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АНОТАЦІЯ 

Слива О. А. Динаміка росту та продуктивність соснових насаджень 

Чорнобильської зони відчуження. – 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. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей росту, 

біопродуктивності та вуглецедепонувальної функції соснових деревостанів 

Чорнобильської зони відчуження, що слугуватиме інформаційним 

інструментарієм ведення ефективного лісового господарства на радіаційно 

забруднених територіях і впровадження механізмів низьковуглецевого 

розвитку лісогосподарського виробництва, спрямованих на запобігання й 

пом’якшення наслідків глобальних кліматичних змін. 

Вирішення згаданих завдань є досить актуальним для досліджуваного 

регіону, оскільки внаслідок дії комплексу негативних чинників, зумовлених 

зокрема глобальними змінами клімату, лісові насадження зони відчуження 

характеризуються значною уразливістю, що супроводжується всиханням дерев 

і накопиченням значної кількості лісової біомаси, яка може нести значні 

загрози у випадку виникнення масштабних лісових пожеж. З іншого боку це 

вагоме депо вуглецю, яке потребує ефективного управління, особливо в межах 

таких кризових територій, як Чорнобильська зона відчуження. 

Здійснений аналіз характеристики соснових деревостанів досліджуваного 

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

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

«Укрдержліспроект», засвідчив, що сосна звичайна є домінантним за 

поширенням лісотвірним видом у регіоні з часткою 60,2 % або 85,8 тис. га. У 

Чорнобильській зоні відчуження домінують штучні соснові насадження, частка 

яких становить 51,9 %.  



 
 

 

У процесі дослідження соснових деревостанів Чорнобильської зони 

відчуження встановлено, що в регіоні соснові насадження ростуть переважно у 

свіжих суборах та борах, а також у вологих суборах та сухих борах. Загалом у 

суборах регіону зосереджено майже 68 % сосняків. Водночас у регіоні 

домінують високо бонітетні соснові насадження, площа яких для І і вище класів 

бонітету становить понад 55 тис. га, або 66,7 %, а частка середньоповнотних 

соснових насаджень із відносною повнотою 0,8 та 0,7 становить відповідно 

35,1 % та 26,8 %.   

У Чорнобильській зоні відчуження переважають середньовікові соснові 

насадження, частка яких у структурі вкритих лісовою рослинністю лісових 

ділянок становить 68,7 %, тоді як частка молодняків – 18,3 %. Середній вік цих 

деревостанів складає 63 роки. Понад 50 % сосняків чисті за складом. Ще 

третина насаджень характеризуються часткою участі сосни звичайної в складі 

досліджуваних насаджень у діапазоні від 7 до 9 одиниць (34,4 %). Майже 

половина  (48,5 %) соснових деревостанів регіону ростуть у свіжому дубово-

сосновому суборі. 

Для дослідження біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності 

соснових насаджень використано дані 18 тимчасових пробних площ, взяті з 

міжнародної бази даних «Biomass plot data base», що характеризують сосняки 

досліджуваного регіону, а також 12 ТПП, закладених у соснових деревостанах 

регіону дослідження та суміжних територій, у тому числі Чорнобильської зони 

відчуження, науковцями кафедр таксації лісу та лісового менеджменту і 

лісівництва Національного університету біоресурсів і природокористування 

України у насадженнях досліджуваного регіону, з яких 7 закладено за участю 

здобувача. Для виконання завдань дисертаційного дослідження за основу 

використана методика збору та обробки дослідного матеріалу, розроблена 

П. І. Лакидою. Використані в дослідженні ТПП репрезентують соснові 

насадження Чорнобильської зони відчуження.  

Для моделювання динамічних трендів таксаційних показників соснових 

насаджень у межах типів лісу в роботі використано таксаційну характеристику 



 
 

 

понад 20 тис. лісових ділянок. 

У межах дисертаційної роботи типологічна основа використана за 

класифікаційний базис для моделювання динаміки таксаційних показників 

модальних соснових деревостанів Чорнобильської зони відчуження. З цією 

метою виокремлено п’ять типів лісу: сухий сосновий бiр (А1-С), свiжий 

сосновий бiр (А2-С), свiжий дубово-сосновий субiр (В2-дС), вологий дубово-

сосновий субiр (В3-дС) та вологий грабово-дубово-сосновий сугруд (С3-г-дС), 

які характеризують ростові процеси в соснових насадженнях на понад 95 % 

лісових ділянок вкритих лісовою рослинністю регіону дослідження. 

Моделювання динаміки таксаційних показників модальних соснових 

деревостанів здійснено з використанням ростової функції Чапмана-Річардса та 

математичні залежності, які поєднують алометричні співвідношення й ростову 

функцію та здатні описати особливості ростових процесів у сосняках 

досліджуваного регіону.  

Оцінювання біопродуктивності за компонентами фітомаси здіснено на 

основі математичних моделей конверсійних коефіцієнтів, що є функцією від 

віку, типу лісорослинних умов та відносної повноти. 

Для оцінювання чистої первинної продукції, а відповідно й 

вуглецедепонувальної здатності, соснових насаджень Чорнобильської зони 

відчуження був використаний запропонований А. З. Швиденком  

«напівемпіричний» метод, основою якого слугує твердження, що чиста 

первинна продукція екосистеми в певному віці є аналогією до поточного 

приросту фітомаси. 

Як результат дисертаційного дослідження для модальних соснових 

деревостанів Чорнобильської зони відчуження запропоновано систему моделей 

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

сума площ поперечного перерізу, запас та загальна продуктивність. Ці 

математичні залежності характеризуються високим рівнем апроксимації 

вихідних даних та слугують основою для відповідних таблиць ходу росту на 

типологічній основі. 



 
 

 

Розроблені в межах дисертаційної роботи таблиці ходу росту модальних 

соснових деревостанів цілком відображають особливості їх росту в умовах 

регіону дослідження, на що вказують результати їхнього порівняння з чинними 

нормативами для Українського Полісся загалом.  

У процесі порівняння встановлено незначне відставання в рості порівняно 

з штучними сосновими деревостанами І класу бонітету, водночас сосняки у 

вологому дубово-сосновому субору переважають за своїм ростом природні 

соснові деревостани Українського Полісся. 

У роботі також запропоновано нормативно-інформаційне забезпечення 

для оцінювання біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності соснових 

насаджень. Розроблені динамічні таблиці біопродуктивності на основі моделей 

динаміки таксаційних показників та запропонованих моделей конверсійних 

коефіцієнтів компонентів фітомаси (стовбура в корі, гілок крони, хвої та 

коренів). Вказані таблиці в поєднанні з перевідними коефіцієнтами 

вуглецемісткості стали базисом для формування нормативів динаміки 

депонованого вуглецю в компонентах фітомаси соснових насаджень на 

типологічній основі. 

Відображені в цих таблицях тенденції вказують на те, що найвищою 

вуглецедепонувальною здатністю за показником загальної продуктивності 

характеризуються насадження ІІІ–ІV класів віку. Водночас, за абсолютними 

показниками поточного приросту депонованого вуглецю в згаданому віці, 

домінують сосняки у свіжому дубово-сосновому суборі. Найменш 

продуктивними за цим показником є соснові насадження в сухому бору. 

Загалом така різниця вуглецедепонувальної здатності соснових насаджень ІІІ 

класу віку в різних типах лісу перевищує 90 %. 

У межах дисертаційної роботи, окрім наведеного раніше нормативно 

інструментарію, проведено також загальну оцінку біопродуктивності лісів 

Чорнобильської зони відчуження. Загальна фітомаса соснових насаджень 

регіону оцінюється на рівні 15 млн т сухої органічної речовини, або в 

середньому це становить близько 18 кг‧(м2)-1. За 10-річний період запаси 



 
 

 

фітомаси в соснових деревостанах зросли на понад 1 млн т, що насамперед 

пов’язано з динамічними віковими змінами в лісовому покриві регіону. Зокрема 

найвищі показники зростання фітомаси за цей період характерні для 

середньовікових соснових насаджень. Водночас фітомаса сосняків Іа класу 

бонітету зросла на понад 50 %.  

Загальне зростання щільності фітомаси соснових насаджень становить 

близько 2,4 кг∙(м2)–1, або майже 16 %. Водночас для насаджень ІІ–ІV класів 

бонітету характеризуються зниженням обсягів загальної фітомаси у межах 10–

30 %, що пов’язано з погіршенням санітарного стану цих насаджень. Загалом 

понад 70 % обсягів фітомаси акумульовано в сосняках свіжого (50,2 %) та 

вологого (20,8 %) дубово-соснового субору. 

За інтенсивністю біопродукційного процесу насадження в дубово-

сосновому субору дещо поступаються соснякам у вологому грабово-дубово-

сосновому сугруді з показником понад 1100 г∙(м2)–1∙рік–1. Цілком закономірно, 

що найнижча інтенсивність продукування органічної речовини є характерною 

для соснових насаджень у сухому сосновому бору – 695 г∙(м2)–1∙рік–1. 

У процесі виконання завдань дисертаційного дослідження також 

встановлено, що чиста первинна продукція соснових лісів Чорнобильської зони 

відчуження становить близько 400 тис. т вуглецю на рік. 

Середня інтенсивність вуглецедепонувальної здатності досліджуваних 

насаджень становить близько 460 г С∙(м2)–1, що в порівнянні із сосняками 

Київщини вище на майже 8 %. Водночас, найінтенсивніше депонують вуглець 

середньовікові насадження – 474 г С∙(м2)–1. 

У фракційній структурі чистої первинної продукції домінує стовбур у 

корі з часткою понад 30 %, також досить значна частка характерна для 

кореневих систем – 29,8 %, що пов’язано з формування тонкого коріння й 

вагомо впливає на загальну вуглецедепонувальну здатність досліджуваних 

насаджень. Водночас установлено, що різниця питомого значення чистої 

первинної продукції в межах класів бонітету досягає 360 %, від 611 г С∙(м2)–1 у 

насадженнях Іb класу бонітету, до 133 г С∙(м2)–1 у сосняках Vа класу бонітету. 



 
 

 

Загалом, найбільшою абсолютною вуглецедепонувальною здатністю 

характеризуються середньоповнотні соснові насадження І класу бонітету, які 

досить поширені у свiжому дубово-сосновому субору. 

Представлені результати оцінювання чистої первинної продукції та 

вуглецедепонувальної функції соснових насаджень досліджуваного регіону 

визначають їхній біосферний потенціал та слугують науковим базисом для 

ведення лісового господарства в радіаційно забруднених лісах зони відчуження, 

пріоритетним завданням яких є виконання комплексу екосистемних функцій, у 

тому числі й довготривалого утримання атмосферного вуглецю. 

Проведена в межах дисертаційної роботи оцінка загальних обсягів 

енергії, акумульованої в наземній фітомасі соснових насаджень зони 

відчуження показала, що загальний її вміст у компонентах наземної фітомаси 

становить близько 14 ПДж (14۰1015Дж). Особливою умовою забезпечення 

використання енергетичного потенціалу лісів Чорнобильської зони відчуження 

на засадах сталого розвитку є відсутність у ній перевищення норм забруднення 

радіонуклідами. 

Встановлено, що орієнтовний щорічний потенціал деревної біомаси в 

регіоні дослідження становить близько 100–110 тис. м3, у тому числі близько 

65 % – деревна біомаса соснових лісів. Водночас лише половина цього 

потенціалу відповідає гігієнічному нормативу вмісту (137) Cs. Отже, 

враховуючи кількісні обмежувальні критерії екологічно безпечного 

енергетичного потенціалу деревної біомаси в лісах регіону, такі як вміст 

(137) Cs на рівні 600 Бк∙кг-1 та  (90) Sr – 60 Бк∙кг-1, його використання може 

здійснюватися лише в спеціально обладнаних котельнях, що значно обмежує 

можливість використання близько 30 тис. м3 деревної біомаси соснових лісів 

регіону. 

Ключові слова: біопродуктивність, вуглецедепонувальна функція, 

енергія, насадження, сосна звичайна, таксаційна характеристика, таблиці, тип 

лісу, хід росту, Чорнобильська зона відчуження. 

 



 
 

 

ANNOTATION 

Slyva O. A. Growth dynamics and productivity of pine stands of the 

Chornobyl Exclusion Zone. – Qualifying scientific work with manuscript copyright. 

Thesis for the degree of Candidate of Agricultural Sciences in specialty 

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

Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The thesis is devoted to the study of peculiarities of growth, bioproductivity 

and carbon-sequestering function of Scots pine stands of the Chornobyl Exclusion 

Zone, which will serve as an information toolbox for effective forest management in 

contaminated areas and for introduction of mechanisms for low-carbon development 

in forest management aimed at climate change mitigation. 

The solution of the mentioned problems is quite relevant for the studied region. 

As a result of a complex of negative factors caused by global climate change, forest 

stands in the Exclusion Zone are characterized by significant vulnerability, 

accompanied by dieback of trees and accumulation of significant amounts of forest 

biomass, which can pose significant threats in the event of a large-scale forest fire. 

On the other hand, it is a significant carbon depot that needs to be effectively 

managed, especially within crisis areas such as the Chornobyl Exclusion Zone. 

The analysis of the characteristics of Scots pine stands of the studied region, 

based on information from the relational database «Stand-level biometric 

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

has shown that Scots pine is the dominant forest species by distribution, with a share 

of 60.2 % or 85.8 thousand hectares. The Chornobyl Exclusion Zone is dominated by 

artificially planted Scots pine stands, whose share is 51.9 %.   

Within the research of pine stands in the Chornobyl Exclusion Zone, it has 

been found that in the study region, pine stands grow mainly in fresh infertile and 

fairly infertile sites, as well as in wet fairly infertile sites and dry infertile sites. In 

general, almost 68 % of pine stands are concentrated in the region's fairly infertile 

sites. At the same time, the region is dominated by high-yielding pine stands, the area 

of which for I and higher site index classes exceeds 55 thousand hectares, or 66.7 %, 

and the share of medium-stocked pine stands with relative stocking of 0.8 and 0.7 is 



 
 

 

35.1 % and 26.8 %, respectively. 

In the Chornobyl Exclusion Zone, mid-aged pine stands predominate, their 

share in the structure of forest areas covered with forest vegetation is 68.7 %, while 

the share of young stands is 18.3 %. The mean age of these stands is 63 years. More 

than 50 % of pine stands are pure by composition. Another third of stands are 

characterized by the share of Scots pine in the range from 7 to 9 units (34.4 %). 

Almost a half (48.5 %) of the region's pine stands grow in fresh oak-pine fairly 

infertile forest type. 

To study bioproductivity and carbon-sequestering capacity of pine stands, we 

used data from 18 temporary sample plots (TSPs) taken from the international 

database «Biomass plot data base», which characterizes pine stands of the study 

region. Moreover, 12 TSPs were established in pine stands of the study region and 

adjacent areas, including the Chornobyl Exclusion Zone, by scientists of the 

Departments of Forest Mensuration and Forest Management, and of Forestry of the 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine in the stands of 

the study region, 7 of them were established with the participation of the applicant. 

To perform the tasks of the dissertation research, the method of collecting and 

processing the research material developed by P. I. Lakyda was used as a basis. The 

TSPs used in the study represent the pine stands of the Chornobyl Exclusion Zone. 

To model the dynamic trends of biometric indices of pine stands by forest 

types, the biometric indices of more than 20 thousand forest plots were used in the 

work. 

Within the thesis, forest typological basis was used as a classification basis for 

modeling the dynamics of biometric indices of modal pine stands of the Chornobyl 

Exclusion Zone. For this purpose, five forest types have been identified: dry infertile 

pine forest type (A1-C), fresh infertile pine forest type (A2-C), fresh fairly infertile 

oak-pine forest type (B2-дС), moist fairly infertile oak-pine forest type (B3-дС), and 

wet fairly fertile hornbeam-oak-pine forest type (С3-г-дС), which characterize the 

growth processes in pine stands over more than 95 % of forest areas covered with 

forest vegetation within the study region. 

Modeling of the dynamics of biometric indices of modal pine stands was 



 
 

 

performed using the Chapman-Richards growth function and mathematical 

dependences that combine allometric relations and growth function, and are able to 

describe the features of growth processes in pine stands of the study region. 

