постійного лісокористування. Вона 

характеризується максимальною середньорічною продуктивністю лісів, яка 

виражається через максимум середнього приросту. Цей показник акумулює 

процес відтворення запасу лісу, обумовлюючи постійне лісокористування на 

конкретній території [8]. Під час встановлення віків стиглості за показниками 

приросту слід враховувати, що максимум середнього приросту сукупності 

деревостанів настає дещо пізніше, ніж кількісна стиглість, що обумовлено 

зміною просторово-вікової структури лісових масивів при різних віках  

рубки [30, 83]. 

За результатами досліджень В. В. Назаренка, В. П. Пастернака, 

В. Ю. Яроцького [84], що беруть до уваги динаміку продуктивності, стану 

насаджень і природного відпаду, екологічна стиглість дубняків вегетативного 

порослевого походження, що зазнають рекреаційного навантаження у 

Лівобережному Лісостепу, настає у віці 120–130 років. Захисні властивості 

дубових насаджень найкращим чином виявляються протягом тривалого періоду 
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– від часу, коли у деревостанах сформувалося лісове середовище, до віку, коли 

насадження характеризуються високим рівнем приросту [83]. Узагальнений 

аналіз даних дає можливість зробити висновок, що період захисної стиглості у  

дубових деревостанах вегетативного походження регіону досліджень триває з 

40 до 110 річного віку. 

Рекреаційно стиглими лісами вважають ліси, які мають оптимальну 

рекреаційну привабливість і стійкість до антропогенних навантажень. За 

результатами досліджень В. В. Назаренка, В. П. Пастернака [83], період 

рекреаційної стиглості у дубових деревостанах починається у 40–50 років та 

закінчується за один клас до віку природної стиглості, коли погіршується їх 

санітарний стан та корисні властивості, а виділення кисню та поглинання СО2 

приходять у рівновагу. 

Висновки до п’ятого розділу 

1. За результатами досліджень встановлено розподіл дерев за діаметром у 

дубових деревостанах вегетативного походження. Розроблено таблиці товарної 

структури та динаміки товарності дубових деревостанів вегетативного 

походження. 

2. Віки стиглості дубових деревостанів вегетативного походження 

Лівобережного Лісостепу України, віднесених до відповідних категорій за 

екологічним і соціально-економічним значенням та залежно від основних 

виконуваних ними функцій, доцільно встановити для експлуатаційних лісів у 

91–100 років, для рекреаційно-оздоровчих та захисних – у 111–120 років. 

 

Результати досліджень за розділом 5 опубліковано у роботах [31, 32, 98]. 
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ВИСНОВКИ  

У дисертації охарактеризовано особливості розмірно-якісної та товарної 
структури дубових деревостанів вегетативного походження Лівобережного 
Лісостепу України; визначено чинники, які впливають на динаміку товарної 
структури та віки стиглості деревостанів. Виконані дослідження спрямовано  
на розроблення системи нормативно-довідкових даних для таксації об’єму 
окремих стовбурів, сортиментної і товарної структури запасу деревостанів. 

1. Близько 54 % від загальної площі дубових лісів Лівобережного 
Лісостепу займають деревостани вегетативного походження, серед яких 
переважають (66,7 %) середньоповнотні та середньовікові насадження ІІ класу 
бонітету. 

2. Порівняння розроблених таблиць об’єму стовбурів для дубових 
деревостанів вегетативного походження із нормативами, складеними для 
дубових деревостанів загалом, засвідчило, що об’єми стовбурів із діаметром 
більше 48 см у насадженнях вегетативного походження систематично на 1–2 % 
менші, ніж за чинними нормативами. 

3. Встановлено закономірності та моделі співвідношення між діаметрами 
та висотами стовбурів дуба у пристиглих і стиглих насадженнях вегетативного 
походження. Порівняння розробленої шкали висот для пристиглих і стиглих 
деревостанів із відповідною шкалою чинних нормативів засвідчило несуттєву 
різницю між ними. 

4. За результатами вивчення розмірно-якісної структури деревостанів 
встановлено: відносні значення розмірно-якісної структури стовбурів значною 
мірою залежать від величини їхнього діаметра; статистично значущого впливу 
висоти на сортиментну структуру стовбурів не виявлено; у стовбурів насаджень 
порослевого походження в діапазоні діаметрів 24–40 см вихід ділової деревини 
на 2–3 % менший, ніж за чинними сортиментними таблицями. 

5. У процесі дослідження таксаційної будови дубових деревостанів 
вегетативного походження виявлено: дослідні ряди розподілу діаметра  
у пристиглих і стиглих насадженнях добре апроксимує β-розподіл; показник 
мінливості діаметра для загальної кількості дерев у насадженні статистично 
значуще на 5 % рівні залежить лише від середнього значення цієї таксаційної 
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ознаки; розподіл ділових і дров’яних дерев за діаметром залежить переважно 
від частки цих дерев у деревостані; деревостани вегетативного походження,  
у порівнянні із природними насіннєвими, характеризуються меншою на 4–7 % 
мінливістю діаметра та більшою на 3–6 % концентрацією стовбурів у трьох 
центральних ступенях товщини. 

6. Найбільш тісну лінійну залежність встановлено для абсолютних 
значень об’ємів якісних категорій деревини від об’єму стовбура в корі. Така 
залежність враховує вплив на вихід ділової деревини та дров не тільки діаметра 
стовбура, але й його висоти. 

7. Розподіл загального запасу деревостану за розмірно-якісними 
категоріями залежить від його середнього діаметра і частки ділових стовбурів. 
Чинні нормативи товарності систематично на 3–6 % завищують вихід грубої  
та занижують частку середньої ділової деревини у дослідних насадженнях  
із середнім діаметром понад 32 см. 

8. Кількісна стиглість у дубових деревостанах вегетативного походження 
настає у віці 50 років, технічна стиглість за діловою деревиною –  
у 91–100 років. Вік стиглості дубових деревостанів вегетативного походження 
Лівобережного Лісостепу України для експлуатаційних лісів доцільно 
встановити у 91–100 років. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 
Для практичного застосування пропонуються: 
– математичні моделі об’єму стовбурів дуба в аналітичному і табличному 

виглядах; 
– математичні моделі й таблиці розподілу об’єму стовбурів за розмірно-

якісними категоріями у пристиглих і стиглих дубових деревостанах; 
– сортиментні таблиці для матеріальної оцінки пристиглих і стиглих 

дубових деревостанів; 
– таблиці розподілу кількості стовбурів за ступенями товщини залежно 

від якісної категорії та середнього діаметра деревостану; 
– таблиці товарної структури пристиглих і стиглих дубових деревостанів 

вегетативного походження. 
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Додаток А 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

у тому числі включених до міжнародних наукометричних баз даних 

1. Слиш О. А., Яроцький В. Ю. Досвід застосування програмно-

технологічного комплексу Field-Map при відведенні лісосік у  

ДП «Конотопське ЛГ». Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природо-користування України. Серія: Лісівництво та декоративне 

садівництво. 2012. Вип. 171. Ч. 3. С. 84–90. (Здобувачем проведено аналітичний 

огляд літератури, проаналізовано різні методичні підходи та узагальнено 

висновки). 