Evaluation of bioproductivity by live biomass components is based on 

mathematical models of conversion factors, which are a function of age, type of 

forest growth conditions and relative stocking. 

To assess net primary production and, accordingly, carbon sequestering 

capacity of pine stands in the Chornobyl Exclusion Zone, we have applied the “semi-

empirical” method proposed by A. Z., Shvidenko, based on the statement that net 

primary production of an ecosystem at a certain age is analogous to the current 

annual increment of live biomass. 

As a result of dissertation research for modal pine stands of the Chornobyl 

Exclusion Zone, we propose a system of models of dynamics of the following 

biometric indices – mean height, mean diameter, basal area sum, growing stock and 

total productivity. These mathematical dependences are characterized by high level of 

approximation of the input data and serve as a basis for the corresponding yield tables 

on a typological basis. 

The developed yield tables for modal pine stands fully reflect the peculiarities 

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

with the existing standards for Ukrainian Polissia in general. 

In the process of comparison, a slight lag in growth was found in comparison 

with artificial pine stands of the first site index class, while at the same time pine 

stands in wet fairly fertile oak-pine sites predominate over natural pine stands of 

Ukrainian Polissia by growth. 

The thesis also proposes reference and information support for assessing 

bioproductivity and carbon sequestrative capacity of pine stands. The dynamic tables 

of bioproductivity on the basis of models of dynamics of biometric indices and the 

models of conversion ratios of components of live biomass (trunk over bark, crown 

branches, foliage and roots) have been developed. These tables in combination with 

the conversion factors of carbon capacity became the basis for the formation of 

reference materials for assessment of dynamics of sequestered carbon in the 



 
 

 

components of live biomass of pine stands on a typological basis. 

The trends reflected in these tables indicate that the highest carbon-

sequestrative capacity in terms of overall productivity is characterized by plantations 

of III–IV age classes. At the same time, according to the absolute indicators of the 

current annual increment of sequestered carbon at the mentioned age, pine stands in 

fresh fairly fertile oak-pine forest type dominate. Pine stands in dry infertile pine 

forest type are the least productive according to the mentioned indicator. In general, 

the mentioned difference of carbon-sequestering capacity of pine stands of III age 

class in different forest types exceeds 90 %. 

In the thesis, in addition to the previously mentioned normative tools, a general 

assessment of bioproductivity of forests of the Chornobyl Exclusion Zone has been 

carried out. The total live biomass of pine stands in the region is estimated at 

15 million tons of dry organic matter, or an average of about 18 kg‧(m2)-1. Over a   

10-years period, live biomass stocks in pine stands have increased by more than 

1 million tons, primarily due to dynamic age-related changes in the region’s forest 

cover. In particular, the highest growth rates of live biomass had occurred in mid-

aged stands. At the same time, live biomass of stands of Ia site index class increased 

by more than 50 %. 

The total increase in live biomass density of pine stands is about 2.4 kg‧(m2)-1, 

or almost 16 %. At the same time, stands of II–IV site index classes are characterized 

by a decrease in total live biomass amounts by 10–30 %, which is associated with the 

deterioration of their sanitary condition. In general, over 70 % of live biomass stock 

is accumulated in fresh (50.2 %) and wet (20.8 %) fairly infertile oak-pine forests. 

In terms of the intensity of bioproduction process, stands in fairly infertile oak-

pine sites are somewhat inferior to those in moist fairly fertile hornbeam-oak-pine 

sites with an indicator of more than 1100 g‧(m2)-1‧(year)-1. It is quite natural that the 

lowest intensity of organic matter production is characteristic of pine stands in dry 

infertile pine sites – 695 g‧(m2)-1‧(year)-1. 

While performing the tasks of the research it was also established that the net 

primary production of pine stands of the Chornobyl Exclusion Zone is about 

400 thousand tons of carbon per year. 



 
 

 

The mean intensity of carbon sequestration capacity of the studied stands is 

about 460 g С∙(m2)–1, which is almost 8 % higher in comparison with the pine stands 

of Kyiv region. At the same time, the most intensive carbon sequestration occurs in 

mid-aged stands – 474 g С∙(m2)–1. 

The fractional structure of net primary production is dominated by the fraction 

of trunk over bark with a share of over 30 %, also a significant share is typical for 

root systems – 29.8 %, which is associated with the formation of fine roots and 

significantly affects the overall carbon sequestering capacity of the studied stands. At 

the same time, it has been found that the difference between the specific value of net 

primary production by site index classes 360 %, from 611 g C∙(m2)-1 in stands of Ib 

site index class to 133 g C∙(m2)-1 in stands of Va site index class. 

In general, the highest absolute carbon-sequestering capacity is typical for  

mid-aged pine stands of I site index class, which are quite common in fresh fairly 

infertile oak-pine sites. 

The presented results of evaluation of net primary production and carbon-

sequestering function of pine stands of the studied region determine their biospheric 

potential and serve as a scientific basis for forest management in radiation-

contaminated forests of the Exclusion Zone. 

The assessment of the total amount of energy accumulated in the above-ground 

live biomass of pine stands in the Exclusion Zone carried out in the thesis showed 

that its total content in the components of the above-ground live biomass is about 

14 PJ. A special condition for ensuring the use of the energy potential of the forests 

of the Chornobyl Exclusion Zone on the basis of sustainable development is the 

absence of exceeding the radionuclide contamination norms. 

It has been found that the estimated annual potential of wood biomass in the 

study region is about 100–110 thousand m3, including about 65 % – wood biomass of 

pine forests. At the same time, only a half of this potential corresponds to the 

hygienic standard of (137) Cs content. Thus, taking into account the quantitative 

restrictive criteria of environmentally safe energy potential of wood biomass in the 

forests of the region, such as the content of (137) Cs at 600 Bq∙kg-1 and (90) Sr – 

60 Bq∙kg-1, its use can be carried out only in specially equipped boiler houses, which 



 
 

 

significantly limits the possibility of using about 30 thousand m3 of wood biomass of 

pine forests in the region. 

Key words: bioproductivity, carbon sequestrative function, stand, energy, 

Scots pine, biometric characteristics, tables, forest type, growth, Chornobyl Exclusion 

Zone. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Екосистемні функції лісових фітоценозів є 

важливою складовою комплексного екозбалансованого використання лісових 

ресурсів на засадах сталого лісоуправління. В умовах Чорнобильської зони 

відчуження, де соснові деревостани є важливим природним об’єктом, котрий 

має ключовий вплив на формування стану навколишнього природного 

середовища та впливає на визначення стратегії ведення лісового господарства в 

радіаційно забруднених лісах, прогнозування особливостей їхнього росту й 

оцінювання біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності слугуватиме 

передумовою впровадження екосистемного менеджменту в систему управління 

природними ресурсами досліджуваного регіону. Наведений інструментарій 

також дозволить ефективно прогнозувати можливі наслідки від ландшафтних 

пожеж у лісових масивах зони відчуження. 

Дослідження біопродуктивності та вуглецедепонувальної функції лісів 

слугують інформаційним базисом для напрацювання механізмів запобігання та 

пом’якшення наслідків глобальних кліматичних змін. Фундаментальні та 

прикладні аспекти досліджень цього напряму лісівничої науки нині 

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

(Лакида П. І. та ін. [67, 68, 70, 73, 74, 76, 81, 83], Петренко М. М. [116], 

Василишин Р. Д. [24, 25, 28],  Shvidenko A. and others [142, 143, 144, 178, 179], 

Schepaschenko D. and others [148, 176], Миклуш С. І. [100, 101],  Блищик І. В. 

[69], Пастернак В. П. [114],  Gusti M. and others [161], Лакида І. П. [94], 

Білоус А. М. [10, 11],  Ковальська С. С. [57], Lesiv M. and others [171] та ін.).  

Дослідження біопродуктивності та вуглецедепонувальної функції 

модальних соснових деревостанів Чорнобильської зони відчуження дозволить 

розробити систему нормативно-інформаційного забезпечення для 

прогнозування росту модальних деревостанів та оцінювання їхньої біосферної 

ролі як наукового базису для забезпечення екозбалансованого використання 
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лісових ресурсів регіону на засадах сталого розвитку. 

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

Дисертація є частиною фундаментальних і прикладних досліджень, що 

виконувалися співробітниками кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України в 

межах таких держбюджетних тем: «Проблеми сталого використання лісових 

ресурсів в умовах глобальних змін клімату» (номер державної реєстрації 

0114U000651) та «Прикладні рішення комплексного використання деревних 

ресурсів для реалізації концептуальних засад низьковуглецевого розвитку 

лісового господарства» (номер державної реєстрації 0120U102137), до яких 

здобувач залучався як виконавець окремих розділів. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – 

розроблення нормативно-інформаційного забезпечення для прогнозування 

росту, біопродуктивності та оцінювання вуглецедепонувальної функції 

модальних соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження на 

типологічній основі. 

 Досягнення мети передбачало вирішення таких завдань: 

– дослідити науковий доробок щодо ролі лісових фітоценозів у 

забезпеченні низьковуглецевого розвитку;  

– опрацювати теоретичні засади і методичні підходи до оцінювання 

особливостей росту, біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності 

соснових насаджень регіону; 

– розробити математичні моделі динаміки таксаційних показників і 

таблиці ходу росту модальних соснових деревостанів Чорнобильської зони 

відчуження на типологічній основі; 

– здійснити кількісну оцінку фітомаси, первинної продукції та 

вуглецедепонувальної функції модальних соснових насаджень і розробити 

відповідний нормативний інструментарій у вигляді довідкових таблиць у межах 

п’яти найпоширеніших типів лісу; 

– оцінити перспективи енергетичного використання біомаси соснових 
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насаджень для забезпечення низьковуглецевого розвитку регіону дослідження. 

Об’єкт дослідження – біопродукційні процеси в модальних соснових 

насадженнях Чорнобильської зони відчуження. 

Предмет дослідження – динаміка росту, біопродуктивність та 

вуглецедепонувальна функція соснових насаджень Чорнобильської зони 

відчуження. 

Методи дослідження. Натурні експериментальні дослідження, методичні 

підходи та аналітичні узагальнення в межах дисертації базувалися на 

використанні концептуальних засад системного підходу та сучасних 

інформаційних технологій. Виконання завдань дисертаційного дослідження 

передбачало використання як загальнонаукових (аналіз, синтез, конкретизація, 

аналогія та моделювання) й емпіричних (спостереження, опис та порівняння) 

методів пізнання, так і спеціалізованих методичних підходів лісівничої науки 

щодо прогнозування ходу росту лісових насаджень, оцінювання 

біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності. У дисертації також 

використано базові методи математичної статистики для оцінювання робочих 

масивів даних та результатів моделювання. Камеральну обробку натурних 

дослідних даних виконано з використанням спеціальних біометричних програм, 

розроблених науковцями кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано практичні 

засади комплексного оцінювання особливостей росту, біопродуктивності та 

вуглецедепонувальної функції модальних соснових насаджень Чорнобильської 

зони відчуження, які визначають наукову новизну дослідження та полягають  

у такому: 

вперше: 

– розроблено математичні моделі динаміки таксаційних показників та 

таблиці ходу росту модальних соснових деревостанів Чорнобильської зони 

відчуження для п’яти найпоширеніших типів лісу; 

– запропоновано нормативні таблиці біопродуктивності та 
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вуглецедепонувальної здатності модальних соснових деревостанів на 

типологічній основі як практичний інструментарій радіоекологічного 

моніторингу лісових екосистем регіону дослідження; 

– здійснено загальну оцінку фітомаси, первинної продукції та 

вуглецедепонувальної функції модальних соснових насаджень регіону 

дослідження; 

удосконалено нормативно-інформаційне забезпечення для оцінювання 

біопродуктивності та екосистемних функцій лісових фітоценозів з урахуванням 

впливу типологічних особливостей на ріст та розвиток модальних соснових 

насаджень; 

отримало подальший розвиток: 

– дослідження росту й біопродуктивності лісів Українського Полісся на 

основі системного підходу; 

– формування практичного інструментарію для впровадження 

низьковуглецевого розвитку регіонального лісового господарства. 

 Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

у вигляді комплексу математичних моделей особливостей росту модальних 

соснових деревостанів та системи нормативно-інформаційного забезпечення 

для оцінювання біопродуктивності насаджень сосни звичайної в різних типах 

лісу в межах досліджуваного регіону передані для практичного використання 

Київському обласному та по м. Києву управлінню лісового та мисливського 

господарства, а також Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному 

заповіднику.  

Отримані результати також використовуються в навчальному процесі 

Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

у процесі викладання дисциплін у межах ОС «Магістр» спеціальності «Лісове 

господарство».   

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно опрацьовано 

літературні джерела, методи й методики, проведено інформаційний пошук, 

проаналізовано та оброблено статистичними методами дослідні дані, а також 
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розроблено математичний і табличний інструментарій для прогнозування росту 

та оцінювання біопродуктивності й вуглецедепонувальної функції модальних 

соснових насаджень регіону дослідження. Здобувачем сформульовано основні 

наукові положення, обґрунтовано висновки та пропозиції виробництву, які є 

його науковим доробком. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати та теоретичні 

положення дисертації апробовано на: Міжнародному форумі студентів, 

аспірантів і молодих вчених (м. Дніпро, 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Біоресурси лісових та урбанізованих екосистем: 

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

Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики XXI століття та їхнє 

вирішення у лісовому комплексі й довкіллі» (м. Київ, 2015 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми наук про життя  та 

природокористування» (м. Київ, 2015 р.); науково-технічній конференції 

«Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та 

урбанізованих екосистем» (м. Львів, 2015, 2016 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Ліс, наука, молодь» (м. Житомир, 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Здоров’я лісів, екосистемні 

послуги та лісові продукти для суспільства» (м. Київ, 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Стале управління лісовим комплексом та 

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

Публікації. Основні наукові положення за темою дисертації 

опубліковано в 16 наукових працях, з яких 4 статті у наукових фахових 

виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, 

стаття в науковому виданні іншої держави, авторське свідоцтво на науковий 

твір, науково-методичні рекомендації та 9 тез наукових доповідей. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ БІОПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ТА 

ВУГЛЕЦЕВИХ ПОТОКІВ У ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗАХ 

 

В умовах невпинного наближення до незворотних змін у навколишньому 

середовищі, що зумовлені надмірним антропічним впливом на природні 

процеси в екосистемах Землі, людство прагне якнайшвидше вплинути на 

динамічні негативні прояви глобальних кліматичних явищ. 

Для напрацювання дієвих механізмів щодо забезпечення пом’якшення 

наслідків глобальних кліматичних змін, які полягають у порушенні здатності 

природних екосистем адаптуватися до частих проявів негативних погодних 

явищ та спричиняють негативний вплив на різні аспекти існування людства та 

навколишнього природного середовища, на глобальному рівні сформовано 

низку інституцій, серед яких базову координаційну роль виконує Міжурядова 

група експертів із питань зміни клімату. Напрацювання згаданих об’єднань 

слугували основою для прийняття низки міжнародних домовленостей, у тому 

числі й Паризької кліматичної угоди [115], стаття 4 якої вказує про 

необхідність «... досягти балансу між антропогенними емісіями з джерел і 

абсорбцією поглиначами парникових газів у другій половині цього століття…». 

Ця стаття є базисом для урахування ролі лісів як поглинача парникових газів. 

Активна участь України в міжнародній кліматичній діяльності спонукає 

до формування наукового підґрунтя для впровадження системних заходів щодо  

забезпечення компенсації емісії вуглецю його біологічною фіксацією, зокрема й 

у фітомасі лісових фітоценозів. Однією з ключових складових цієї системи є 

комплекс нормативно-довідкових матеріалів, що відображають кількісну 

оцінку біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності лісів, а тому 

розвиток досліджень у цьому напрямі лісівничої науки створює передумови для 

вирішення регіональних задач інтенсифікації низьковуглецевого лісового 

господарства.  
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1.1. Поняттєво-термінологічна основа дослідження біопродуктивності 

лісів 

 

Дослідження біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності  

соснових деревостанів Чорнобильської зони відчуження передбачає 

використання значної кількості лісотаксаційних та екологічних термінів, які й 

слугують спеціалізованою термінологічною основою дисертаційного 

дослідження та визначають можливості агрегації одержаних результатів у 

систему наявних лісівничих знань й адекватного їхнього порівняння з 

існуючими аналогами у вітчизняній і закордонній науковій літературі. 

Біопродуктивність модальних соснових деревостанів регіону дослідження 

характеризується у тому числі й тенденціями біопродукційного процесу та 

віковими змінами параметрів їхніх таксаційних показників. Указані тенденції 

чітко простежуються в таблицях ходу росту (ТХР), які є основою для 

нормативів динаміки біологічної та вуглецедепонувальної продуктивності. 

У лісотаксаційних наукових працях виокремлюють три базових типи  

таблиць ходу росту:  для нормальних (повних), оптимальних і модальних 

деревостанів [12, 25, 67, 134, 144]. 

Одним із завдань дисертаційної роботи є розроблення таблиць ходу росту 

саме для модальних деревостанів, які описують тенденції динаміки таксаційних 

показників, відображаючи вплив особливостей здійснюваних 

лісогосподарських заходів [144]. Базова перевага цих ТХР полягає у 

відображенні динамічних процесів у наявних деревостанах, на відміну від ТХР 

нормальних деревостанів, які містять кількісну характеристику найбільш 

продуктивних у певних лісорослинних умовах деревостанів і слугують певним 

еталоном для організації лісового господарства [36]. Щодо ТХР оптимальних 

деревостанів, то вони відображають певні планові значення динаміки 

таксаційних показників насаджень, які формуються для досягнення 

максимальних значень певних критеріїв оптимальності в конкретних 

лісорослинних умовах  [134]. 
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У межах дисертаційної роботи ТХР модальних деревостанів слугують 

базисом для опрацювання таблиць динаміки біопродуктивності та 

вуглецедепонувальної здатності. 

Активний розвиток термінологічного апарату в напрямі дослідження 

біопродуктивності лісових насаджень припадає на функціонування 

Міжнародної біологічної програми [67] ще у 70-х роках минулого століття.  

Зокрема, базові терміни та визначення згаданого наукового спрямування 

знайшли своє відображення в роботах Н. І. Базилевич [6], А. С. Ісаєва [51], 

П. І. Лакиди [67], А. І. Уткіна [138, 139] та інших [9, 11, 14, 20, 66, 74, 81, 105, 

106, 143]. Указаний поняттєво-термінологічний апарат, який певним чином 

трансформувався з часів Міжнародної біологічної програми, слугував основою 

для структурування дослідження в межах дисертаційної роботи. 

Згадані поняття описуються наступним змістовним наповненням:  

 первинна біологічна продуктивність (або «біотична продуктивність», 

«біопродуктивність») – це продукція, що утворюється в надземній та підземній 

частинах лісового біоценозу в процесі фотосинтезу за одиницю часу на одиниці 

площі, як правило вимірюється у т·га-1·рік [6, 67];  

 фітомаса – органічна рослинна речовина в надземній і підземній 

частинах живих органів дерев та інших компонентів насадження. Залежно від 

функціональних і морфологічних ознак та господарських критеріїв, фітомасу 

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

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

крони, генеративні органи, підземні (кореневі) органи. Фітомасу, як правило, 

оцінюють у сухому стані в т·га-1 [20, 108]; 

 мортмаса – органічна речовина відмерлих деревних рослин, їх 

фрагментів та окремих відмерлих компонентів живих рослин. До мортмаси 

відносять: деревний детрид (сухостій, деревна ламань), відмерлі корені, опад 

гілок і листя (хвої) у лісовій підстилці. До сухостійних дерев відносять дерева 

при відсутності живих органів на них та стояння дерев у природному 
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(вертикальному) стані. Мортмасу, як правило,  оцінюють у сухому стані в т·га-1 

[10]; 

 валова первинна продукція (Gross Primary Production – GPP) – 

накопичена органічна речовина автотрофами в процесі фотосинтезу за одиницю 

часу на одиниці площі, у тому числі й органічна речовина, яка була витрачена 

на дихання на період визначення. Вимірюється, як правило, в т·га-1·рік-1 сухої 

речовини [143]; 

 чиста первинна продукція (Net Primary Production – NPP) – органічна 

речовина, зафіксована в тканинах рослин, яка використовується на 

забезпечення їхнього росту та розвитку. Вимірюється, як правило, в т·га-1·рік-1 

сухої речовини [143]; 

 чиста екосистемна продукця (Net Ecosystem Production – NEP) – 

відображає різницю між нетто-первинною продукцією та гетеротрофним 

диханням екосистеми [143]. 

Вуглецедепонувальна екосистемна функція лісів слугує складовою 

системи заходів розвитку низьковуглецевого лісогосподарського виробництва, 

для організації якого оперують такими термінами, як запас вуглецю, стік 

вуглецю та емісія вуглецю: 

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

будь-який окремий момент часу і вимірюється в одиницях маси [24, 67]; 

 стік вуглецю – поглинання вуглецю з атмосфери великими 

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

Вимірюється в одиницях маси [24, 67]; 

 емісія вуглецю – інтегральний зворотний газопотік вуглецю від земної 

поверхні до атмосфери. Вимірюється в одиницях маси [24, 67]. 

Представлена поняттєво-термінологічна основа слугуватиме 

інформаційним базисом для здійснення дослідження біопродуктивності та 

вуглецедепонувальної функції соснових лісів Чорнобильської зони відчуження. 
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1.2. Основні напрями та сучасний стан дослідження біологічної 

продуктивності лісів   

 

Динамічні зміни концентрації вуглекислого газу в атмосфері Землі з 

кожним роком посилюють наслідки парникового ефекту, а відповідно й 

усвідомлення майбутніх наслідків глобальних кліматичних змін. Нині понад 

50 % щорічної емісії СО2 депонується в результаті фотосинтезу рослинністю 

наземних та водних екосистем [156, 188], водночас, лісові фітоценози 

розглядаються якнайперспективніші з позиції приросту можливого потенціалу 

депо вуглецю. У цьому контексті дослідження біологічної продуктивності лісів, 

які стартували ще в першій половині минулого століття, сьогодні набувають 

особливого значення [25, 149, 150]. 

Вивчення особливостей формування фітомаси деревостанів як  складової 

частини дослідження біопродуктивності лісових фітоценозів цікавило 

дослідників ще до прийняття Міжнародної біологічної програми (МБП). У цей 

час було опубліковано низку наукових праць вітчизняних та закордонних 

вчених [60, 141, 153–155], для яких характерні аналітичні та експериментальні 

дослідження взаємозв’язку фітомаси дерев із вимірюваними таксаційними 

показниками. Ці дослідження слугувати науковою основою комплексного 

використання лісових ресурсів в умовах максимізації їхнього економічного 

значення для розвитку промисловості в після воєнний період [137]. 

Екологізація дослідження біопродуктивності відбулася під час 

функціонування МБП, науковий доробок якої дозволив сформувати окремий 

напрям лісівничої науки [70]. Цей період характеризується напрацюванням 

значної кількості описових дослідних даних, які водночас, потребували 

значного математичного узагальнення. Вирішення згаданого питання 

здійснювалося вже за межами періоду МБП. Великий обсяг 

експериментального матеріалу, зібраного в межах МБП, став основою для 

значної кількості наукових праць, серед яких варто виокремити роботи 

Н. І. Базилевич [6], З. П. Білоуса та ін. [14], О. С. Ватковського [38], 
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М. А. Голубця та ін. [41], К. В. М’якушка [106], Л. І. Половнікова [118], 

Л. Є. Родіна, Н. І. Базилевич [124], А. І. Уткіна [138] та ін. 

Загалом до завершення ХХ століття сформувалися два базових напрями 

дослідження фітомаси як основної складової біопродуктивності лісових 

насаджень [66, 67]:  

а) біогеоценологічний (екологічний), пов’язаний із вивченням 

особливостей формування та кругообігу речовин та енергії в лісовому 

фітоценозі; 

б) ресурсознавчий, що розглядав фітомасу лісів як ресурсний потенціал 

лісової галузі, що може слугувати для задоволення потреб суспільного 

розвитку. 

Подальші дослідження цього спрямування інтегрувалися в комплексні 

наукові праці, які поєднували біоценотичну та ресурсну складові 

біопродуктивності лісів. Це зумовлено тим, що досить складно вивчати 

закономірності циркуляції життєво необхідних хімічних елементів у лісових 

біоценозах без розуміння особливостей формування первинної продукції та 

будови деревостану, в умовах відсутності знань щодо балансу органічної 

речовини у лісовому фітоценозі та ступеня використання сумарної сонячної 

енергії під час фотосинтезу [24, 70, 74]. 

Згадані тенденції чітко простежуються в наукових роботах представників 

наукової школи П. І. Лакиди, які внесли вагомий внесок у розвиток лісівничої 

науки в напрямі дослідження біопродуктивності лісів і розроблення комплексу 

нормативно-інформаційного забезпечення для оцінювання фітомаси, мортмаси 

та первинної продукції лісових фітоценозів.  Зокрема, запропоновано загальну 

оцінку біопродуктивності з акцентом на компоненти фітомаси та відповідні 

нормативно-довідкові таблиці для штучних дубових деревостанів Поділля 

України [81], штучних лісостанів ялини звичайної в Українських Карпатах [59], 

штучних сосняках українського Полісся [116], дерев і деревостанів вільхи 

клейкої в Західному Поліссі України [69], соснових насаджень на староорних 

землях [82], дерев і деревостанів берези повислої в Українському Поліссі [85], 
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штучних деревостанів сосни кримської в Криму [87], дерев і деревостанів ясена 

звичайного в Правобережному лісостепу України [84], дерев і деревостанів 

ялиці білої в Українських Карпатах [66], дерев і деревостанів осики, 

локалізованих у Східному Поліссі України [76], штучних сосняків Черкаського 

бору [86], рівнинних букових лісів  [101] та інших об’єктів. Ці напрацювання 

слугували основою формування науково-виробничих довідників для 

оцінювання фітомаси дерев [71] та деревостанів [72] панівних лісотвірних видів 

України. 

Науковий доробок українських вчених також містить низку регіональних 

оцінок біопродуктивності лісів, зокрема й у межах об’єктів природо-

заповідного фонду: сосняків Рівненщини [77], деревостанів основних 

лісотвірних порід Лівобережного Придніпровського лісостепу [92], Львівщини 

[74], Черкащини [83], Київської області [57], лісів державної організації 

«Резиденція «Залісся» [93], штучних сосняків міських лісів Києва [94], 

Шацького національного природного парку [91], Карпатського національного 

природного парку [70], національного природного парку «Прип’ять-

Стохід» [88]. 

Значною перевагою наведених регіональних оцінок є застосування 

однакових методичних підходів, що дозволяє об’єднати їх в єдину систему для 

порівняння ефективності прийнятих управлінських рішень щодо ведення 

лісового господарства.  

На початку ХХІ століття в українській лісівничій науці розвинувся 

напрям біопродукційних досліджень, пов’язаний з енергетичною функцією 

лісів та оцінюванням запасів деревної біомаси в лісових фітоценозах. Серед 

наукових робіт цього напряму варто відмітити роботи Р. Д. Василишина та ін. 

[19, 21, 22, 24, 26, 29], С. А. Ситник [126, 127], В. В. Слюсарчука [132, 133], 

О. В. Шевчука [146, 147] та ін. 

Невід’ємною складовою формування біопродуктивності лісових 

екосистем є органічна речовина відмерлих деревних рослин у вигляді 

сухостою, деревної ламані та лісової підстилки. Лісівничо-екологічним 
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особливостям динаміки деревного детриту в березняках Українського Полісся 

присвячені роботи М. А. Голяки, А. М. Білоуса, Д. М. Голяки [43]. Авторами 

досліджено закономірності формування відпаду дерев у молодняках берези 

повислої, терміну перебування сухостійних дерев у насадженні, швидкості 

деструкції деревного детриту цього деревного виду. Узагальнену кількісну 

оцінку деревного детриту в лісах Українського Полісся здійснено 

А. М. Білоусом [10].  

Нормативно-інформаційне забезпечення оцінювання компонентів 

надземної мортмаси березняків Чернігівщини, депонованого в них вуглецю та 

накопиченої енергії запропонував Я. В. Ковбаса [58], водночас 

У. М. Котляревська [13] приділила увагу визначенню особливостей 

формування відпаду дерев у вільхових молодняках, швидкості деструкції 

сухостійних дерев та деревної ламані модальних вільхових насадженнях. 

Дослідженням біопродуктивності типових природних угрупувань 

найпоширеніших видів чагарникових верб на теренах Чернігівського Полісся 

для різних рівнів організації живої матерії структурних елементів «стовбурець-

кущ-зарості», присвячені дослідження Д. М. Голяки, А. М. Білоуса, 

М. А. Голяки [42]. Науковцями оцінено якісні та кількісні показники 

компонентів фітомаси кущів автохтонних верб Чернігівського Полісся 

(попелястої, козячої, тритичинкової і п’ятитичинкової). 

Значний науковий доробок щодо дослідження біопродуктивності лісових 

фітоценозів за компонентами фітомаси та мормаси нині представлений у 

численних працях закордонних дослідників. Так, В. А. Усольцевим [136] 

підготовлено банк даних про запаси фітомаси в насадженнях основних 

лісотвірних деревних видів рослин Північної Євразії. У ньому представлена 

інформація щодо системи математичних залежностей фракцій фітомаси від 

таксаційних показників дерев і деревостанів. 

Масштабні наукові результати в цьому напрямі лісівничої науки були 

отримані науковцями Міжнародного інституту прикладного системного аналізу 

під керівництвом А. З. Швиденка. Ними було не лише оцінено вплив наземної 
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біоти на вуглецевий баланс бореальних лісів, а й здійснено прогнозування 

обсягів зв’язаного вуглецю за умови організації збалансованого ведення 

лісового та сільського господарства [142, 145, 148]. Також, представлено 

детальну просторову оцінку фітомаси та чистої первинної продукції лісових 

екосистем Північної Євразії  [177, 179] та опубліковано комплекс нормативно-

довідкових таблиць для оцінювання біологічної продуктивності лісів вказаного 

регіону [144]. 

Дослідниками з Японії [164], які вивчали фітомасу мангрових лісів у 

водно-болотних угіддях острова Окінава, на основі алометричних залежностей 

встановлено співвідношення обсягів фітомаси компонентів стовбурів дерев із 

біометричними параметрами їхніх листкових пластин. 

Вплив зміни вікового балансу ґрунтових мікроелементів на 

біопродукційний процес у насадженнях модрини сибірської став предметом 

дослідження В. М. Лебедєва та Є. В. Лебедєва [170]. Дослідники встановили, 

що в лісових насадженнях усіх класів бонітету від 25 до 300 років 

спостерігається зниження біологічної продуктивності та вуглецедепонувальної 

здатності відповідно до зниження поглинання азоту, фосфору та калію. Вказані 

показники різко змінюються до віку 75–80 років, а потім відносно 

стабілізуються, залишаючись на низькому рівні. 

Фізіологічний рівень дослідження біопродуктивності також характерний 

для наукової роботи індонезійських вчених [173], які встановили позитивний 

вплив режиму внесення мінеральних добрив на інтенсивність біопродукційного 

процесу в евкаліптових плантаціях Східного Калімантану в Індонезії. Це стало 

основою для опрацювання вченими різних сценаріїв економічної ефективності 

створення таких насаджень. 

У світовому науковому доробку також досить поширеними є 

дослідженням біопродуктивності лісів на основі застосування засобів 

дистанційного зондування Землі. Зокрема, для забезпечення широкомасштабної 

оцінки та картографування фітомаси лісів канадської провінції Альберта [175], 

використано програмне забезпечення SPLINe, розроблене Австралійським 

національним університетом. У цьому напрямі також було здійснено 
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дослідження вченими Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Так, оцінювання надземної фітомаси сосняків 

Київського Полісся за даними дистанційного зондування Землі запропоновано 

П. І. Лакидою та Д. В. Гілітухою [78], які на основі супутникових знімків 

високого просторового розрізнення розробили підходи до проведення 

подеревної таксаційної оцінки кількісних показників фітомаси й депонованого 

в ній вуглецю. Зі свого боку, В. В. Миронюк [102, 103] опрацював прикладні 

рішення для дешифрування видового складу та запасу лісових насаджень, 

використовуючи наземні вибіркові дані лісової інвентаризації, часові ряди 

супутникових знімків Landsat і технологію хмарних обчислень Goole Earth 

Engine. 