2. Слиш О. А., Яроцький В. Ю., Букша М. І. Особливості повно-

деревності та сортиментна структура стовбурів дуба у різних лісорослинних 

умовах. Лісове і садово-паркове господарство. 2014. № 5. URL: 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/9872 (Здобувачем проведено 

огляд літератури, проаналізовано сортиментну структуру та узагальнено 

висновки). 

3. Слиш О. А., Солодовник В. А., Букша М. І. Методи дистанційного 

вимірювання та моделювання профілів стовбурів для встановлення їхньої 

сортиментно-ґатункової структури. Лісівництво і агролісомеліорація. 2014. 

Вип. 124. С. 42–46. (Здобувачем проведено огляд літератури, проаналізовано 

дані та узагальнено висновки). 

4. Пастернак В. П., Слиш О. А., Гірс О. А. Таксаційна будова стиглих 

порослевих дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: 

Лісівництво та декоративне садівництво. 2015. Вип. 219. С. 49–55. (Здобувачем 

проведено аналітичний огляд літератури, проаналізовано різні методичні 

підходи та узагальнено висновки). 

5. Гірс О. А., Пастернак В. П., Слиш О. А. Будова та товарна структура 
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стиглих модальних дубових деревостанів насіннєвого та порослевого 

походження Лісостепу України. Лісове і садово-паркове господарство. 2015. 

№ 7. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/9043 (Здобувачем 

проведено огляд літератури, проаналізовано дані та узагальнено висновки). 

6. Слиш О. А., Любчич М. В., Букша М. І. Оцінка сортиментно-

ґатункової структури дубових деревостанів з використанням сучасних 

технологій. Вісник Харківського національного аграрного університету  

імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство,  

лісове господарство». 2016. № 2. С. 134–141. (Здобувачем проведено огляд 

літератури, проаналізовано дані та узагальнено висновки). 

7. Гірс О. А., Пастернак В. П., Слиш О. А. Динаміка товарної структури 

високостовбурних дубових деревостанів порослевого походження 

експлуатаційних лісів України. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне 

садівництво. 2017. Вип. 278. С. 34–40. (Здобувачем проведено розрахунки 

товарної структури та узагальнено висновки). 

8. Слиш О. А., Пастернак В. П. Нормативи для визначення запасу  

і розмірно-якісної структури стиглих і перестійних порослевих дубових 

деревостанів. Лісівництво і агролісомеліорація. 2018. Вип. 132. С. 41–47. 

(Здобувачем проведено огляд літератури, проведено розрахунки, 

проаналізовано дані та узагальнено висновки). 

 

Тези наукових доповідей 

9. Слиш О. А., Яроцький В. Ю. Застосування програмно-технологічного 

комплексу Field-Map для відведення і таксації лісосік у  

ДП «Конотопське лісове господарство». Проблеми сталого розвитку агросфери: 

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 195-річчю від дня 

заснування Харківського національного аграрного університету імені 

В. В. Докучаєва, м. Харків, 4–6 жовтня 2011 року: тези доповіді. Х., 2011. 

С. 465. (Здобувачем обґрунтовано можливості використання сучасних 
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технологій для відведення і таксації лісосік). 

10. Слиш О.А., Солодовник В. А., Букша М. І. Методи дистанційного 

вимірювання та моделювання профілів стовбурів для встановлення їх 

сортиментно-ґатункової структури. Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний 

стан та перспективи розвитку: Міжнародна наукова конференція, м. Харків, 16–

19 жовтня 2013 року: тези доповіді. Х., 2013. С. 152–155. (Здобувачем здійснено 

збір, обробку дослідних даних і розрахунки). 

11. Слиш О. А., Яроцький В. Ю., Букша М. І. Особливості повно-

деревності та сортиментної структури стовбурів дуба у різних лісорослинних 

умовах. Лісова типологія: наукові, виробничі, навчальні аспекти розвитку: 

читань з нагоди дня народження Б. Ф. Остапенка, м. Харків, 14 березня  

2014 року: тези доповіді. Х., 2014. С. 110–113. (Здобувачем здійснено збір, 

обробку дослідних даних і розрахунки). 

12. Пастернак В. П., Букша М. І., Слиш О. А., Солодовник В. А., 

Яроцький В. Ю. Оцінювання товарної та сортиментної структури дубових 

деревостанів Лівобережного Лісостепу України на основі дистанційного 

вимірювання та моделювання профілів стовбурів. Перспективи розвитку 

лісового та садово-паркового господарства: Міжнародна наукова конференція, 

м. Умань, 25 вересня 2014 року: тези доповіді. Умань, 2014. С. 84–87. 

(Здобувачем здійснено збір, обробку дослідних даних і розрахунки). 

13. Букша М. І., Солодовник В. А., Слиш О. А. Сортиментно-ґатункова 

структура стиглих дубових деревостанів лівобережного лісостепу України. 

Лісівнича наука в контексті сталого розвитку: наукова конференція, присвячена 

150-річчю від дня народження академіка Г. М. Висоцького, 90-річчю від дня 

народження професора П. С. Пастернака та 85-річчю від часу заснування 

Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового 

господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, м. Харків, 29–30 

вересня 2015 року: тези доповіді. Х., 2015. С. 185–187. (Здобувачем здійснено 

збір, обробку дослідних даних і розрахунки). 

14. Слиш О. А. Сортиментна структура стовбурів дуба у порослевих 
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деревостанах Лівобережного Лісостепу. Ліс, наука, молодь: науково-практична 

конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених. Житомир, 2017. 

С. 163–164. 

15. Денисенко А. В., Слиш О. А. Продуктивність і товарність дубових 

деревостанів ДП «Гадяцьке ЛГ». Новації, стан і розвиток лісового і садово-

паркового господарства: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

здобувачів вищої освіти і молодих вчених, м. Харків, 13–14 грудня 2019 року: 

тези доповіді. Х., 2018. С. 16–17. (Здобувачем здійснено збір, обробку дослідних 

даних і розрахунки). 

16. Пастернак В. П., Слиш О. А. Особливості застосування стандартів 

(ДСТУ EN) на лісоматеріали круглі листяні у дубових деревостанах. 

Підсумкова науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу і здобувачів наукових ступенів Харківського національного аграрного 

університету імені В. В. Докучаєва, м. Харків, 19–20 березня 2019 року: тези 

доповіді. Х., 2019. С. 144–146. (Здобувачем здійснено збір, обробку дослідних 

даних і розрахунки). 
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Додаток Б 

Характеристика дослідних даних 

Таблиця Б.1 

Лісівничо-таксаційна характеристика дослідних ділянок 
№ 
пп Кв. Вік H, м Dс, 

см Склад Клас 
бонітету ТЛУ Повнота M, м3·га-1 

1 14 104 25,2 37,0 9Дз1Сз+Бп ІІ С2 0,74 335 
2 81 104 28,5 41,5 10Дз+Лпд,Бп,Ос І D2 0,62 268 
3 57 113 27,3 41,8 9Дз1Ос+Бп ІІ С2 0,77 334 
4 57 113 24,3 36,8 6Дз4Бп+Сз ІІІ С2 0,56 185 
5 63 116 26,7 41,1 9Дз1Сз+Бп ІІ С2 0,58 259 
6 64 106 25,8 32,7 8Дз1Сз1Бп ІІ С2 0,61 255 
7 79 101 26,1 35,2 5Дз2Сз1Бп2Ос ІІ С3 0,47 196 
8 80 106 24,5 32,8 9Дз1Сз+Бп ІІ С2 0,60 224 
9 55 95 19,1 29,7 6Сз4Дз+Бп ІІI В3 0,62 186 

10 77 100 22,2 28,8 6Дз4Сз+Бп ІІІ В2 0,64 294 
11 92 76 23,5 31,5 7Яз2Дз1Бп+Лпд,Клг ІІ D2 0,85 316 
12 53 106 29,0 31,6 10Дз+Бп,Лпд ІІ D2 0,73 375 
13 45 105 25,1 43,0 8Дз1Бп1Клг II D2 0,64 272 
14 45 106 27,5 46,0 7Дз1Клг1Лпд1Яз ІІ D2 0,75 315 
15 2 100 27,0 44,5 8Дз2Сз+Лпд,Бп,Клг,Брс ІІ С2 0,78 401 
16 55 100 23,5 37,3 4Дз3Клг2Яз1Лпд ІІ D2 0,80 310 
17 97 105 26,5 46,3 7Дз2Клг1Лпд+Яз,Брс II D2 0,74 380 
18 58 95 23,5 36,7 6Дз2Клг1Яз1Лпд ІІ D2 0,85 306 
19 67 134 28,0 42,5 9Дз1Лпд ІІ D2 0,62 280 
20 16 139 29,0 50,8 8Дз1Клг1Акб+Лпд  ІІ D3 0,67 340 
21 26 134 29,2 55,8 10Дз+Клг ІІ D2 0,53 285 
22 33 100 24,9 34,2 7Дз3Сз ІІ С2 0,86 405 
23 62 89 24,5 29,8 7Дз2Бп1Сз ІІ С2 0,68 288 
24 78 104 26,1 36,2 9Дз1Сз ІІ С2 0,70 320 
25 12 105 24,2 34,5 8Дз2Бп+Сз ІІ С3 0,72 265 
26 6 110 27,5 44,2 9Дз1Лпд+Клг,Брс II D2 0,85 397 
27 16 105 26,2 34,0 8Дз1Лпд1Клг II D2 0,68 285 
28 6 100 26,4 34,4 8Дз1Клг1Лпд ІІ D2 0,67 290 

Примітка. Середні таксаційні показники та клас бонітету наведено для дуба.  
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Таблиця Б.2 

Характеристика модельних дерев 
Пробна площа № дерева d1.3, см h, м V, м3 f 

2013011 1 34,9 23,2 1,079 0,486 
2013011 2 37,7 24,2 1,335 0,494 
2013011 3 32,4 22,2 0,985 0,538 
2013011 4 39,5 30,1 1,605 0,435 
2013011 5 42,3 29,4 1,798 0,435 
2013011 6 31,7 20,9 0,858 0,520 
2013012 1 50,5 27,1 2,289 0,422 
2013012 2 42,5 26,8 1,804 0,474 
2013012 3 44,0 27,4 1,855 0,445 
2014001 1 46,1 24,8 1,904 0,460 
2014001 2 41,5 30,2 2,129 0,521 
2014001 3 37,5 22,2 1,261 0,514 
2014001 4 61,2 25,5 2,935 0,391 
2014001 5 66,0 27,9 3,813 0,399 
2014001 6 76,0 31,3 5,127 0,361 
2014001 7 61,5 31,0 3,486 0,379 
2014001 8 58,6 30,5 3,913 0,476 
2014001 9 62,0 25,8 3,078 0,395 
2014001 10 39,4 28,1 1,844 0,538 
2014001 11 81,0 29,7 6,472 0,423 
2014001 12 49,8 26,1 2,198 0,432 
2014001 13 53,3 26,9 2,491 0,415 
2014001 14 61,0 31,2 4,304 0,472 
2014001 15 39,0 22,6 1,151 0,426 
2014001 16 37,0 27,5 1,308 0,442 
2014001 17 39,0 24,1 1,429 0,496 
2014001 18 26,0 23,2 0,657 0,533 
2014002 1 32,1 23,4 1,030 0,501 
2014002 2 37,2 23,8 1,391 0,538 
2014002 3 29,5 20,2 0,610 0,442 
2014002 4 29,8 23,9 0,898 0,539 
2014002 5 32,2 21,7 0,841 0,476 
2014002 6 38,0 22,9 1,263 0,486 
2014002 7 36,1 22,7 1,032 0,444 
2014002 8 36,7 24,1 1,118 0,439 
2014003 1 39,0 25,7 1,371 0,447 
2014003 2 47,0 29,3 2,622 0,516 
2014003 3 33,6 24,4 0,99 0,458 
2014003 4 43,5 23,8 1,601 0,453 
2014003 5 44,2 27,9 1,836 0,429 
2014003 6 53,2 29,4 2,997 0,459 
2014003 7 61,4 28,4 3,572 0,425 
2014003 8 48,5 27,0 2,367 0,475 
2014003 9 39,0 26,6 1,581 0,498 
2014003 10 50,7 27,3 2,368 0,430 
2014003 11 44,0 28,0 2,062 0,484 
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Продовж.  табл. Б.2 
Пробна площа № дерева d1.3, см h, м V, м3 f 

2014003 12 42,0 26,9 1,613 0,433 
2015001 1 34,3 24,4 1,060 0,470 
2015001 2 43,5 24,5 1,413 0,388 
2015001 3 41,5 25,1 1,448 0,426 
2015001 4 44,5 25,3 1,839 0,467 
2015002 1 61,0 30,5 4,046 0,454 
2015002 2 63,5 29,7 4,256 0,452 
2015002 3 54,0 27,2 2,841 0,456 
2015002 4 55,5 30,4 3,237 0,440 
2015002 5 65,5 29,2 3,899 0,396 
2015002 6 55,2 29,8 3,479 0,488 
2015002 7 48,2 26,1 2,116 0,444 
2015002 8 53,0 28,6 2,736 0,434 
2015002 9 51,0 27,1 2,52 0,455 
2015003 1 39,5 24 1,338 0,455 
2015003 2 40,2 23,8 1,631 0,540 
2015003 3 37,0 24,1 1,265 0,488 
2015003 4 43,0 23,8 1,534 0,444 
2015003 5 43,4 25,6 2,002 0,529 
2015003 6 50,8 24,7 2,060 0,411 
2015003 7 63,0 27,9 3,717 0,427 
2015003 8 49,2 30,8 2,328 0,398 
2015004 1 45,0 28,2 2,086 0,465 
2015004 2 41,0 24,9 1,698 0,517 
2015004 3 62,0 26,8 3,576 0,442 
2015004 4 58,0 28,1 3,256 0,439 
2015004 5 45,6 26,2 2,027 0,474 
2015004 6 43,5 25,2 1,842 0,492 
2015004 7 47,3 27,4 2,087 0,433 
2015005 1 48,0 22,8 1,675 0,405 
2015005 2 38,0 21,7 1,308 0,533 
2015005 3 36,2 21,1 0,984 0,453 
2015005 4 36,4 19,9 0,846 0,409 
2015005 5 42,0 22,8 1,537 0,487 
2015005 6 32,7 22,2 0,902 0,485 
2015005 7 36,0 19,9 0,904 0,446 
2015005 8 38,5 21,5 1,236 0,494 
2015005 9 42,0 24,3 1,509 0,448 
2015005 10 47,0 23,4 1,660 0,409 
2011001 1 49,0 29,7 2,256 0,403 
2011001 2 43,9 28,0 1,815 0,428 
2011001 3 38,5 27,4 1,333 0,418 
2011001 4 40,5 29,6 1,575 0,413 
2011001 5 48,8 31,1 2,426 0,417 
2011001 6 35,0 28,2 1,129 0,416 
2011001 7 44,8 30,5 1,793 0,373 
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Продовж. табл. Б.2 
Пробна площа № дерева d1.3, см h, м V, м3 f 