Поширеними залишаються також дослідження структури фітомаси 

лісових фітоценозів. Зокрема, у процесі вивчення вікової динаміки структури 

надземної фітомаси плантацій сосни звичайної, що ростуть у західних горах 

Хенті на півночі Монголії [181], встановлено особливості структурних змін 

компонентів фітомаси досліджуваних насаджень.  

Для букових насаджень північної Греції [189] встановлено висотні зміни 

параметрів біопродукційного процесу (фітомаси, первинної продукції, індексу 

листової поверхні) та висунуто гіпотезу впливу сильних вітрів на значних 

висотах над рівнем моря на кількісні значення біопродуктивності 

середземноморських букових лісів. 

Представлений науковий доробок у напрямі дослідження продуктивності 

лісових фітоценозів слугує важливою інформаційною базою для майбутніх 

досліджень, а тому одержані знання важливо поширювати в науковому 

співтоваристві для забезпечення дослідницького прогресу, зокрема в умовах 

обмеженого фінансування української лісівничої науки. У цьому контексті є 

важливими узагальнені наукові видання, що містять експериментальну базу 

даних дослідження біопродуктивності лісів України [166, 167], які об’єднують 

понад 30-річний період польових дослідних робіт із оцінювання компонентів 

фітомаси в межах тимчасових пробних площ.  
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1.3. Чиста первинна продукція та вуглецедепонувальна здатність 

лісових фітоценозів 

 

У забезпеченні глобального кругообігу вуглецю важливе місце належить 

фітоценозам Землі, які не тільки є джерелом емісії вуглецю в результаті 

автотрофного дихання й окислення (спалювання, біодестукція) органічної 

речовини, а й забезпечують його стік з атмосфери в результаті фотосинтезу. У 

цьому контексті саме чиста первинна продукція (ЧПП) відображає кількісне 

співвідношення автотрофного дихання та фотосинтезу у вигляді накопичення 

органічної речовини в тканинах рослин за одиницю часу на одиниці площі [27, 

68, 142, 179]. Кількісні показники первинної продукції лісових фітоценозів 

також слугують інформаційною основою для подальшого оцінювання їхніх 

екосистемних функцій та відображають певний вплив кліматичних змін на 

лісові екосистеми. 

У 2014 році групою науковців під керівництвом А. З. Швиденка [143] 

здійснено першу масштабну оцінку показників чистої первинної продукції та 

вуглецедепонувальної здатності лісів України. Дослідниками встановлено, що 

ЧПП українських лісів є досить високою і становить майже 100 млн тонн 

органічної речовини на рік, або в середньому 512 г вуглецю на 1 м2. Ці 

показники є досить близькими до середніх значень ЧПП лісів 25 країн 

Європейського союзу, де зафіксовано щорічне значення на рівні 520±75 г 

вуглецю на 1 м2 [172].  За даними цитованих науковців [143] частка насаджень 

хвойних деревних видів становить 35,5 % у загальній структурі ЧПП лісів 

України, тоді як на твердолистяні деревостани припадає 54,7 %. Середні 

значення ЧПП твердолистяних насаджень значно вищі за відповідні показники 

хвойних деревостанів і становлять відповідно 638 г та 410 г вуглецю на 1 м2, що 

на думку дослідників, пояснюється істотно різним внеском зеленої частини 

хвойних та листяних деревних видів у загальну величину ЧПП лісових 

екосистем. 

Оновлена оцінка ЧПП та вуглецевого бюджету лісів України, яка 
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здійснена дослідниками з Міжнародного інституту прикладного системного 

аналізу [171] на основі лісової карти України з роздільною здатністю 60 м, 

вказує на значення на рівні 90 млн тон органічної речовини на рік, або 504 г 

вуглецю на 1 м2. 

Регіональна оцінка ЧПП та вуглецедепонувальної здатності ялинових, 

ялицевих та букових насаджень Українських Карпат із використанням 

існуючих методичних підходів [143], була здійснена Р. Д. Василишиним [24, 

25, 27]. Дослідником встановлено, що чиста первинна продукція лісів 

досліджуваного регіону становить близько 25 млн т⋅рік-1 органічної речовини, 

або у середньому 570 г⋅(м2)-1⋅рік-1 депонованого вуглецю. Водночас найвищі 

показники щільності чистої первинної продукції характерні для букових 

деревостанів – понад 720 г⋅(м2)-1⋅рік-1, що на 40 % вище за середній показник 

українських лісів та на 74 % вище за середню щільність ЧПП ялинових 

насаджень (410 г⋅(м2)-1⋅рік-1) [24]. Науковцем також запропоновано комплекс 

довідкових таблиць динаміки біопродуктивності, чистої первинної продукції та 

депонованого вуглецю. 

Аналогічні нормативи були розроблені для м’яколистяних насаджень 

Українського Полісся А. М. Білоусом [11], для клейковільхових деревостанів 

цього ж регіону П. І. Лакидою, В. І. Блищиком та І. В. Блищиком [68], а для 

березових деревостанів Чернігівського Полісся – І. С. Приліпко [121]. 

Комплексну оцінку вуглецедепонувальної здатності лісових фітоценозів 

та впливу порушень у лісах Полісся України на їхній вуглецевий бюджет було 

здійснено науковцями кафедри таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП 

України спільно з колегами з Міжнародного інституту прикладного системного 

аналізу [165, 168].  

На сьогодні, основними джерелами інформації для впровадження 

майбутньої української системи оцінки запасів і потоків вуглецю, на думку 

Т. Ю. Бедернічека [15, 16], мають стати: 

 1) верифіковані лісовпорядні матеріали;  
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2) верифіковані результати обстежень ґрунтів з особливим акцентом на 

різні за стійкістю фракції органічної речовини ґрунту;  

3) дані дистанційного зондування Землі.  

Саме з використанням цих трьох джерел інформації, у тому числі на 

основі даних супутникових знімків, на думку дослідника, можна забезпечити 

прийнятну точність для експрес оцінки загальних запасів вуглецю в наземних 

екосистемах України [16]. Водночас, згадані дослідження повинні базуватися 

на едафічній сітці Погребняка (рис. 1.1) [117], оскільки наявні тенденції 

кліматичних змін можуть значно вплинути на трансформацію гідрогенних рядів 

у лісових екосистемах, що так само відобразиться в продуктивності лісових 

насаджень, зміні видового різноманіття та темпах біодеструкції органічної 

речовини.  

 
Рисунок 1.1. Едафічна сітка за П. С. Погребняком [16, 117] 

 

На думку європейських вчених [151], кількісна оцінка лісів, доступних 

для постачання деревини, є надзвичайно важливою основою для прийняття 

рішень щодо збереження та покращення лісових ресурсів та їх внеску у 

світовий вуглецевий цикл. Водночас німецькі дослідники [152] як важливий 
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регіональний пул депонованого вуглецю розглядають реліктові поклади 

деревного вугілля в Тауерському лісі. 

Беручи до уваги наслідки майбутніх кліматичних змін на території країн 

ЄС та їхній вплив на регіональний баланс емісії вуглецю, окремі науковці [158] 

вважають, що варто уникати створення лісів у місцях значної ймовірності 

пожеж та схильних до посухи територій, які наразі значно розширюються всією 

Європою.  

У цьому регіоні потепління, посуха та зростання екстремальних 

кліматичних явищ мають все більший негативний вплив на лісові насадження 

[183]. У процесі дослідження особливостей проведення рубок догляду вчені 

з’ясували, що структурна різноманітність та представленість деревних видів 

значно зростали після застосування адаптивного проріджування, яке було 

направлене на врахування особливостей росту всіх елементів лісового 

насадження [183]. 

Також не залишається поза увагою науковців [159] вплив можливих 

структурних змін у межах лісових фітоценозів на показники ЧПП та 

вуглецедепонувальної здатності. Так, у результаті дослідження тенденцій зміни 

вказаних показників при заміні майже 2 млн гектарів соснових лісів на 

природні широколистяні ліси, зокрема букові, встановлено, що середній 

показник ЧПП був на 1,1 Mг C·га-1·рік-1 вищим у букових лісах, ніж у соснових 

деревостанах. Це було досягнуто завдяки більшому продукуванню підстилки, 

тоді як продукування деревини мало незначні відхилення [159]. 

Важливим елементом лісового фітоценозу є також підріст та підлісок, 

який не тільки бере участь у формуванні лісового середовища, а й слугує 

чинником кругообігу вуглецю в лісовій екосистемі. Дослідження, які 

проводилися в мережі дослідницьких ділянок, що охоплюють місцеві градієнти 

різноманітності деревних видів, розподілених на шість базових типів 

європейських лісів, підтвердили, що у більшості досліджуваних типів лісів 

здебільшого доступність світла визначала внесок підліску в річний цикл 

вуглецю та поживних речовин [169]. 
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Варто зазначити, що у багатьох частинах земної кулі посилюються 

прояви порушень у лісових екосистемах. З метою пом’якшення наслідків 

вказаних порушень науковцями з Центральної Європи [190] запропоновано 

низку заходів управління. Використовуючи модель iLand, засновану на 

процесах для вивчення впливу обороту рубки на вразливість 16 000 га лісового 

ландшафту, який пошкоджений вітровалами та уражений короїдом, 

встановлено певну залежність запасів вуглецю в лісі та показників 

біорізноманіття від тривалості обороту рубки. Зокрема, скорочення обороту 

рубки на 40 % дозволило зменшити порушення на 14 % [190]. 

У науковому співтоваристві та практиків лісового господарства існує 

занепокоєння щодо потенційного зменшення надання послуг лісових екосистем 

через втрату різноманітності деревних порід [182].  У цьому контексті було 

проведене дослідження, яке зосереджено на розумінні взаємозв’язку між 

продуктивністю деревостану та кількома структурними характеристиками 

ялиново-ялицево-букових гірських лісових насаджень в Європі.  Запропонована 

модель показала, що в ялиново-ялицево-букових змішаних гірських лісах, коли 

ялина європейська, ялиця біла та бук лісовий рівномірно представлені в 

розподілі за розмірно-якісними характеристиками, біопродукційна здатність 

знижується. Ці дослідження мають важливе значення для управління ялиново-

ялицево-буковими гірськими лісами в Європі та для збереження й підвищення 

продуктивності й вуглецедепонувальної здатності досліджуваних змішаних 

лісів [182]. 

Важко переоцінити важливість моніторингових досліджень для 

управління вуглецедепонувальною здатністю лісових насаджень. Прикладом 

такої наукової діяльності можуть слугувати праці румунських [157] та 

іспанських [160] дослідників, які вдало поєднують польові дослідні дані з 

даними лісового кадастру для встановлення прогнозних оцінок щорічних 

обсягів депонованого вуглецю у лісових екосистемах. 

Представлена аналітична оцінка сучасного стану досліджень 

вуглецедепонувальної функції лісів вказує на високий рівень та велику 
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різноманітність наукових праць, а відповідно й важливість цього напряму 

досліджень для світового наукового співтовариства. 

 

 

  1.4. Інформаційне забезпечення оцінювання ролі соснових 

деревостанів у біопродукційних та екологічних процесах лісових екосистем 

 

Соснові деревостани України є важливим елементом лісового 

біорізноманіття та слугують вагомим об’єктом лісоресурсного потенціалу 

вітчизняного лісогосподарського виробництва. Охоплюючи понад 30 % 

вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок у межах лісового фонду України 

[50], домінуючи у видовій структурі лісів Українського Полісся, соснові 

насадження виконують комплекс екологічних, соціальних та економічних 

функцій. 

Науковий інтерес до соснових деревостанів був спочатку зумовлений 

їхньою лісосировинною цінністю. З метою обліку ресурсного потенціалу 

українських сосняків для лісогосподарського виробництва були запропоновані 

такі нормативи [12]: нормативи об’єму колод (Строчинський А. А., 

Маніта О. Г.), нормативи об’єму стовбурів в пристиглих та стиглих 

насадженнях (Маніта О. Г.), нормативи об’єму стовбурів у перестійних 

насадженнях (Строчинський А. А.), таблиці розподілу об’єму ділових стовбурів 

за класами і підкласами товщини, сортиментні таблиці (Строчинський А. А., 

Кашпор С. М., Білоус А. М., Миронюк В. В. та ін.), таблиці ходу росту повних 

деревостанів природного походження (Тюрін О. В.), таблиці ходу росту повних 

деревостанів штучного походження (Савич Ю. М., Лакида П. І.) та низка інших 

нормативно-довідкових таблиць [12]. 

У кінці ХХ століття активізувався процес екологізації лісотаксаційної 

науки, що спровокувало виникнення в науковому середовищі дослідницьких 

робіт, пов’язаних із вивченням біопродукційного потенціалу лісових 

фітоценозів. Так, П. І. Лакидою [67] були розроблені одні з перших 
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нормативно-довідкові таблиці для оцінювання фітомаси соснових насаджень у 

статиці та динаміці. Ці напрацювання слугували основою для продовження 

дослідження екологічних функцій штучних соснових насаджень 

М. М. Петренком [116], який встановив загальний запас фітомаси в культурах 

сосни звичайної Українського Полісся на рівні 99,6 млн т сухої органічної 

речовини, або майже 50 млн т депонованого вуглецю (за даними обліку лісів 

станом на 01.01.1996 р.). Характерною рисою його дослідження стало 

встановлення особливостей формування фітомаси хвої. Зокрема, дослідником 

встановлено, що в досліджуваних насадженях будь-якого віку найбільшу 

частку складає хвоя першого року життя (67–45 %), тоді як частка хвої другого 

та третього року становить відповідно 42–28 і 16–4 %. Також автор вказує, що 

хвоя четвертого року з’являється лише в насадженнях віком понад 70 років. 

За всеукраїнською оцінкою фітомаси 2014 року [143], частка соснових 

насаджень у загальній структурі депонованого вуглецю лісів України становить 

понад 30 %, або близько 250 млн т. Водночас, щорічно українськими сосняками 

депонується майже 13,7 млн т вуглецю, у тому числі 8,9 млн т – компонентами 

надземної фітомаси. 

Окремої уваги заслуговують дослідження штучних соснових насаджень, 

створених на староорних землях. Оцінювання продуктивності та 

вуглецедепонувальної здатності згаданих насаджень здіснено групою науковців 

під керівництвом П. І. Лакиди [82]. У межах цієї роботи дослідниками не тільки 

запропоновано комлекс відповідного нормативно-інформаційного 

забезпечення, а й здіснено оцінювання інвестиційної привабливості проєктів 

спільного впровадження, спрямованих на створення вуглецедепонувальних 

соснових насаджень. Так, за даними дослідників, за сприятливих умов інвестор 

може сподіватися на отримання чистого прибутку на рівні 30 000 грн‧га-1‧рік-1 

уже з 20-річного віку. 

Роль соснових насаджень у біопродукційних процесах урбанізованого 

середовища була досліджена І. П. Лакидою [94], який здіснив загальну оцінку 

біопродуктивності та окремих екосистемних функцій штучних соснових 
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деревостанів міських лісів Києва. За даними дослідника, у фітомасі 

досліджуваних насаджень акумульовано понад 2 млн т вуглецю, а щорічний 

його стік становить близько 18,8 тис. т. Водночас сумарні викиди вуглецю від 

стаціонарних та пересувних джерел у м. Києві у майже 149 разів перевищують 

вуглецедепонувальну здатність штучних сосняків регіону. 

Важливим доповненням до чинного інформаційного забезпечення 

оцінювання біопродуктивності соснових лісів стали моделі природної та 

базисної щільності стиглих та перестиглих соснових насаджень, запропоновані 

М. О. Лакидою [93]. 

Науковим базисом для врахування тенденцій біопродукційного процесу в 

модальних соснових деревостанах слугують таблиці ходу росту модальних 

деревостанів. Нині у вітчизняному науковому середовищі, окрім таблиць ходу 

росту модальних штучних соснових насаджень у межах міських лісів Києва 

[94], наявні також відповідні таблиці для штучних [89] та природних [90] 

соснових деревостанів Українського Полісся. Згадані нормативи розроблені на 

бонітетній основі, а тому їх складно адаптувати для прогнозування 

біопродукційних процесів у межах конкретних типів лісу, що особливо 

важливо для умов Чорнобильської зони відчуження.  