2011002 1 36,0 22,5 1,007 0,439 
2011002 2 36,0 21,1 1,039 0,483 
2011002 3 32,7 22,2 0,905 0,485 
2011002 4 36,7 25,1 1,197 0,450 
2011002 5 31,7 20,8 0,745 0,455 
2011002 6 45,0 26,0 1,887 0,457 
2011002 7 39,0 26,3 1,371 0,437 
2011002 8 41,2 24,7 1,352 0,411 
2011002 9 36,2 20,7 0,986 0,463 
2011002 10 33,0 24,1 0,837 0,406 
2011003 1 42,8 28,2 2,015 0,496 
2011003 2 31,0 23,1 0,817 0,468 
2011003 3 50,0 28,1 2,595 0,471 
2011003 4 38,0 20,9 1,207 0,509 
2011003 5 45,0 24,4 1,461 0,376 
2011003 6 37,0 26,4 1,416 0,499 
2011003 7 35,8 24,0 0,99 0,410 
2011003 8 64,5 27,6 3,483 0,387 
2011003 9 40,5 24,2 1,272 0,409 
2011004 1 48,5 30,3 2,377 0,425 
2011004 2 48,5 29,3 1,987 0,367 
2011004 3 50,2 30,0 2,431 0,409 
2011004 4 39,2 27,2 1,273 0,388 
2011004 5 48,2 26,6 1,984 0,409 
2011004 6 38,6 27,1 1,251 0,395 
2011004 7 39,5 28,2 1,383 0,400 
2011004 8 45,5 27,0 1,645 0,375 
2011004 9 36,0 22,8 0,929 0,400 
2011004 10 44,8 25,7 1,603 0,396 
2011004 11 44,0 26,0 1,483 0,375 
2013005 1 40,0 23,6 1,240 0,418 
2013005 2 44,5 25,3 1,766 0,449 
2013005 3 39,0 25,4 1,441 0,475 
2013005 4 34,0 24,2 1,048 0,477 
2013005 5 43,5 23,4 1,472 0,423 
2013005 6 45,0 27,9 1,927 0,434 
2013005 7 37,5 23,6 1,025 0,393 
2013005 8 46,0 28,5 2,077 0,439 
2013005 9 37,0 22,9 0,924 0,375 
2013005 10 36,0 21,8 0,908 0,409 
2013006 1 36,0 23,3 1,016 0,429 
2013006 2 39,0 24,2 1,113 0,385 
2013006 3 44,0 25,2 1,784 0,466 
2013006 4 36,5 23,5 1,151 0,468 
2013006 5 34,0 23,3 0,912 0,431 
2013006 6 34,0 23,4 0,873 0,411 
2013006 7 42,0 24,7 1,419 0,415 
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Продовж. табл. Б.2 
Пробна площа № дерева d1.3, см h, м V, м3 f 

2013006 8 36,0 23,3 0,971 0,410 
2013006 9 40,0 23,8 1,206 0,403 
2013007 1 43,0 26,6 1,568 0,407 
2013007 2 34,5 24,7 0,978 0,424 
2013007 3 47,5 27,9 1,798 0,364 
2013007 4 39,0 26,7 1,246 0,391 
2013007 5 39,5 27,5 1,439 0,427 
2013007 6 39,0 27,1 1,423 0,440 
2013007 7 36,0 26,1 1,175 0,442 
2013007 8 33,0 24,0 0,886 0,432 
2013007 9 32,0 23,9 0,867 0,451 
2013007 10 37,0 24,4 1,071 0,408 
2013008 1 48,0 30,1 1,981 0,363 
2013008 2 37,0 25,1 1,086 0,402 
2013008 3 37,0 25,5 1,134 0,413 
2013008 4 38,5 26,3 1,344 0,439 
2013008 5 33,0 23,6 0,93 0,462 
2013008 6 44,0 28,4 1,748 0,405 
2013008 7 32,0 23,2 0,847 0,454 
2013008 8 38,0 25,5 1,129 0,377 
2013008 9 42,0 28,2 1,461 0,374 
2014004 1 55,5 25,9 2,855 0,455 
2014004 2 61,5 29,3 4,012 0,461 
2014004 3 50,0 26,1 2,195 0,428 
2014004 4 44,8 24,5 1,831 0,474 
2014004 5 65,3 30,0 4,581 0,456 
2014004 6 61,0 27,7 3,397 0,420 
2014004 7 60,0 26,8 2,974 0,392 
2014004 8 34,0 23,0 0,928 0,444 
2014004 9 52,0 25,9 2,525 0,459 
2014004 10 35,5 23,1 0,926 0,405 
2014005 1 48,0 25,0 1,696 0,375 
2014005 2 37,0 22,3 0,963 0,402 
2014005 3 39,7 24,9 1,314 0,426 
2014005 4 36,0 21,5 0,865 0,395 
2014005 5 49,0 27,2 1,873 0,365 
2014005 6 34,7 20,4 0,792 0,411 
2014005 7 29,0 20,2 0,594 0,445 
2014005 8 42,5 26,1 1,457 0,394 
2014005 9 35,5 21,6 0,851 0,398 
2014006 1 41,0 27,1 1,564 0,437 
2014006 2 44,0 26,6 1,705 0,422 
2014006 3 31,0 21,9 0,672 0,407 
2014006 4 46,0 26,8 1,791 0,402 
2014006 5 42,0 24,4 1,41 0,417 
2014006 6 36,0 24 1,106 0,453 
2014006 7 41,0 24,7 1,483 0,455 
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Продовж. табл. Б.2 
Пробна площа № дерева d1.3, см h, м V, м3 f 

2014006 8 40,0 28,1 1,601 0,453 
2014006 9 41,2 29,1 1,653 0,412 
2014006 10 40,9 27,9 1,389 0,379 
2014006 11 31,0 22,7 0,783 0,457 
2014006 12 39,0 26,7 1,287 0,404 
2015006 1 54,0 27,7 3,119 0,492 
2015006 2 42,0 26,6 1,697 0,460 
2015006 3 51,0 31,1 3,204 0,504 
2015006 4 41,5 28,1 1,552 0,408 
2015006 5 61,0 29,1 3,476 0,409 
2015006 6 70,0 33,2 4,849 0,380 
2015006 7 55,0 30,3 3,209 0,446 
2015007 1 49,0 28,4 2,305 0,430 
2015007 2 71,0 34,2 6,021 0,445 
2015007 3 45,0 28,1 1,908 0,427 
2015007 4 48,0 27,2 1,979 0,402 
2015007 5 45,5 25,3 1,596 0,388 
2015007 6 36,0 24,6 1,103 0,440 
2015007 7 55,6 28,8 3,245 0,464 
2015007 8 52,5 26,2 2,176 0,384 
2015007 9 43,5 26,1 1,524 0,393 
2015007 10 47,5 24,7 1,775 0,406 
2015007 11 46,0 27,2 1,758 0,389 
2015007 12 46,0 25,9 1,732 0,402 
2015007 13 49,5 28,7 2,068 0,374 
2015007 14 33,5 24,3 0,947 0,442 
2015007 15 41,0 26,2 1,402 0,405 
2015007 16 56,0 27,2 2,839 0,424 
2015007 17 60,0 32,1 4,028 0,444 
2016055 1 32,5 19,9 0,821 0,497 
2016055 2 42,0 22,5 1,345 0,431 
2016055 3 30,0 19,2 0,621 0,458 
2016092 1 34,5 22,7 1,107 0,522 
2016092 2 39,5 23,9 1,535 0,524 
2016092 3 36,5 20,5 1,034 0,482 
2016045 1 44,0 26,2 2,023 0,512 
2016045 2 62,0 27,5 3,328 0,401 
2016045 3 60,0 27,9 3,641 0,462 
2016045 4 66,0 31,3 4,378 0,409 
2016045 5 64,0 28,8 3,479 0,376 
2016045 6 46,0 28 2,126 0,457 
2016045 7 38,0 27,5 1,361 0,436 
2016045 8 38,0 27,6 1,546 0,494 
2016045 9 54,2 30,1 3,426 0,493 
2016045 10 52,4 29,2 2,880 0,457 
2016045 11 76,0 31,5 5,852 0,410 
2016045 12 38,5 28,1 1,512 0,462 
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Продовж. табл. Б.2 
Пробна площа № дерева d1.3, см h, м V, м3 f 

2016045 13 64,0 31,0 3,844 0,385 
2016062 1 50,5 28,6 2,517 0,439 
2016062 2 49,1 28,2 2,589 0,485 
2016062 3 43,5 27,6 1,874 0,457 
2016062 4 33,5 24,5 0,953 0,441 
2016062 5 32,1 25,2 0,937 0,459 
2016062 6 43,7 25,8 2,039 0,527 
2016062 7 38,2 27,2 1,675 0,537 
2016062 8 34,0 26,0 1,116 0,473 
2016062 9 45,4 26,8 2,201 0,507 
2016062 10 28,5 22,5 0,735 0,512 
2016062 11 34,0 23,2 1,048 0,498 
2016062 12 42,6 24,9 1,749 0,493 
2016062 13 37,0 23,7 1,178 0,462 
2016062 14 36,0 22,6 1,039 0,452 
2016078 1 49,0 25,8 2,338 0,481 
2016078 2 29,0 22,1 0,723 0,495 
2016078 3 28,2 20,7 0,662 0,512 
2016078 4 41,0 23,2 1,341 0,438 
2016078 5 27,0 19,4 0,483 0,435 
2016078 6 25,0 20,6 0,525 0,519 
2016078 7 29,1 22,1 0,732 0,498 
2016078 8 31,2 23 0,845 0,481 
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Додаток В 
 

Таблиці для матеріальної оцінки стовбурів дуба 

Таблиця В.1 

Таблиці для матеріальної оцінки стовбурів дуба 1 розряду 

Розряд І        

d1,3, 
см h, м Vк, м3 

Ділова деревина Дрова Відход
и 

груба серед
ня 

дрібн
а 

усьог
о 

20 22,9 0,356 – 0,191 0,040 0,157 0,145 0,054 
24 25,2 0,553 – 0,352 0,038 0,281 0,187 0,085 
28 27,1 0,796 0,111 0,418 0,032 0,434 0,240 0,122 
32 28,4 1,075 0,352 0,365 0,024 0,609 0,300 0,166 
36 29,2 1,381 0,579 0,314 0,017 0,802 0,366 0,213 
40 29,9 1,727 0,818 0,131 0,011 1,019 0,440 0,267 
44 30,4 2,102 1,071   1,255 0,521 0,326 
48 30,8 2,511 1,342   1,513 0,608 0,390 
52 31,1 2,951 1,631   1,789 0,702 0,459 
56 31,3 3,416 1,936   2,082 0,802 0,533 
60 31,5 3,918 2,263   2,397 0,909 0,612 
64 31,7 4,454 2,612   2,735 1,023 0,696 
68 31,9 5,027 2,983   3,095 1,145 0,787 
72 32,0 5,618 3,366   3,467 1,271 0,880 
76 32,1 6,242 3,771   3,859 1,404 0,979 
80 32,3 6,920 4,209   4,286 1,548 1,087 
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Таблиця В.2 

Таблиці для матеріальної оцінки стовбурів дуба ІІ розряду 
Розряд ІІ        

d 1,3, 
см h, м V 

у корі 
Ділова деревина, м3 

дрова відходи 
груба середня дрібна разом 

20 20,9 0,325 – 0,102 0,035 0,137 0,138 0,050 

24 23,0 0,505 – 0,217 0,034 0,251 0,176 0,077 

28 24,8 0,729 0,100 0,263 0,029 0,392 0,225 0,112 

32 25,9 0,980 0,318 0,210 0,021 0,549 0,280 0,151 

36 26,7 1,263 0,526 0,187 0,015 0,728 0,340 0,195 

40 27,3 1,576 0,742 0,172 0,010 0,924 0,408 0,244 

44 27,7 1,916 0,971 0,167 – 1,138 0,481 0,297 

48 28,1 2,291 1,219 0,155 – 1,374 0,561 0,356 

52 28,4 2,694 1,484 0,144 – 1,628 0,647 0,419 

56 28,6 3,122 1,764 0,133 – 1,897 0,738 0,487 

60 28,8 3,582 2,063 0,123 – 2,186 0,837 0,559 

64 29,0 4,075 2,384 0,112 – 2,496 0,942 0,637 

68 29,1 4,586 2,716 0,102 – 2,818 1,050 0,718 

72 29,2 5,126 3,157 – – 3,157 1,166 0,803 

76 29,3 5,698 3,517 – – 3,517 1,287 0,894 

80 29,4 6,299 3,895 – – 3,895 1,415 0,989 
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Таблиця В.3 