Досліджуючи особливості таксаційної будови штучних соснових 

деревостанів Чорнобильської зони відчуження, В. А. Свинчук, С. В. Зібцев, 

О. А. Борсук [125] дійшли висновку, що встановлені закономірності розподілу 

дерев за діаметром та просторово-параметрична структура досліджуваних 

насаджень набуває характеристик відмінних від аналочічних насаджень за 

межами зони відчуження. На думку дослідників, це пов’язано з обмеженістю 

проведення лісогосподарських заходів упродовж тривалого періоду.  

Вплив радіаційного забрудення на ліси Чорнобильської зони відчуження, 

у тому числі й соснові, зумовив появу значної кількості наукових праць, 

пов’язаних із вивченням особливостей протікання екологічних процесів у 

екосистемах регіону. За дослідженнями С. В. Зібцева та ін. [53], одним із 

базових показників екологічного стану соснових лісів регіону є дефоліація крон 
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дерев. У цьому контексті дослідниками встановлено, що понад 70 % дерев 

сосни звичайної за ступенем пошкодження крони належать до слабкої 

дефоліації (11–25 % пошкодження) та здорових дерев (до 10 % пошкодження).  

За дослідженнями Ю. О. Бондаря [17], репродуктивна здатність рослин 

сосни звичайної прямо пропорційно пов’язана з величиною мутагенезу в її 

насінні, а зростання цього показника на експериментальних полігонах із 

певними рівнями радіактивного забруднення, вказують на зростання 

цитогенетичних порушень через вплив 90Sr.  

Вагомий вклад у дослідження ролі соснових деревостанів в екологічних 

процесах лісових екосистем здійснено науковцями Поліського філіалу 

Українського ордена «Знак пошани» науково-дослідного інституту лісового 

господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького у співпраці з колегами 

з інших установ [61–63, 64, 65, 112, 113]. Згаданий науковий доробок слугує 

базисом для сучасних досліджень впливу радіаційного забруднення на 

формування функцій лісових екосистем досліджуваного регіону. 

У згаданому напрямі дослідження здійснюють також науковці Науково-

дослідного інституту сільськогосподарської радіології. Так, наукові праці 

Д. Голяки та ін. [162, 163] присвячені оцінці впливу радіації на радіальний 

приріст сосни звичайної в районах, які сильно постраждали внаслідок 

Чорнобильської аварії, а також розподілу концентрацій активності 137Cs та 90Sr 

у стовбурах сосни звичайної досліджуваного регіону. 

Наведене узагальнення інформаційного забезпечення оцінювання ролі 

соснових деревостанів у біопродукційних та екологічних процесах лісових 

екосистем охоплює лише незначну частину наукового доробку в напрямі 

дослідження лісових екосистем Чорнобильської зони відчуження. Нині існує 

значна кількість комплексних оцінок впливу радіоактивного забруднення на 

біоресурси досліджуваного регіону, а також на лісові системи та екологічний 

стан навколишнього природного середовища країни в цілому [54, 55]. Водночас 

залишаються питання, які ще потребують дослідження, а тому результати 
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дисертаційного дослідження стануть вагомим доповненням до існуючого 

наукового доробку щодо соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження. 

 

Висновки до першого розділу 

 

На основі аналітичного огляду сучасного стану дослідження 
біопродуктивності лісів та вуглецевих потоків в лісових фітоценозах можна 
зробити такі висновки та узагальнення: 

1. Наявні темпи промислового розвитку людської цивілізації вказують на 
необхідність активізації зусиль щодо впровадження механізмів пом’якшення 
наслідків глобальних кліматичних змін, у тому числі й через збереження 
рослинного різноманіття. 

2. Встановлено, що поняттєво-термінологіча основа дослідження 
біопродуктивності лісів значно еволюціонувала в напрямі нових понять та 
підходів щодо оцінювання екосистемних функцій лісів. У зв’язку з цим досить 
вживаними термінами, пов’язаними з екологізацією лісотаксаційної науки, 
стали вуглецедепонувальна здатність лісів та емісія вуглецю в результаті 
автотрофного й гетеротрофного дихання, які й визначають вуглецевий бюджет 
лісових екосистем. 

3. Базовими напрямами дослідження біопродуктивності деревостанів є: 

біогеоценотичний (екологічний) та ресурсознавчий. Проте, у сучасному 

науковому середовищі домінують дослідження, які за своєю комплексністю та 

масштабністю, нівелюють чіткі межі згаданих напрямів та значно 

диверсифікують аспекти дослідження біопродукційних процесів у лісових 

екосистемах. 

4. Світовий науковий доробок щодо біопродуктивності лісових 
фітоценозів спрямований, насамперед, на формування стратегії управління 
лісами та лісовими ресурсами в умовах глобальних кліматичних змін. 

5. Основою оцінювання вуглецедепонувальної здатності лісових 
фітоценозів слугують значення чистої первинної продукції, яка відображає 
кількісне співвідношення автотрофного дихання та фотосинтезу у вигляді 
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накопичення органічної речовини в тканинах рослин за одиницю часу на 
одиниці площі. 

6. Екологічна пріоритетність ролі лісових фітоценозів у загальній 
структурі суспільного виробництва зумовила інтенсивний розвиток 
нормативно-інформаційного забезпечення для оцінювання та прогнозування 
екосистемних функцій лісів, яке нині домінує в системі нормативного 
супроводу ведення лісового господарства. 

7. Нинішні знання про лісові екосистеми Чорнобильської зони 
відчуження потребують значного доповнення в напрямі прогнозування росту та 
біопродуктивності лісових насаджень, у тому числі й з урахуванням 
особливостей лісорослинних умов. 

 

Матеріали розділу опубліковані в таких наукових працях [30, 32, 34, 130]. 
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 
 
За лісорослинним районуванням і ґрунтово-кліматичними умовами регіон 

Чорнобильської зони відчуження належить до зони Українського Полісся, 

підзони Київського Полісся, та займає Поліську низовину Східно-Європейської 

рівнини. За фізико-географічним і геоботанічним районуванням України 

досліджувана територія належить до Поліської підпровінції лісової зони [4]. 

 Основним геологічним чинником, який визначає геодинамічний режим і 

геологічну будову досліджуваної території, слугує її приуроченість до 

масштабного тектонічного порушення – Прип’ятського розлому. Північно-

західна частина зони відчуження розташовується у межах південно-східних 

кордонів Прип’ятської западини, а північна й північно-східна розташовані на 

південному закінченні Брагінського-Чернігівського виступу кристалічного 

фундаменту [96]. 

У квітні 2016 року в межах Чорнобильської зони відчуження на території 

Іванківського і Поліського районів Київської області, Указом Президента 

України був створений Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний 

заповідник [95]. Цей об’єкт є природоохоронною, науково-дослідною 

установою загальнодержавного значення і створений з метою збереження в 

природному стані найбільш типових природних комплексів біосфери, 

здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього 

природного середовища, його змін під впливом антропогенних факторів [95].  

Заповідник включається в установленому порядку до Всесвітньої мережі 

біосферних резерватів у рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» та 

набуває міжнародного статусу. На його території відповідно до 

природоохоронного законодавства виділені такі функціональні зони: заповідна, 

буферна, регульованого заповідного режиму та антропогенних ландшафтів [97]. 
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2.1. Обґрунтування вибору регіону та об’єкту дослідження 

 

Через 35 років після аварії на Чорнобильській АЕС ліси зони відчуження 

залишаються критичним чинником впливу на стан навколишнього природного 

середовища як у Поліському регіоні, так і в Україні загалом. Нині внаслідок дії 

комплексу негативних чинників, зумовлених зокрема глобальними змінами 

клімату, лісові насадження зони відчуження характеризуються значною 

уразливістю, що супроводжується всиханням дерев і накопиченням значної 

кількості лісової біомаси, яка може нести значні загрози у випадку виникнення 

масштабних лісових пожеж. З іншого боку, це вагоме депо вуглецю, яке 

потребує ефективного управління, особливо в межах таких кризових територій, 

як Чорнобильська зона відчуження.  

Зважаючи на те, що лісові екосистеми регіону наразі характеризуються 

складним комплексом чинників (ізотопним складом радіонуклідів та його 

зміною з часом, щільністю забруднення ґрунту радіонуклідами, інтенсивністю 

біологічного кругообігу радіонуклідів, видовим складом), ведення лісового 

господарства тут повинно базуватися на концептуальних засадах сталого 

розвитку. Водночас необхідно враховувати наявні тенденції домінування 

кореневого шляху надходження радіонуклідів до елементів лісового 

фітоценозу, темпи їхнього перерозподілу між компонентами лісових екосистем 

та особливості повернення радіонуклідів у ґрунт із рослинним опадом та 

відпадом [65]. У таких умовах досить перспективною є домінування 

пріоритетної вуглецедепонувальної функції лісових насаджень, особливо з 

урахуванням значних обмежень щодо широкого використання деревинної 

сировини для суспільних потреб. 

Удосконалення ведення лісового господарства на засадах сталого 

розвитку в межах радіаційно забруднених територій дозволить також 

упровадити екосистемний принцип господарювання, зберегти біорізноманіття й 

забезпечити радіаційну безпеку споживачів продукції лісових екосистем. 
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Соснові насадження Чорнобильської зони відчуження є важливою 

складовою природного комплексу регіону, а їхній стан значним чином визначає 

стратегію управління лісовим господарством досліджуваного регіону. 

Зважаючи на те, що деревостани сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) у 

регіоні займають площу близько 90 тис. га, або майже 60 % лісових ділянок 

вкритих лісовою рослинністю, та характеризуються певними регіональними 

особливостями росту, динамічні біопродукційні процеси в них і є об’єктом 

дисертаційного дослідження. 

Міжнародний науковий інтерес до лісів Чорнобильської зони відчуження, 

у тому числі й до соснових насаджень, сприятиме значущості результатів 

дисертаційної роботи для  світового наукового співтовариства.   

Таким чином, ключові чинники, які визначили модальні соснові 

насадження Чорнобильської зони відчуження за дослідний об’єкт для 

дослідження їхньої біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності, такі: 

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

забезпечення національної екологічної безпеки; 

– можливість пріоритезації вуглецедепонувальної функції лісів 

регіону, що сприяє пом’якшенню наслідків глобальних кліматичних змін та 

зменшенню концентрації СО2 в  атмосфері планети; 

– необхідність урахування особливостей росту соснових насаджень у 

межах різних типів лісу як основи для прогнозування міграції радіонуклідів, а 

відтак й оцінювання можливості використання деревинної сировини для 

задоволення окремих суспільних потреб; 

– особливе значення оцінювання обсягів деревної біомаси в сосняках 

регіону для прогнозування можливості поширення лісових пожеж; 

– відсутність системних регіональних оцінок та нормативно-

інформаційного забезпечення для прогнозування росту, біопродуктивності та 

вуглецедепонувальної здатності модальних соснових насаджень у межах 

типологічних категорій.   
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2.2. Фізико-географічні та кліматичні умови регіону дослідження 

 

Чорнобильська зона відчуження розмішена на півночі Київської області 

на площі понад 2,5 тис. км2 (рис. 2.1) у межах фізико-географічної області 

Київського Полісся. 

За А. М. Абатуровим [1], зона відчуження розташована в таких 

геоморфологічних районах Прип’ятсько-Деснянского Полісся: 

Придніпровській терасовій низовині з дюнно-горбистими піщаними формами 

рельєфу, Воднольодовиковій та давньоалювіальній піщаній рівнині 

Мозирського Полісся, Північній моренно-зандровій рівнині Київського 

Полісся, Чорнобильській моренно-горбистій рівнині Київського Полісся та 

Нижньо-тетерівській зандрово-алювіальній акумулятивній низовині Київського 

Полісся [96]. 
 

 
Рис. 2.1. Територія Чорнобильської зони відчуження [95]  

 

У межах досліджуваного регіону фіксується значна строкатість і мозаїка 

диференціації природних територіальних комплексів. Зокрема, ділянки 

зандрової низовини з дерново-слабопідзолистими ґрунтами і лісами у борових 
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умовах переходять у ділянки зандрово-моренних рівнин із дерново-

середньопідзолистими ґрунтами і лісами у сугрудах, які змінюються моренно-

горбистими місцевостями з дерново-підзолистими ґрунтами [96]. У регіоні 

також значні площі займають місцевості надзаплавних терас із піщаними 

валами та заплавні тераси з урочищами частково меліорованих боліт [49]. 

За даними науковців Національного наукового центру «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»  [119], дерново-

слабопідзолисті ґрунти в регіоні формувалися переважно на піщаних або 

глинисто-піщаних материнських породах. Піщані різновиди цих ґрунтів 

розвинені в борових умовах лісових ділянок, де спостерігається висока 

кислотність (рН 3,5–4,0), а вміст гумусу не перевищує 0,5–0,8 %. Значні площі 

в регіоні займають також глинисто-піщані різновиди дерново-слабопідзолистих 

ґрунтів з вмістом гумусу до 1–1,5 %. Дерново-середньопідзолисті ґрунти, які  

сформувалися на глинисто-піщаних материнських відкладах, характеризуються 

вмістом гумусу на рівні 1,5–1,8 %. Окремими масивами в заплавах долин 

поширені болотні ґрунти, які представлені болотними, мулувато-болотними, 

торфувато-болотними ґрунтами й торфовищами [96, 119, 122]. 

Кліматичні умови території зони відчуження визначаються комплексом 

таких фізико-географічних чинників, як географічне положення та особливості 

циркуляції водних і повітряних мас. Зокрема взимку дуже розвинена 

циклонічна діяльність, при якій проходження західних і північно-західних 

циклонів часто супроводжується короткотривалим потеплінням, інтенсивними 

снігопадами та хуртовинами. Водночас, весняний період характеризується 

активним підвищенням температури повітря, інтенсивним таненням снігового 

покриву і швидким просиханням ґрунту. У кінці травня за температурним 

режимом у зоні відчуження фіксується кліматична норма літнього періоду, для 

якого характерні підвищена кількість опадів та активна грозова діяльність [96]. 

Наведені кліматичні умови формуються щорічним температурним 

режимом території та значно впливають на ріст і розвиток лісової рослинності, 

формуючи біологічно стійкі насадження. За даними багаторічних спостережень 
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на метеостанції «Чорнобиль» середня річна температура повітря становить 

7,2 ºС, а для січня та липня місяця характерні значення -6,1 ºС та 18,9 ºС 

відповідно (рис. 2.2). Водночас перші осінні приморозки, які можуть негативно 

впливати на ріст молодого покоління лісу, зазвичай з’являються на початку 

жовтня, а весняні заморозки можуть траплятися до кінця квітня [96].  

 

 
Рис. 2.2. Динаміка середньомісячних температур у межах 

Чорнобильської зони відчуження за даними метеостанції «Чорнобиль» 

(підготовлено на основі джерел інформації [96, 97]) 

 

Ще одним дуже важливим кліматичним чинником, який значно впливає 

на санітарний стан лісових насаджень, є кількість опадів. Так, за даними 

спостережень науковців Чорнобильського радіаційно-екологічний біосферного 

заповідника [96], за кількістю атмосферних опадів досліджуваний регіон 

належить до зони достатнього зволоження. Середня річна кількість опадів тут 

становить близько 604 мм, хоча в окремі, дуже вологі роки випадає понад 800–

820 мм опадів, а в сухі – 390–420 мм (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Динаміка опадів у межах Чорнобильської зони відчуження за 

даними метеостанції «Чорнобиль» (підготовлено на основі джерел інформації 

[96, 97]) 

 

Загалом, у період з кінця листопада до середини березня, коли випадають 

переважно тверді опади, загальна їх кількість складає близько 140 мм (понад 

25 % річної величини), тоді як частка рідких опадів складає майже 75 %.  

Водночас максимальна кількість опадів випадає в червні-липні [96]. 

Середня дата появи снігового покриву в межах зони відчуження – 

20 листопада, водночас найхарактернішим є діапазон від 6 жовтня до 15 грудня. 

Щодо сходження снігового покриву, то тут зафіксовано орієнтовну дату 

30 березня та можливий діапазон від 21 лютого до 22 квітня. Загалом стійкий 

сніговий покрив встановлюється в середньому до 22 грудня, а його руйнування 

відбувається до 14 березня, водночас у близько 10 % усіх зим стійкого 

снігового покриву не зафіксовано [97]. 

Орієнтовна кількість днів із сніговим покривом на території зони 

відчуження складає 90–100 днів. У цей час висота снігового покриву на 
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відкритій місцевості досягає 8–10 см. 

Значний вплив для забезпечення пожежної безпеки в лісах зони 

відчуження, особливо в соснових насадженнях, мають особливості 

переміщення повітряних потоків. Наразі, територія досліджуваного регіону не 

належить до вітронебезпечних [96]. Тут домінують вітри північно-західного 

(17 %), південно-західного, західного та північно-східного напрямів (рис. 2.4). З 

травня до серпня переважають північно-західні вітри (19–28 % у різні місяці), 

саме вони визначають тенденції переміщення продуктів горіння під час лісових 

пожежу протягом більшої частини пожежонебезпечного періоду. 

 
Рис. 2.4. Річна роза вітрів Чорнобильської зони відчуження за даними 

метеостанції «Чорнобиль»  [95] 

 

Середньорічна швидкість вітру в регіоні складає близько 4,0–4,2 м‧с-1, 

водночас значна кількість днів із вітром понад 15 м‧с-1 трапляється в березні-

травні та вересні-листопаді. 

Аналіз фізико-географічних та кліматичних умов регіону дослідження 

підтвердив наявність сприятливих умов для вирощування високопродуктивних 

соснових деревостанів, дозволивши визначити особливості прояву критичних 

кліматичних чинників, які можуть негативно впливати на ріст і розвиток 

досліджуваних насаджень, а також бути каталізаторами поширення 
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катастрофічних для лісового фонду регіону ландшафтних пожеж. Ефективне 

оперування вказаними показниками дозволить приймати своєчасні рішення 

щодо збереження лісових екосистем регіону. 

 

 

2.3. Характеристика лісового фонду Чорнобильської зони відчуження 

 

Ліси Чорнобильської зони відчуження за 30-річний період зазнали 

значних трансформаційних процесів, що були зумовлені обмеженістю впливу 

людської господарської діяльності. У науковій літературі зазначається, що 

сосна звичайна до аварії на Чорнобильській АЕС була основним едифікатором 

у насадженнях, які займали близько 80 % площ лісових ділянок, вкритих 

лісовою рослинністю [64]. Нині в лісовому фонді регіону значна частка 

насаджень листяних деревних видів, зокрема берези повислої. Насадження з 

переважанням у її складі наразі займають близько четверті лісового фонду  

Чорнобильської зони відчуження (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за 

панівними деревними видами 

Деревний вид 
Площа за даними обліку різних років 

2006 2016 
гa % гa % 

Береза повисла 38724,2 25,7 37383,0 26,2 
Вільха клейка 9983,6 6,6 9776,9 6,9 
Дуб звичайний 7676,0 5,1 6200,7 4,4 
Осика 1569,5 1,0 1534,0 1,1 
Сосна звичайна 89619,2 59,4 85830,0 60,2 
Інші види рослин 3304,8 2,2 1818,1 1,3 

Разом 150877,3 100,0 142542,7 100,0 
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За даними реляційної бази даних «Повидільна таксаційна характеристика 

лісу» ВО «Укрдержліспроект», що містить детальну таксаційну характеристику 

деревостанів панівних лісотвірних порід та є важливою складовою 

інформаційного забезпечення здійснення дисертаційного дослідження, площа 

лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю становить понад 140 тис. га, на 

яких зосереджено понад 30 млн м3 стовбурового запасу. За 10-річний період 

згадана площа зменшилася майже на 5 %, що серед інших причин пов’язано 

також із частими проявами лісових пожеж. 

Частка соснових насаджень у структурі лісового фонду досліджуваного 

регіону становить близько 60 % за площею та 70 % за запасом (рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5. Розподіл стовбурового запасу насаджень Чорнобильської зони 

відчуження за панівними деревними видами рослин 

 

У віковій структурі лісового фонду домінують середньовікові насадження 

з часткою понад 65 % площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 

(табл. 2.2). 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Береза повисла

Вільха клейка

Дуб звичайний

Осика

Сосна звичайна

Інші види рослин

Стовбуровий запас, тис. м3

Д
ер

ев
ни

й 
ви

д 
ро

сл
ин

2016

2006



55 
 

 

Таблиця 2.2 

Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок                                

за групами віку 

Група віку 
Площа за даними обліку різних років 

2006 2016 
га % га % 

Молодняки 38390,1 25,4 21777,3 15,3 
Середньовікові 88978,5 59,0 95748,3 67,2 
Пристиглі 14851,5 9,8 14864,1 10,4 
Стиглі 7799,2 5,2 8571,8 6,0 
Перестійні 858,0 0,6 1581,2 1,1 

Разом 150877,3 100,0 142542,7 100,0 
 

За період із 2006 до 2016 років найістотніше зменшилася частка 

молодняків, майже на 10 %, або на понад 16 тис. га. Такі зміни, як правило, 

зумовлені переходом частини молодняків до групи середньовікових насаджень, 

а також чинниками, які сприяли знелісненню території, у тому числі й лісовими 

пожежами. 

Позитивною динамікою характеризується зміна площі насаджень 

природного насіннєвого походження (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок                                

за групами віку 

Походження 
Площа за даними обліку різних років 

2006 2016 
га % га % 

Вегетативне 34045,4 22,6 31241,0 21,9 
Насіннєве природне 64747,8 42,9 64083,2 45,0 
Насіннєве штучне 52084,1 34,5 47218,5 33,1 

Разом 150877,3 100,0 142542,7 100,0 
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Загалом у структурі лісового фонду домінують насадження природного 

походження з часткою майже 67 %, у тому числі 45 % – насіннєві. Ще третина 

деревостанів є штучно створеними, як правило, це насадження у свіжих борах 

та свіжих і вологих суборах (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за типами 

лісорослинних умов та походженням 

Індекс 
ТЛУ 

Площа насаджень за походженням, га Усього 

вегетативне насінне 
природне 

насінне 
штучне га % 

А0 – 39,0 79,8 118,8 0,1 

А1 9,2 1316,2 1979,1 3304,5 2,3 

А2 431,1 8411 12557,0 21399,1 15,0 

А3 291,2 713,3 99,2 1103,7 0,8 

А4 66,2 13,9 – 80,1 0,1 

А5 – 6,6 – 6,6 0,0 

В1 1,4 118,6 19,8 139,8 0,1 

В2 1809,6 21798,3 25855,3 49463,2 34,7 

В3 6533,9 18144,7 3900,7 28579,3 20,0 

В4 1782,4 1767,1 84,8 3634,3 2,5 

В5 187,0 206,9 1,1 395,0 0,3 

С1 – 1,1 – 1,10 0,0 

С2 1417,4 2488,7 1528,4 5434,5 3,8 

С3 9663,6 7233,8 1015,5 17912,9 12,6 

С4 8304,7 1642,9 95,2 10042,8 7,0 

С5 637,0 114,5 0,5 752,0 0,5 

D2 13,6 8,0 – 21,6 0,0 

D3 51,5 57,5 2,1 111,1 0,1 

D4 41,2 1,1 – 42,30 0,0 

Разом 31241,0 64083,2 47218,5 142542,7 100,0 
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Загалом майже 60 % території лісового фонду Чорнобильської зони 

відчуження представлені суборами (рис. 2.6). Майже п’ята частина лісового 

фонду характеризується бідними лісорослинними умовами, де переважають 

насадження штучного походження, займаючи понад 60 % ділянок, вкритих 

лісовою рослинністю. У межах досліджуваного регіону на багаті лісорослинні 

умови (груди) припадає менше 1 % території, тоді як майже 90 % насаджень 

зони ростуть у свіжих та вологих умовах, а частка сухих умов становить тільки 

2,5 %.  

 
Рис. 2.6. Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 

за трофотопами 

 

Насадження вегетативного походження у 80 % випадків ростуть у 

вологих та сирих умовах, тоді як для насаджень насіннєвого походження 

характерними умовами зростання є свіжі гігротопи.  

Щодо продуктивності досліджуваних насаджень варто зазначити, що в 

Чорнобильській зоні відчуження домінують деревостани І та ІІ класів бонітету з 

частками відповідно 43,5 та 34,6 % (табл. 2.5). У цілому високопродуктивні 

деревостани І класу бонітету й вище в регіоні займають площу понад 80 тис. га, 

або 56,4 %. Частка низькопродуктивних (ІV клас бонітету  і нижче) насаджень 

не перевищує 2 %, які в основному представлені середньовіковими 

деревостанами та молодняками. 

18,2 %

57,7 %
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Таблиця 2.5 

Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за класами 

бонітету та групами віку 

Клас 
бонітету 

Площа насаджень у межах груп віку, га 

молодняки середньо-
вікові пристиглі стиглі і 

перестійні усього 

Іb 364,7 797,6 16,2 9,9 1188,4 
Іа 2411,5 14082,4 533,8 143,8 17171,5 
І 9428,5 43911,4 6086,4 2622,2 62048,5 
ІІ 6856,5 29577,9 6923,2 5915,5 49273,1 
ІІІ 2226,6 5694,5 1093,5 1199,6 10214,2 
ІV 419,2 1221,5 142,5 90,9 1874,1 
V 70,3 415,4 66,9 147,2 699,8 
Vа – 47,6 1,6 23,9 73,1 

Разом 21777,3 95748,3 14864,1 10153,0 142542,7 
 

Важливим аспектом структури лісового фонду досліджуваного регіону 

слугує повнотна структура деревостанів, яка певним чином відображає 

особливості ведення господарства в радіаційно забруднених лісах. 

З наведеної в табл. 2.6 інформації чітко простежується переважання в 

лісовому фонді Чорнобильської зони відчуження середньоповнотних 

деревостанів із відносною повнотою 0,7–0,8, які займають понад 60 % площі 

ділянок, вкритих лісовою рослинністю. Домінування насаджень із згаданою 

відносною повнотою характерне для деревостанів І–ІІІ класів бонітету. 

Водночас повнота 0,8–0,9 частіше фіксується в деревостанах Іа і вище класів 

бонітету, а для деревостанів ІV і нижче класів бонітету притаманне 

переважання відносних повнот на рівні 0,6–0,7. 

Загалом частка низькоповнотних насаджень з відносною повнотою 0,5 і 

нижче становить близько 10 %, й до 15 % досягає площа високоповнотних 

насаджень з повнотою 0,9 і вище. 
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Таблиця 2.6 

Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за 

відносними повнотами та класами бонітету 

Відносна 
повнота 

Площа насаджень у межах класів бонітету, га 

Іа і вище І ІІ ІІІ ІV і 
нижче усього 

0,4 і нижче 361,4 1763 1484,5 715,8 406,0 4730,7 
0,5 875,7 3261,1 4168,1 1422,4 510,2 10237,5 
0,6 1339,6 6751,2 8745,4 2301,7 609,6 19747,5 
0,7 4145,5 19208 16629,1 3063 581,6 43627,2 
0,8 6830,4 21318,2 13338,5 2045 386,6 43918,7 
0,9 4479,9 8880,2 4555,6 625,1 139,6 18680,4 
1,0 327,4 866,8 351,9 41,2 13,4 1600,7 

Разом 18359,9 62048,5 49273,1 10214,2 2647,0 142542,7 

Частка, % 12,9 43,5 34,6 7,2 1,9 100,0 
 

Аналіз структури лісового фонду Чорнобильської зони відчуження 

засвідчив наявність певних регіональних особливостей формування лісових 

насаджень у регіоні дослідження, що значно пов’язано із застосуванням 

відмінних від типових лісогосподарських підприємств Київського Полісся 

підходів до ведення лісового господарства. 

 

 

2.4. Лісівничо-таксаційна характеристика соснових деревостанів 

досліджуваного регіону 

 

Соснові деревостани Чорнобильської зони відчуження є важливим 

елементом регіонального ландшафту та мають екологічне й ресурсне значення. 

Наразі в регіоні дослідження їхня площа становить понад 85 тис. га, а загальний 

обсяг акумульованого стовбурового запасу досягає 24,5 млн м3 (табл. 2.7). 
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Таблиця 2.7 

Розподіл площі та запасу соснових насаджень за класами бонітету 

Клас 
бонітету 

Кількісний показник 
площа, га запас, тис. м3 

усього 

у тому числі 
у вогнищах 
кореневої 

губки 

усього 

у тому числі 
у вогнищах 
кореневої 

губки 
Іb 618,5 146,5 234,7 57,8 
Іа 12003,5 2356,3 4167,6 922,0 
І 44504,9 4890,7 13600,9 1651,9 
ІІ 23023,9 2016,0 5702,4 554,4 
ІІІ 180,0 6,3 707,8 40,6 
ІV 946,6 15,5 102,9 1,8 
V 4550,7 208,0 14,0 0,6 
Vа 1,9 –  0,04  – 

Разом 85830 9639,3 24530,29 3229,12 
 

Понад 10 % досліджуваних сосняків перебувають у вогнищах кореневої 

губки, що значно впливає не тільки на їхню лісосировинну функцію, але й на 

вуглецедепонувальну здатність. Це уражання найбільш поширене в 

деревостанах І та Іа класів бонітету.  

Водночас у регіоні домінують високобонітетні соснові насадження, 

площа яких для І і вище класів бонітету становить понад 55 тис. га, або 66,7 %. 

За походженням у регіоні переважають сосняки штучного походження, 

їхня частка становить 51,9 % від загальної площі соснових насаджень зони 

відчуження (табл. 2.8). За даними науковців [64], у 1983 р. понад 90 % сосняків 

віком до 50 років були штучного походження, однак особливості ведення 

лісового господарства в післяаварійний період призвели до зростання частки 

сосняків природного походження. Нині ця частка складає 48,1 %. Загалом, нині 

сосняки досліджуваного регіону характеризуються такими параметрами: 
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середній вік – 63 роки, середня відносна повнота – 0,74 та запас на 1 га – 288 м3. 

Таблиця 2.8 

Розподіл площі та середні таксаційні показники соснових деревостанів 

Чорнобильської зони відчуження за походженням 

Походження 
Площа Середні показники 

га % А, 
років Н, м D, см відносна 

повнота 
M, 

м3·(га)-1 

Насінне 
природне 

41268,1 48,1 69 21,0 27,6 0,68 276 

Насінне 
штучне 

44561,9 51,9 57 19,7 23,2 0,79 300 

Разом 85830,0 100 63 20,3 25,3 0,74 288 
 

У табл. 2.9 наведено розподіл площ та середні таксаційні показники 

деревостанів з участю сосни звичайної в межах груп віку. 

Таблиця 2.9 

Розподіл площ та середні таксаційні показники соснових деревостанів 

Чорнобильської зони відчуження за групами віку 

Група віку 
Площа Середні показники 

га % А, 
років Н, м D, см відносна 

повнота 
M, 

м3·(га)-1 

Молодняки 15725,9 18,3 24 9,0 11,3 0,67 93 
Середньовікові 58968,9 68,7 65 21,7 26,4 0,76 319 
Пристиглі 8360,6 9,7 92 25,9 34,9 0,67 361 
Стиглі 2761,0 3,2 113 26,5 39,7 0,61 341 
Перестійні 13,6 0,02 158 26,4 44,5 0,48 233 
Разом 85830,0 100 63 20,3 25,3 0,74 288 

 

Дані табл. 2.9 засвідчують нерівномірний віковий розподіл площ 

деревостанів з участю сосни звичайної. За віковою структурою розподіл площ 
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такий: частка середньовікових насаджень становить 68,7 %, молодняків –

18,3 %, натомість пристиглих – 9,7 %, а стиглих – 3,2 %. 

Важливим показником, який впливає на біопродуктивність деревостанів, 

є лісорослинні умови. У табл. 2.10 наведено розподіл площі та середніх 

таксаційних показників досліджуваних деревостанів за типами лісорослинних 

умов. 