Таблиці для матеріальної оцінки стовбурів дуба ІІІ розряду 
Розряд ІІІ        

d 1,3, 
см h, м Vк, м3 Ділова Дрова Відходи 

груба  середня дрібна  разом 

20 18,9 0,297 – 0,089 0,030 0,120 0,132 0,045 
24 20,8 0,462 – 0,193 0,030 0,224 0,168 0,071 
28 22,4 0,666 0,090 0,236 0,026 0,352 0,212 0,102 
32 23,4 0,897 0,288 0,190 0,019 0,497 0,262 0,138 
36 24,1 1,155 0,476 0,169 0,014 0,659 0,317 0,178 
40 24,7 1,445 0,676 0,157 0,009 0,842 0,379 0,224 
44 25,1 1,759 0,887 0,153 – 1,039 0,447 0,273 
48 25,4 2,099 1,112 0,141 – 1,253 0,520 0,326 
52 25,6 2,463 1,351 0,131 – 1,482 0,597 0,383 
56 25,9 2,867 1,615 0,122 – 1,736 0,684 0,447 
60 26 3,280 1,884 0,112 – 1,996 0,772 0,512 
64 26,2 3,735 2,180 0,103 – 2,282 0,869 0,584 
68 26,3 4,206 2,485 0,093 – 2,579 0,969 0,658 
72 26,4 4,704 2,808  – 2,892 1,075 0,737 
76 26,5 5,231 3,149  – 3,223 1,187 0,820 
80 26,6 5,787 3,509  – 3,573 1,305 0,909 
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Додаток Г 

Порівняння об’єму моделей визначених за допомогою ПТК Field-Map та 
обрахованих на зрубаних деревах 

Таблиця Г 

Пробна 
площа 

№ 
дерева 

Об’єм дерева в корі Відхилення 
за допомогою Field-
Map на деревах, що 

ростауть, м³ 

за допомогою 
замірів секцій після 

рубки дерева, м³ 
м³ % 

2014002 1 1,03 1,035 -0,005 -0,49 
2014002 2 1,391 1,367 0,024 1,73 
2014002 3 0,61 0,625 -0,015 -2,46 
2014002 4 0,898 0,856 0,042 4,68 
2014002 5 0,841 0,85 -0,009 -1,07 
2014002 6 1,263 1,252 0,011 0,87 
2014002 7 1,032 1,045 -0,013 -1,26 
2014002 8 1,118 1,097 0,021 1,88 
2014001 1 1,904 1,925 -0,021 -1,10 
2014001 4 2,935 2,902 0,033 1,12 
2014001 5 3,813 3,854 -0,041 -1,08 
2014001 6 5,127 5,015 0,112 2,18 
2014001 7 3,486 3,527 -0,041 -1,18 
2014001 8 3,913 3,856 0,057 1,46 
2014001 9 3,078 3,025 0,053 1,72 
2014001 10 1,844 1,798 0,046 2,49 
2014001 11 6,472 6,464 0,008 0,12 
2014001 12 2,198 2,186 0,012 0,55 
2014001 13 2,491 2,452 0,039 1,57 
2014001 14 4,304 4,273 0,031 0,72 
2014001 15 1,151 1,164 -0,013 -1,13 
2014001 17 1,429 1,402 0,027 1,89 
2013005 1 1,240 1,275 -0,035 -2,82 
2013005 2 1,766 1,718 0,048 2,72 
2013005 3 1,441 1,485 -0,044 -3,05 
2013005 4 1,048 1,068 -0,02 -1,91 
2013005 5 1,472 1,457 0,015 1,02 
2013005 6 1,927 1,875 0,052 2,70 
2013005 7 1,025 1,042 -0,017 -1,66 
2013005 8 2,077 2,098 -0,021 -1,01 
2013005 9 0,920 0,953 -0,033 -3,59 
2013005 10 0,908 0,922 -0,014 -1,54 
2016078 1 2,338 2,225 0,113 4,83 
2016078 2 0,723 0,751 -0,028 -3,87 
2016078 3 0,662 0,648 0,014 2,11 
2016078 4 1,341 1,332 0,009 0,67 
2016078 5 0,483 0,467 0,016 3,31 
2016078 6 0,525 0,541 -0,016 -3,05 
2016078 7 0,732 0,726 0,006 0,82 
2016078 8 0,845 0,818 0,027 3,20 
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Додаток Д 

Розмірно-якісна структура модельних дерев дуба 

Таблиця Д.1 

№ 
з.п. 

d 1,3, 
см h, м Vк., 

м3 

V ділової деревини за серединним 
діаметром (см) без кори Дров Відхо-

дів 15−19 20−29 30−39 40−49 50−59 ≥ 60 
1 29,5 20,2 0,610 0,095 0,334     0,078 0,103 
2 36,0 26,5 1,307  0,52 0,53    0,07 0,187 
3 32,2 25,4 1,032 0,37 0,40     0,08 0,182 
4 48,0 28,2 2,309  0,36 1,08 0,18   0,36 0,329 
5 24,1 23,3 0,474 0,152 0,113     0,124 0,085 
6 32,4 25,8 1,088 0,230 0,670     0,06 0,128 
7 31,8 25,1 0,915 0,090 0,650     0,05 0,125 
8 36,1 26,4 1,345 0,15 0,40 0,50    0,1 0,195 
9 39,8 27,1 1,375 0,13 0,31 0,56    0,16 0,215 

10 28,2 24,5 0,699  0,4     0,21 0,089 
11 56,1 28,7 3,206  0,28 0,36 1,11 0,62  0,4 0,436 
12 29,8 23,9 0,898  0,633     0,126 0,139 
13 32,1 25,4 1,030 0,09 0,62     0,149 0,171 
14 32,2 21,7 0,841  0,549     0,139 0,153 
15 36,1 22,7 1,032  0,295 0,342    0,214 0,181 
16 37,2 23,8 1,391  0,530 0,363    0,242 0,256 
17* 38,0 20,9 1,263  0,610     0,45 0,203 
18 39,0 21,6 1,151  0,210 0,66    0,141 0,140 
19* 39,0 24,1 1,429  0,440 0,68    0,142 0,167 
20* 39,4 28,1 1,844  0,320 0,84    0,384 0,300 
21 49,8 26,1 2,198   0,988 0,496   0,406 0,308 
22 53,3 26,9 2,491   0,580 1,150   0,420 0,341 
23 58,6 30,5 3,913    1,705 0,950  0,679 0,579 
24 61,0 31,2 4,304   0,289 1,765 1,021  0,572 0,657 
25* 61,2 25,5 2,935   0,264 1,086 0,713  0,367 0,505 
26 61,5 31,0 3,486   0,660 1,220 0,950  0,210 0,446 
27 62,0 25,8 3,078   0,520 1,200 0,850  0,132 0,376 
28 66,0 27,9 3,812  0,120  1,07 1,610  0,350 0,662 
29* 76,0 31,3 5,127   0,285  1,635 1,128 1,097 0,982 
30* 81,0 29,7 6,472    0,456 0,950 2,975 1,123 0,968 
31 34,0 24,2 1,048  0,515 0,302    0,084 0,147 
32 34,8 19,9 0,865  0,170 0,31    0,226 0,159 
33 36,0 21,8 0,908  0,380 0,30    0,11 0,118 
34 37,0 22,9 0,920  0,33 0,32    0,129 0,141 
35 37,5 23,6 1,155  0,55 0,33    0,132 0,143 
36 38,2 22,5 1,408  0,45 0,36    0,316 0,282 
37 28,5 19,2 0,635 0,086 0,35     0,128 0,071 
38* 46,0 28,5 2,077   0,729 0,554   0,518 0,276 