Таблиця 2.10 

Розподіл площі та середні таксаційні показники соснових деревостанів 

Чорнобильської зони відчуження за типами лісорослинних умов 

Індекс 
ТЛУ 

Площа Середні показники 

га % А, років Н, м D, см відносна 
повнота 

M, 
м3·(га)-1 

А0 115,3 0,1 51 9,9 15,6 0,67 98 
А1 3278,7 3,8 54 13,4 18,8 0,69 157 
А2 20072,8 23,4 57 17,6 22,1 0,74 248 
А3 463,7 0,5 52 15,4 20,4 0,72 190 
А4 4,0 0,001 30 9,0 16,0 0,70 80 
А5 6,6 0,002 45 12,0 15,0 0,80 115 
В1 136,1 0,2 67 18,4 23,8 0,72 235 
В2 41596,6 48,5 61 20,8 25,4 0,75 310 
В3 15717,0 18,3 71 22,5 28,4 0,72 304 
В4 517,4 0,6 62 17,8 22,9 0,69 196 
В5 84,7 0,1 51 11,3 16,0 0,68 101 
С2 1936,4 2,3 69 24,3 29,9 0,74 357 
С3 1748,5 2,0 74 24,2 31,2 0,71 313 
С4 152,2 0,2 83 24,1 31,0 0,69 337 
Разом 85830,0 100 63 20,3 25,3 0,74 288 

 

З наведених у табл. 2.10 даних, можна зробити висновок, що в регіоні 

дослідження соснові насадження ростуть переважно у свіжих суборах та борах, 

а також у вологих суборах та сухих борах. 
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Загалом у суборах регіону зосереджено майже 68 % сосняків (рис. 2.7). 

 
Рис. 2.7. Розподіл площі соснових насаджень за трофотопами 

 

Дані рис. 2.8 демонструють розподіл площ соснових деревостанів за 

відносними повнотами, з якого можна простежити переважання 

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

насаджень із такою повнотою становлять відповідно 35,1 % та 26,8 % від 

загальної площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. 

 
Рис. 2.8. Розподіл площі соснових насаджень Чорнобильської зони 

відчуження за відносними повнотами 
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Досліджувані лісівничо-таксаційні особливості модальних соснових 

деревостанів і визначають особливості їх росту, біопродуктивності та мають 

вплив на формування їхнього вуглецедепонувального потенціалу. 

Інтенсивність біопродукційного процесу досліджуваних деревостанів 

визначається також структурою їхнього складу та домінуючими типами лісу. 

Розподіл площ досліджуваних деревостанів за часткою участі сосни звичайної в 

складі деревостанів наочно представлено на рис. 2.9. 

 
Рис. 2.9. Розподіл площі соснових насаджень Чорнобильської зони 

відчуження за часткою участі сосни звичайної в складі насадження 

 

З аналізу рис. 2.9 можна зазначити, що чисті соснові деревостани 

трапляються на понад 50 % ділянок, вкритих лісовою рослинністю. Ще третина 

насаджень характеризуються часткою участі сосни звичайної в складі 

досліджуваних насаджень у діапазоні від 7 до 9 одиниць (34,4 %). Отже, у 

Чорнобильській зоні відчуження домінують чисті та умовно чисті соснові 

насадження. 

Майже половина соснових деревостанів регіону росте у свіжому дубово-

сосновому суборі (рис. 2.10). Для моделювання росту модальних сосняків 

регіону дослідження в Чорнобильській зоні відчуження виокремлено такі типи 

соснових лісів як сухий сосновий бір, свіжий сосновий бір, свіжий дубово-
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сосновий субір, вологий дубово-сосновий субір та вологий грабово-дубово-

сосновий сугруд. Загалом, сумарна частка вказаних типів лісу в загальній 

типологічній структурі соснових деревостанів зони відчуження становить 

95,9 %.  

 
Рис. 2.10. Розподіл площі соснових насаджень Чорнобильської зони 

відчуження за типами лісу 

 

Загалом лісівничо-таксаційна характеристика модальних соснових 

деревостанів Чорнобильської зони відчуження слугувала інформаційним 

базисом для виконання завдань дисертаційного дослідження та сприяла 

встановленню ключових чинників, які пливають на формування 

біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності досліджуваних 

насаджень. 

 

Висновки до другого розділу  

 

За результатами аналітичної оцінки природно-кліматичних умов, 

структури лісового фонду та лісівничо-таксаційної характеристики соснових 
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Свiжий дубово-сосновий 
субiр
Свiжий сосновий бiр

Сухий сосновий бiр

Інші типи лісу
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деревостанів Чорнобильської зони відчуження можна зробити такі висновки та 

узагальнення: 

1. Кліматичні умови регіону дослідження сприяють вирощуванню 

високопродуктивних лісових насаджень, зокрема за участю сосни звичайної. 

Водночас, мають місце прояви критичних значень кліматичних показників, які 

можуть мати негативні наслідки для ведення лісового господарства, у тому й 

числі для відтворення лісових фітоценозів. 

2. Панівними лісотвірними деревними видами в регіоні дослідження є 

сосна звичайна (59,4 % за площею та 72,5 % за запасом), береза повисла (25,7 % 

та 15,5 %), вільха клейка (6,6 % та 6,2 %) і дуб звичайний (5,1 % та 4,1 %).  

3. У структурі лісового фонду Чорнобильської зони відчуження 

домінують середньовікові насадження, частка яких становить 67,2 %, та які 

характеризуються І і ІІ класами бонітету (43,5 та 34,6 %). Частка насаджень 

природного насіннєвого походження становить понад 45 % від загальної площі 

вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок регіону. 

4. Встановлено, що модальні соснові деревостани в зоні відчуження 

займають площу понад 85 тис. га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 

та характеризуються такими середніми таксаційними показниками: вік – 

63 роки, висота – 20,3 м, діаметр – 25,3 см, відносна повнота – 0,74, 

стовбуровий запас 228 м3·(га)-1. 

5. У регіоні дослідження сосна звичайна переважно росте в суборах 

(понад 67 %). У борах та сугрудах частка соснових насаджень становить 27,9 і 

4,5 % відповідно. У цих лісорослинних умовах, як правило, сформовані 

середньо- і високоповнотні насадження. Частка таких насаджень з відносною 

повнотою 0,7 та 0,8 становить понад 60 % , а з повнотою 0,9 і вище – 20,4 % від 

загальної площі соснових лісів  Чорнобильської зони відчуження. Значний 

вплив на формування високоповнотних насаджень має низька інтенсивність 

здійснення лісогосподарських заходів. 

6. Соснові деревостани зони відчуження сформовані в таких типах лісу, 

як сухий сосновий бір, свіжий сосновий бір, свіжий дубово-сосновий субір, 
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вологий дубово-сосновий субір та вологий грабово-дубово-сосновий сугруд, які 

за площею поширення охоплюють 95,9 % лісів регіону. 

7. Аналітична оцінка лісівничо-таксаційних характеристик лісів 

Чорнобильської зони відчуження слугуватиме інформаційною основою для 

моделювання росту модальних соснових деревостанів на типологічній основі, а 

також для оцінювання їх біопродуктивності та вуглецедепонувальної функції. 

 

Матеріали другого розділу опубліковані в таких наукових працях [30, 35, 

37, 128]. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОСЛІДНИХ ДАНИХ  

 

Вибір методичних підходів, спрямованих на ефективне вирішення 

завдань дисертаційного дослідження є важливим етапом формування структури 

дослідження, яка передбачає опрацювання достатньої кількості вихідних 

дослідних даних і в поєднанні з визначеними способами науково-пізнавальної 

діяльності та сукупністю методичного інструментарію дозволить одержати 

адекватні результати. 

Здійснення лісівничих досліджень, як правило, пов’язане з натурними 

дослідженнями лісових біогеоценозів, які варто розглядати як складні, 

динамічні, саморегульовані системи, де рослинні, тваринні й мікробні 

організми тісно взаємопов’язані в процесі життєдіяльності й забезпечують 

баланс речовини та енергії в лісових екосистемах [18, 67, 98]. Зважаючи на те, 

що лісовий фітоценоз на філософському рівні методології наукового 

дослідження розглядається через призму принципів, категорій та законів 

діалектики, загальна структура вивчення окремого об’єкту лісової екосистеми 

повинна відображати також тенденції переходу кількісних змін елементів 

фітоценозу в нові якісні характеристики насадження загалом.  

Дослідження біопродуктивності та вуглецедепонувальної функції 

модальних соснових деревостанів Чорнобильської зони відчуження передбачає 

використання сукупності методів та форм наукового пізнання. Рівнева 

інтеграція загальнонаукових (аналіз, синтез, аналогія, конкретизація, 

формалізація, моделювання) та емпіричних (спостереження, опис, порівняння, 

експеримент) методів дослідження дозволила отримати наукові результати 

дисертаційного дослідження, які комплексно відображають вплив типів лісу 

соснових насаджень на особливості їхнього росту, формування 

біопродуктивності та інтенсивності депонування атмосферного вуглецю в 

процесі фотосинтезу. 
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3.1. Особливості збору та опрацювання дослідних даних 

 

Польовий етап дисертаційного дослідження, який полягав у зборі 

дослідних даних, базувався на комплексній методиці збору й обробки 

дослідного матеріалу, що запропонована П. І. Лакидою [67].  Згадана методика 

дозволяє встановити кількісні значення параметрів фітомаси дерев і 

деревостанів. У межах дисертації ця методика поєднана з методичними 

підходами відбору дослідних зразків для моделювання ходу росту модальних 

деревостанів. 

Збір дослідних даних для оцінювання біопродуктивності соснових 

деревостанів проводився на тимчасових пробних площах (ТПП), які 

закладалися за загальноприйнятою лісотаксаційною методикою (Площі пробні 

лісовпорядні. Метод закладання: СОУ 02.02-37-476: 2006) [120]. Підбір ділянок 

для закладання пробних площ виконано на основі інформації з таксаційних 

описів і планів лісонасаджень з урахуванням планових таксаційних 

характеристик деревостанів (середній вік, склад насадження, походження, 

відносна повнота, тип лісорослинних умов, продуктивність тощо). У лісових 

ділянках, які відповідали заданим параметрам, закладалися дослідні тимчасові 

пробні площі. 

Прийнятою методикою передбачено здійснення двох етапів досліджень: 

польового та камерального.  

Польовий етап передбачає виконання такого переліку робіт [67]: 

1. Тимчасові пробні площі прямокутної форми (із співвідношенням 

сторін 1:2 і площею, кратною 0,05 га) закладалися в деревостанах у домінуючих 

типах лісорослинних умов і класів бонітету із забезпеченням репрезентативного 

діапазону віку та відносної повноти. 

2. Розмір пробної площі регламентовано кількістю дерев головного 

лісотвірного виду з дотриманням таких показників: у молодняках – не менше 

300 шт., середньовікових – 250 шт., пристиглих і стиглих деревостанах – 200 шт. 
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3. Облік дерев на ТПП здійснено в межах деревних видів і категорій 

технічної придатності, також окремо враховується сухостій та категорія дерев 

«вирубуваної частини». Облік дерев проведено за ступенями товщини з 

дотриманням таких градацій значень середнього діаметра насадження: 1 см 

ступінь – при середньому діаметрі до 5,9 см; 2 см – від 6,0 до 16,9 см; 4 см – 

понад 16,9 см. 

4. Згідно з вимогами методу пропорційно-ступінчастого представництва 

проведено відбір модельних дерев (МД) для детальної секційної оцінки 

параметрів стовбура та крони. При цьому здійснено: 

– вимірювання проєкції двох взаємно перпендикулярних поперечників 

крони (Пн.–Пд., Зх.–Сх.) на модельному дереві, що росте з відповідною 

позначкою на висоті 1,3 м від поверхні ґрунту; 

– відокремлення фракцій фітомаси (деревна зелень, живі гілки) та 

мортмаси (мертві гілки) крони на зрубаному модельному дереві й вимірювання 

довжини стовбура від пня до вершини, висоти пня, протяжності безсучкової 

частини стовбура, віку дерева (підрахунок кількості річних кілець на пні з 

урахуванням поправки); 

– вимірювання приросту за висотою (останні 5 або 10 років) на 

очищеному від гілок крони стовбурі МД; діаметра стовбура в корі; товщини 

кори та приросту за діаметром (останні 5–10 років) на пні, висоті 1,3 м та на 

серединах секцій. Вимірювання згаданих показників здійснено з дотриманням 

градацій таких довжин секцій: 0,5 м – за середньої висоти модельних дерев на 

ТПП до 6 м; 1 м – при висоті дерев від 6 до 12 м та 2 м – у дерев понад 12 м; 

– визначення маси деревної зелені, живих та мертвих гілок завдовжки до 

3 м для кожного МД, ваговим методом; 

– випилювання дослідних зрізів деревини в корі завтовшки 1–3 см: на 

пні, висоті 1,3 м та на відносних висотах стовбура – 0,1h; 0,25h; 0,50h і 0,75h, 

для оцінювання показників щільності деревини та кори стовбурів; 

– відбір дослідних зрізів у корі завтовшки 2–4 см із середньої частини 

гілок різної довжини з нижнього, середнього та верхнього шарів крони для 
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оцінювання показників щільності деревини та кори цих компонентів фітомаси; 

– відбір дрібних модельних гілок (фракція деревної зелені) із нижньої, 

середньої та верхівкової частин крони (до 10 шт.) для визначення частки хвої в 

деревній зелені та вмісту абсолютно сухої речовини у хвої на кожному МД. З 

відокремленої свіжої хвої здійснено відбір 3–5 наважок масою 10 г для 

визначення вмісту абсолютно сухої речовини. 

Камеральний етап передбачає виконання такого переліку робіт [67]: 

1. Визначення об’єму фракцій фітомаси (деревина, кора) та їхньої маси у 

свіжозрубаному та абсолютно сухому стані для встановлення природної й 

базисної щільності зрізів стовбура й гілок крони. 

2.  Відділення кори на дослідних зрізах стовбура та гілок крони, після 

їхнього параметричного оцінювання та пофракційне зважування деревини та 

кори на аналітичних вагах.  

3. Висушування в сушильній шафі при температурі ≈ +105º С до 

абсолютно сухого стану зразків деревини і кори зрізів, а також проб хвої й 

повторне зважування їх із точністю до 0,1 г. 

4. Опрацювання на ПК із використанням пакетів стандартних (Excel, 

STATISTICA тощо) та спеціальних прикладних програм (ПЕРТА та інші) [123] 

результатів польових і лабораторних досліджень. 

Для аналізу ходу росту модальних соснових деревостанів використано 

дослідні дані з літературних джерел [89, 90], що зібрані за однаковою 

методикою. Зокрема, відбір зрізів стовбурів дерев на серединах секцій 

здійснено з дотриманням таких вимог: площина перерізу повинна бути 

перпендикулярною до поздовжньої осі стовбура, робочою поверхнею на 

нульовому зрізі є верхня площина, на всіх інших – нижня [104]. 

Камеральні роботи з аналізу ходу росту містять підрахунок річних кілець 

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

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

Різниця між кількістю річних кілець на нульовому й будь-якому іншому зрізах 
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відповідає віку, у якому дерево досягло цієї висоти [104]. 

У результаті камерального опрацювання дослідної інформації 

сформовано робочі масиви даних, які слугували основою для здійснення 

моделювання росту й оцінювання біопродуктивності модальних соснових 

деревостанів Чорнобильської зони відчуження. 

 

 

3.2. Загальна характеристика дослідних даних 

 

Для встановлення кількісних показників біопродуктивності та 

вуглецедепонувальної функції соснових деревостанів Чорнобильської зони 

відчуження в дисертаційній роботі використано дані 18 тимчасових пробних 

площ, взяті із міжнародної бази даних «Biomass plot data base» [176], що 

характеризують сосняки досліджуваного регіону, а також 12 ТПП, закладених у 

соснових деревостанах регіону дослідження та суміжних територій, у тому 

числі Чорнобильської зони відчуження, науковцями кафедр таксації лісу та 

лісового менеджменту і лісівництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України в насадженнях досліджуваного регіону (додаток 

Б), з яких 7 закладено за участю здобувача. Для верифікації даних щодо ходу 

росту соснових насаджень у поєднанні з інформацію з бази даних ВО 

«Укрдержліспроект» використано польові дослідні матеріали з наукових 

джерел, які характеризують природні та штучні соснові деревостани 

Українського Полісся [89, 90]. 

Усі пробні площі підібрано в панівних типах лісорослинних умов 

досліджуваного регіону й уніфіковано згідно з лісівничими та лісотаксаційними 

вимогами до відображення науково-дослідної інформації. 