* -- гниль 
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Продовж. табл. Д.1 

№ 
з.п. 

d1,3, 
см h, м Vк., 

м3 

V ділової деревини за серединним 
діаметром (см) без кори дров від- 

ходів 15−19 20−29 30−39 40−49 50−59 ≥ 60 
39 39,0 25,4 1,441  0,45 0,7    0,096 0,195 
40 43,5 23,4 1,472  0,37 0,79    0,089 0,223 
41 44,5 25,3 1,766  0,16 0,73 0,5   0,135 0,241 
42 45,0 27,9 1,927  0,17 0,65 0,5   0,226 0,381 
43 46,1 24,8 1,904   0,65 0,55   0,331 0,373 
44 50,5 28,6 2,517   0,701 1,164   0,296 0,356 
45 49,1 28,2 2,589   0,71 1,11   0,319 0,45 
46 43,5 27,6 1,874  0,212 1,147    0,236 0,279 
47 33,5 25,0 0,952  0,2 0,28    0,319 0,153 
48 32,1 25,2 0,937  0,598     0,205 0,134 
49 43,7 25,8 2,039  0,255 1,289    0,177 0,318 
50 38,2 27,2 1,675  0,479 0,669    0,282 0,245 
51 34,0 26,0 1,116  0,54 0,28    0,123 0,173 
52 45,4 26,8 2,201  0,277 0,864 0,523   0,24 0,297 
53 28,5 22,5 0,735 0,12 0,342     0,152 0,121 
54 34,0 23,2 1,048 0,10 0,42 0,28    0,05 0,198 
55 42,6 24,9 1,749  0,201 1,136    0,136 0,276 
56 37,0 23,7 1,178  0,46 0,34    0,179 0,199 
57 36,0 22,6 1,039  0,241 0,326    0,346 0,126 
58 49,0 25,8 2,338  0,261 0,892 0,608   0,189 0,388 
59 29,0 22,1 0,723  0,371     0,237 0,115 
60 28,2 20,7 0,662 0,11 0,34     0,091 0,121 
61 41,0 23,2 1,341  0,209 0,758    0,155 0,219 
62 27,0 19,4 0,483 0,111 0,181     0,117 0,074 
63 25,0 20,6 0,525 0,11 0,15     0,161 0,104 
64 29,1 22,1 0,732  0,38     0,251 0,101 
65 31,2 23 0,845 0,11 0,55     0,057 0,128 
66 32,5 19,9 0,794  0,377     0,296 0,121 
67 42,0 22,5 1,345  0,153 0,756    0,195 0,241 
68 30,0 19,2 0,621 0,078 0,369     0,075 0,099 
69 34,5 22,7 1,107  0,331 0,302    0,312 0,162 
70 39,5 23,9 1,535  0,204 0,76    0,312 0,259 
71 36,5 20,5 1,034  0,182 0,342    0,345 0,165 
72 44,0 26,2 2,023   0,699 0,503   0,472 0,349 
73* 62,0 27,5 3,328   0,257 0,554 1,378  0,587 0,552 
74 60,0 27,9 3,641   0,128 1,099 1,551  0,263 0,6 
75* 66,0 31,3 4,378   0,283  1,877 0,906 0,671 0,641 
76 64,0 31 3,844   0,729 1,263  1,131 0,167 0,554 
77 54,2 30,1 3,426   0,454 1,246 0,789  0,432 0,505 
78 68,0 30,5 4,183   0,358 1,606  1,227 0,324 0,668 
79 52,4 29,2 2,752  0,205 0,294 1,526   0,225 0,502 
80* 38,5 28,1 1,582  0,445 0,525    0,314 0,298 
81 64,0 28,8 3,459   0,535 1,124 1,094  0,189 0,517 
82 38,0 27,8 1,546  0,241 0,666    0,385 0,254 
83 76,0 31,5 5,852    0,554 1,028 2,818 0,693 0,759 
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Продовж. Додатку Д 

 

Рис. Д.1 Сортиментна структура моделі 1-3 
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Продовж. Додатку Д 
Дані вибірки дерев: 
№проби-№ дерева : 2014003-3  
Порода: 202080 Довжина, м: 3.0 
Діаметр 1,3м, см: 33.6 Об’єм у.к., м3: 0.1893 
Висота, м: 24.4 Об’єм б.к., м3: 0.1700 
Основа крони, m: 6.5 Діаметр сучків , см: 5.0 
Висота пня, м: 0.2 Кіл-во сучков, 1/м: 1 
Діаметр пня, см: 45.1 Пошкодження стовбура: Без пошкодження 
Об’єм у корі, м3 : 0.9628 Секція (3) 
Об’єм ділової деревини б.к., м3: 0.9590 Висота основи, м: 7.0 
Секція (1) Довжина, м: 17.4 
Висота основи, м: 0.0 Об’єм с.к., м3: 0.4520 
Довжина, м: 4.0 Об’єм б.к., м3: 0.3881 
Об’єм с.к., м3: 0.3658 Діаметр сучків , см: 2.5 
Об’єм б.к., м3: 0.3350 Кіл-сть сучків, шт/м: 5 
Пошкодження стовбура: Без пошкодження. Пошкодження стовбура: Проста 
кривизна 
Секція (2) 
 
Результат сортування: 
Колода (1) Об’єм, %: 28.36 
Сортимент: Кат В.  
Висота основи/верхівки, м: 0.2/3.2  
Сортимент: Кат D 
Діаметр основи, см: 45,1 Висота основи/верхівки, м: 3.3/7.3 
Діаметр верхівки, см: 29,9  
Сер. діаметр, см: 32.0  
Діаметр основи, см: 29.9 
Діаметр верхівки, см: 27.0 
Довжина, м: 3.0 Сер. діаметр, см: 28.5 
Довжина, м: 3.1 Довжина, м: 4.0 
Об’єм, м3: 0,2693 Довжина, м: 4.1 
Висота основи/ Об’єм, м3: 0,2550 верхівки, м: 15,5/ 17,5 
Об’єм, %: 26.86 Діаметр основи, см: 18,1 
Колода (3) Діаметр верхівки, см: 15.0 
Сортимент: Кат D, Сер. діаметр, см: 16.6 
Висота основи/ верхівки, м: 7.3/ 10.3 Довжина, м: 2.0 
Діаметр основи, см: 27.0 Довжина, м: 2.0 
Діаметр верхівки, см: 24.3 Об’єм, м3: 0.0435 
Сер. діаметр, см: 25.7 Об’єм, %: 4.58 
Довжина, м: 3,0 Колода (7) 
Довжина, м: 3,1 Сортимент: ДР 
Об’єм, м3: 0.1557 Висота основи/ верхівки, м: 17.5/ 19.5 
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Об’єм, %: 16.40 Діаметр основи, см: 14.9 
Колода (4) Діаметр верхівки, см: 11.3 
Сортимент: Пил 3 гат. Сер. діаметр, см: 13.2 
Висота основи/ верхівки, м: 10.4/ 13.4 Довжина, м: 2.0 
Діаметр основи, см: 24.3 Довжина, м: 2.0 
Діаметр верхівки, см: 20.9 Об’єм, м3: 0.0274 
Ср. діаметр, см: 22.7 Об’єм, %: 2.89 
Довжина, м: 3.0 Колода (8) 
Довжина, м: 3.1 Сортимент: відходи 
Об’єм, м3: 0,1212 Висота основи/ верхівки, м: 19.6/ 23.2 
Об’єм, %: 12.77 Діаметр основи, см: 11.2 
Колода (5) Діаметр верхівки, см: 3.1 
Сортимент: ДР Ср. діаметр, см: 7.4 
Висота основи/ верхівки, м: 13.4/ 15.4 Довжина, м: 3.7 
Діаметр основи, см: 20.9 Довжина, м: 3.7 
Діаметр верхівки, см: 18.2 Об’єм, м3: 0,0170 
Сер. діаметр, см: 19.6 Об’єм, %: 1.79 
Довжина, м: 2.0  
Довжина, м: 2.0 
Об’єм, м3: 0.0603 Об’єм сортименту, м3:0,0949 5 
Об’єм, %: 6.35  
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Додаток Е 
 

Моделювання рядів розподілу дерев за діаметром 
 

Таблиця Е.1 

 Загальна кількість стовбурів  
Ступені 
товщини, 
см 

Dc, см 

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 
8 46 8 1                 
12 167 82 32 10 1 0           
16 242 165 97 49 22 6 1 0       
20 236 211 156 103 60 29 12 2 0     
24 176 206 187 147 104 65 35 18 4 0 0 
28 95 163 183 170 139 102 68 39 23 6 1 
32 33 103 153 165 157 132 100 69 41 20 7 
36 5 48 106 144 152 148 125 98 69 42 21 
40 0 13 59 106 137 145 141 120 96 68 42 
44   1 22 66 106 131 137 131 117 94 68 
48     4 31 70 105 128 135 128 115 92 
52     0 9 37 73 104 124 131 126 113 
56       1 14 42 75 103 121 131 125 
60         2 18 46 77 103 120 129 
64           4 22 49 78 103 120 
68           0 6 25 51 79 103 
72             0 9 27 53 80 
76               1 10 29 54 
80                 2 12 30 
84                   2 12 
88                   0 3 

Всього  1000 1000 1000 1001 1001 1001 1000 1000 1001 1000 1000 
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Таблиця Е.2 

85% ділових стовбурів 
Ступені 
товщини, см 

Dc, см 
24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 

20 205 145 81 49 22 8 1 0 
24 203 181 128 85 53 29 12 3 0 
28 162 180 154 117 84 56 32 15 5 1 
32 103 152 156 131 109 83 57 34 17 6 
36 48 106 134 137 123 105 81 57 35 18 
40 13 59 98 124 126 116 101 79 57 35 
44 1 23 61 95 115 118 112 98 78 56 
48 4 29 63 92 109 114 109 96 77 
52 0 9 34 66 90 106 111 107 94 
56 1 13 39 67 89 104 109 105 
60 2 17 42 68 89 103 108 
64 4 21 44 68 89 103 
68 0 6 23 46 69 89 
72 0 8 25 47 70 
76 1 10 27 48 
80 2 11 27 
84 2 12 
88 0 3 

Всього 848 850 850 850 850 850 850 850 850 
 

Таблиця Е.3 
75% ділових стовбурів 

Ступені 
товщини, см 

Dc, см 
24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 

20 202 112 84 36 22 7 1 0 
24 205 161 125 78 47 25 11 3 0 
28 163 168 132 104 74 49 28 12 4 1 
32 103 141 125 117 96 73 50 29 15 5 
36 48 92 109 121 109 92 71 50 31 15 
40 13 51 85 108 112 102 89 70 50 31 
44 1 21 54 84 99 106 98 86 69 49 
48 4 27 56 80 96 101 96 84 67 
52 0 8 32 58 80 94 98 93 83 
56 1 12 34 59 79 92 96 93 
60 2 15 37 60 79 91 96 
64 4 18 39 61 78 91 
68 0 6 21 41 61 79 
72 0 7 22 42 62 
76 1 9 24 42 
80 2 10 24 
84 2 10 
88 0 2 

Всього 735 750 750 750 750 750 750 750 750 750 
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Таблиця Е.4 

65% ділових стовбурів 
Ступені 
товщини, см 

Dc, см 
24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 

20 158 99 52 35 18 6 1 0 
24 186 138 95 68 40 22 9 2 0 
28 153 147 121 92 64 42 24 11 4 1 
32 97 121 128 105 83 63 43 26 13 5 
36 44 83 105 98 94 79 61 43 26 14 
40 11 42 72 91 98 89 77 60 43 26 
44 1 17 46 72 86 90 85 74 59 42 
48 3 23 49 70 83 88 83 73 58 
52 0 7 27 50 70 81 85 80 72 
56 1 11 30 52 69 80 83 79 
60 2 14 33 52 68 79 83 
64 3 16 34 53 68 79 
68 0 5 18 36 53 68 
72 0 7 20 37 54 
76 1 8 21 37 
80 1 9 21 
84 2 9 
88 0 2 

Всього 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 
Таблиця Е.5 

 
55% ділових стовбурів 

Ступені 
товщини, см 

Dc, см 
24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 

20 132 87 51 31 15 5 1 0 
24 156 122 78 56 34 18 8 2 0 
28 128 126 92 75 54 35 20 9 3 0 
32 84 99 102 84 70 53 36 22 11 4 
36 39 62 85 90 79 67 52 36 22 11 
40 10 36 67 78 81 75 65 51 36 22 
44 1 15 45 61 73 77 70 63 50 36 
48 3 23 42 60 71 74 70 61 49 
52 0 6 23 43 59 69 72 68 60 
56 1 9 26 44 58 67 71 68 
60 1 12 28 45 58 67 70 
64 3 14 29 45 58 66 
68 0 4 16 30 45 58 
72 0 6 17 31 46 
76 1 7 18 32 
80 1 7 18 
84 2 8 
88 0 2 

Всього 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 
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Таблиця Е.6 
45% ділових стовбурів 

Ступені 
товщини, см 

Dc, см 
24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 

20 123 55 52 26 12 4 1 0 
24 135 94 68 47 28 15 6 2 0 
28 98 112 76 60 44 29 17 8 3 0 
32 52 87 82 69 57 43 29 18 9 3 
36 34 56 68 72 64 54 42 29 18 9 
40 8 31 51 64 66 61 53 41 29 18 
44 0 12 32 50 60 63 58 51 41 29 
48 2 16 34 49 58 60 56 50 40 
52 0 5 19 37 48 56 59 56 49 
56 0 8 21 36 48 55 58 55 
60 1 10 23 37 48 55 57 
64 2 12 24 37 47 54 
68 0 4 13 25 37 47 
72 0 5 14 26 37 
76 1 6 15 26 
80 1 6 15 
84 1 6 
88 0 1 

Всього 450 450 450 450 450 450 450 450 451 446 
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 Акти впровадження  
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