Розподіл кількості ТПП за типами лісорослинних умов та класами 

бонітету наведено в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Розподіл кількості тимчасових пробних площ за класами бонітету та 

панівними типами лісорослинних умов, шт. 

 

Використаний дослідний матеріал забезпечує наявність найбільш 

поширених класів бонітету й типів лісорослинних умов, оскільки саме у свіжих 

суборах та борах зосереджено понад 70 % усіх соснових типів лісу 

Чорнобильської зони відчуження. Кількість ТПП, закладених у свіжих суборах, 

складає 12 шт., 9 з яких – належать до високопродуктивних соснових 

деревостанів Іа та І класів бонітету.  

Вікова структура дослідних даних представлена в табл. 3.2 

Таблиця 3.2 

Розподіл кількості тимчасових пробних площ за класами бонітету та 

класами віку, шт. 

Індекс ТЛУ 
Клас бонітету 

Усього 
Іа I II III 

А1 – – – 4 4 

А2 – 3 5 – 8 

В2 5 4 3 – 12 

В3 1 5 – – 6 

Разом 6 12 8 4 30 

Клас  
бонітету 

Клас бонітету 
Усього 

II III IV V VI VII VIII IX X 

Іа – 1 1 1 1 2 – – – 6 

I 1 3 2 1 3 – 2 – – 12 

II – – 3 2 2 – – 1 – 8 

III – 1 – 1 – 1 – – 1 4 

Разом 1 5 6 5 6 3 2 1 1 30 
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За наведеними в табл. 3.2 даними, розподіл тимчасових пробних площ за 

класами віку відображає вікову структуру сосняків досліджуваного регіону та 

характеризується порівняно рівномірним представленням в усьому віковому 

діапазоні. Водночас, половина закладених ТПП представляють 

високопродуктивні середньовікові насадження.  

Більш ґрунтовний висновок про репрезентативність експериментального 

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

розподіл ТПП за групами віку та відносними повнотами. 

Таблиця 3.3 

Розподіл кількості тимчасових пробних площ за відносною повнотою та 

групами віку, шт. 

 

За даними табл. 3.3, середня повнота насаджень на ТПП знаходиться в 

межах середніх значень цього показника для соснових деревостанів 

Чорнобильської зони відчуження загалом.  

Аналізуючи дані цих таблиць, можна стверджувати, що закладені 

тимчасові пробні площі досить добре описують наявний стан соснових лісів 

регіону, забезпечуючи досить широкий віковий та повнотний діапазон зміни 

досліджуваних насаджень.  

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що наявний 

дослідний матеріал пробних площ відносно репрезентативно характеризує 

дослідні об’єкти та є цілком достатнім для оцінювання біопродуктивності 

досліджуваних насаджень. 

Група віку 
Відносна повнота 

Усього 
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Молодняки – 1 1 2 2 6 
Середньовікові 1 3 3 4 6 17 

Пристиглі – – 1 1 1 3 
Стиглі та перестійні 1 1 2 – – 4 

Разом 2 5 7 7 9 30 
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Для моделювання динамічних трендів таксаційних показників соснових 

насаджень у межах типів лісу в роботі використано таксаційну характеристику 

понад 20 тис. лісових ділянок (табл. 3.4). 

 Таблиця 3.4 

Розподіл кількості лісових ділянок за типами лісу 

 

Сформований масив даних слугуватиме інформаційним базисом для 

розроблення системи математичних моделей та нормативно-довідкових 

таблиць, які стануть практичним інструментарієм оцінювання екосистемних 

функцій соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження, у тому числі 

для моніторингу біохімічних процесів та прогнозування їхнього впливу на стан 

навколишнього природного середовища Поліського регіону. 

 

 

3.3. Базові передумови моделювання росту соснових деревостанів на 

типологічній основі 

 

Моделювання росту лісових насаджень, насамперед, залежить від 

наявності достатнього обсягу адекватної інформації, яка відображає поєднання 

даних з пробних площ та даних із виробничих матеріалів, які охоплюють масові 

Тип лісу 
Кількість лісових ділянок (виділів) 

шт. % 
Вологий грабово-дубово-сосновий 
сугруд 568 2,6 

Вологий дубово-сосновий субiр 4298 19,6 
Свiжий дубово-сосновий субiр 10274 46,8 
Свiжий сосновий бiр 4560 20,8 
Сухий сосновий бiр 916 4,2 
Інші типи лісу 1339 6,1 

Разом 21955 100,0 
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спостереження в натурі. На думку М. П. Анучіна [3], середні значення 

основних таксаційних показників, що визначені в результаті статистичного 

опрацювання з їх потрійними помилками, які вирівнюються графічним чи 

аналітичним методами, можуть використовуватися для формування таблиць 

ходу росту модальних та повних насаджень. 

Використання такого підходу до моделювання динаміки таксаційних 

показників на бонітетній основі має певні недоліки, зокрема це відсутність 

ретельного відбору насаджень одного природного ряду, водночас він має право 

на існування для створення ТХР на типологічній основі.  

Розробивши таблиці ходу росту модальних букових деревостанів на 

типологічній основі,  С. І. Миклуш [101] обґрунтовує вагомий вплив 

лісорослинних умов, які зумовлені багатством та вологістю ґрунту, макро- і 

мікрокліматичними особливостями, на інтенсивність біопродукційного 

процесу, формування взаємозв’язку між різними компонентами лісового 

фітоценозу та становлення фітоценотичної рівноваги в деревостанах. 

 У межах дисертаційної роботи саме типологічна основа використана за 

класифікаційний базис для моделювання динаміки таксаційних показників 

модальних соснових деревостанів Чорнобильської зони відчуження. З цією 

метою виокремлено п’ять типів лісу: сухий сосновий бiр (А1-С), свiжий 

сосновий бiр (А2-С), свiжий дубово-сосновий субiр (В2-дС), вологий дубово-

сосновий субiр (В3-дС) та вологий грабово-дубово-сосновий сугруд (С3-г-дС), 

які характеризують ростові процеси в соснових насадженнях на понад 95 % 

лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю регіону дослідження. 

Трофність та вологість лісорослинних умов значно впливають на 

особливості росту насаджень, що повинні враховуватися у процесі розроблення 

відповідних нормативів росту. Усереднені дані таксаційних показників 

модальних соснових деревостанів (табл. 3.5) свідчать, що тип лісу та вік 

насаджень суттєво впливають на кількісні значення їхніх таксаційних 

показників. Зокрема різниця між середніми таксаційними показниками у свіжих 

борах та суборах при мінімальній різниці середнього віку становить для 
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середньої висоти – 18,2 %, середнього діаметра – 14,9 % та запасу на 1 га – 

25,0 %. 

Таблиця 3.5 

Середні таксаційні показники соснових насаджень у межах основних типів 

лісу 

Шифр 
типу лісу 

Середні таксаційні показники 

вік, років висота, м діаметр, см відносна 
повнота 

запас, 
м3∙га-1 

А1-С 54 13,4 18,8 0,69 157 
А2-С 57 17,6 22,1 0,74 248 
В2-дС 61 20,8 25,4 0,75 310 
В3-дС 71 22,5 28,4 0,72 304 
С3-г-дС 75 24,4 31,5 0,71 318 

 

З наведених у табл. 3.5 даних також чітко простежується вплив вологи на 

показники росту насадження. Так, різниця між середніми таксаційними 

показниками у свіжих та сухих борах при тій же мінімальній різниці середнього 

віку (3 роки) становить для середньої висоти – 31,3 %, середнього діаметра – 

17,5 % та запасу на 1 га – 57,9 %. 

Такі відхилення вказують на необхідність розроблення нормативів для 

окремого типу лісу, оскільки ростові процеси в них характеризуються значними 

відмінними особливостями. 

Для додаткової перевірки відмінностей однорідних груп використано 

статистичні методи, що базуються на достовірній різниці в їхніх вибіркових 

середніх значеннях. Статистично достовірна відмінність у середніх значеннях 

двох вибірок оцінена за критерієм t-Ст’юдента [45], який дозволив оцінити 

подібності росту соснових насаджень різного походження в різних типах лісу. 

Різницю в таксаційних показниках досліджуваних насаджень оцінено в межах 

10-річних вікових груп на віковому проміжку від 10 до 100 років. Середні 

значення таксаційних показників встановлено за матеріалами вибіркових 
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сукупностей із згаданої раніше повидільної бази даних. Для аналізу 

використано модальні соснові деревостани зі значеннями найпоширенішої 

відносної повноти на рівні 0,6–0,8 [101]. 

Перевірку нульової гіпотези щодо подібності вибіркових середніх 

насаджень типів лісу здійснено за схемою, яку наведено в табл. 3.6 та 3.7. 

Таблиця 3.6 

Оцінка відмінностей росту у висоту в насадженнях різних типів лісу за 

трофотопами  

Вік, років 
Відмінність між висотами 

А2-С В2-дС 
t-Ст’юдента 

фактичний табличний 
10 1,6 2,1 1,52 2,02 
20 5,2 5,7 1,32 1,96 
30 8,2 10,2 2,01 1,96 
40 12,6 14,8 2,71 1,96 
50 16,2 18,3 2,75 1,96 
60 18,3 20,8 2,31 1,96 
70 20,1 22,9 2,18 1,96 
80 21,4 24,4 3,27 1,96 
90 22,4 25,8 3,41 1,96 
100 24,0 26,5 2,68 1,96 

 

Враховуючи, що для більшості вікових періодів критичне значення 

критерію t-Ст’юдента становить 1,96 [45], починаючи з 30-річного віку чітко 

простежується статистична відмінність у рості за висотою у насадженнях, що 

ростуть у свiжому сосновому бору та свiжому дубово-сосновому субору. 

Аналогічні тенденції характерні й для відмінностей росту у висоту в 

насадженнях різних типів лісу за гігротопами (табл. 3.7), де, починаючи із                 

40-річного віку встановлено статистичну відмінність у рості за висотою у 

насадженнях, що ростуть у свiжому дубово-сосновому субору та вологому 
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дубово-сосновому субору. 

Таблиця 3.7 

Оцінка відмінностей росту у висоту в насадженнях різних типів лісу за 

гігротопами 

Вік, років 
Відмінність між висотами 

В2-дС В3-дС 
t-Ст’юдента 

фактичний табличний 
10 2,1 1,8 1,08 2,08 
20 5,7 4,9 1,95 1,96 
30 10,2 9,6 1,68 1,96 
40 14,8 14,1 2,01 1,96 
50 18,3 17,5 2,21 1,96 
60 20,8 19,8 2,54 1,96 
70 22,9 21,7 2,27 1,96 
80 24,4 23,5 3,03 1,96 
90 25,8 24,8 2,86 1,96 
100 26,5 25,7 2,21 1,96 
 

З метою врахування особливостей росту сосняків різного походження в 

межах досліджуваного регіону також здійснено перевірку нульової гіпотези 

щодо подібності вибіркових середніх насаджень різного походження в межах 

найпоширенішого типу лісу – свiжого дубово-соснового субору (табл. 3.8). 

З наведеної в табл. 3.8 інформації простежуються відсутність впливу 

походження на особливості росту досліджуваних насаджень у висоту. 

Підтвердженням цьому слугують фактичні значення критерію t-Ст’юдента, які 

значно нижчі за його критичні значення, окрім показників 40-річних насаджень, 

де це співвідношення є оберненим. 

На основі статистичного аналізу сформовано методичний підхід до 

розроблення нормативів росту, який полягає у виокремленні ТХР для базових 

найпоширеніших типів лісу без поділу в межах насаджень різного походження. 
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Таблиця 3.8 

Оцінка відмінностей росту у висоту в насадженнях різного походження у 

межах свiжого дубово-соснового субору  

Вік, років 
Відмінність між висотами 

природне 
насінне 

штучне 
насінне 

t-Ст’юдента 
фактичний табличний 

10 2,5 1,9 1,21 1,96 
20 5,7 5,8 0,09 1,96 
30 10,1 10,4 0,62 1,96 
40 13,6 15,5 2,78 1,96 
50 17,9 18,3 1,02 1,96 
60 20,7 20,8 0,15 1,96 
70 22,8 23,0 0,14 1,96 
80 24,3 24,5 0,18 1,96 
90 25,6 26,0 0,34 1,96 
100 26,5 26,6 0,11 1,96 
 

Пошук математичного апарату став наступним етапом провадження 

методики створення ТХР. Аналіз численних математичних залежностей, які 

використовуються для опису динаміки висоти насадження дозволив 

виокремити для цього ростові функції [56]. Такі залежності детально описані та 

часто використовувалися в дослідженнях особливостей росту лісових 

насаджень [7, 25, 68, 89, 90, 144], що й зумовило вибір ростової функції 

Чапмана-Річардса [144] для моделювання середньої висоти насаджень. 

Для моделювання динаміки таких таксаційних показників, як середній 

діаметр, сума площ поперечного перерізу, запас та загальна продуктивність у 

дисертаційній роботі використано математичні залежності, які поєднують 

алометричні співвідношення й ростову функцію, а для моделювання частки 

участі головної породи в складі насадження застосовано поліноміальну 

залежність.  
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3.4. Методика оцінювання біопродуктивності та 

вуглецедепонувальної здатності соснових насаджень 

 

У науковому середовищі для встановлення кількісних параметрів 

накопичення живої органічної речовини нині найпоширенішими 

математичними моделями є пряма регресія в абсолютних величинах та моделі 

перевідних (конверсійних) коефіцієнтів, які дають можливість оцінювання 

обсягів фітомаси на основі узагальненої інформації обліку лісів як на рівні 

окремого регіону, так і країни в цілому [24, 27, 93]. 

За змістом конверсійний коефіцієнт (Rv) відображає відношення маси 

певної фракції фітомаси до запасу насадження в корі. Використання згаданого 

коефіцієнта для оцінювання біопродуктивності має тривалу наукову історію, 

починаючи від Ф. Флурі [289], який вперше застосував згадане співвідношення 

для встановлення об’єму гілок за об’ємом деревини, до сучасних досліджень 

біологічної продуктивності лісів, про що свідчать праці вітчизняних та 

закордонних науковців [11, 24, 46, 57, 58, 67, 93, 94, 136, 144, 167, 177, 180]. 

У процесі моделювання компонентів фітомаси соснових деревостанів 

Чорнобильської зони відчуження було використано функцію від віку, типу 

лісорослинних умов та відносної повноти. Результатом багатоваріантного 

пошуку став такий аналітичний вираз: 

321 aa
ТЛУ

a
0

fr
v PКAaM

PhR ⋅⋅⋅== ,                                (3.1) 

де Rv – відношення маси окремих фракцій фітомаси насадження (стовбур, 

деревина гілок крони, листя, хвоя, коріння) до запасу насадження; 

Phfr – маса окремих фракцій фітомаси; 

M – запас деревостану; 

A – середній вік насадження, роки; 

КТЛУ – код типу лісорослинних умов (А1 – 4, А2 – 5, В2 – 6, В3 – 7, С3 – 8); 

P – відносна повнота модального насадження; 

a1,a2,….a5 – коефіцієнти регресії. 
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Значення коефіцієнтів регресії та окремих статистичних параметрів 

одержаних математичних моделей наведено в табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Значення коефіцієнтів та статистична оцінка рівняння 3.1 для 

моделювання динаміки конверсійних коефіцієнтів 

Фракція фітомаси 
Коефіцієнти рівняння 

R2 Fфакт 
а0 а1 а2 а3 

Стовбур у корі 0,2240 -0,0187 0,4371 -0,0091 0,74 37,5 
Гілля 0,0725 -0,5819 1,1020 -0,0939 0,51 25,3 
Хвоя 0,1628 -1,0428 1,0857 -0,4737 0,64 31,7 
Коріння 0,3015 -0,3081 0,5324 -0,2227 0,58 26,2 

 

Оцінювання фітомаси таких елементів фітоценозу, як піднаметова 

рослинність та живий нагрунтовий покрив здійснено на основі математичних 

залежностей запропонованих А. З. Швиденком та ін. [143].  

Для оцінювання чистої первинної продукції, а відповідно й 

вуглецедепонувальної здатності соснових насаджень Чорнобильської зони 

відчуження був використаний запропонований А. З. Швиденком [142, 143, 144, 

145, 179] «напівемпіричний» метод.  

Основою цього методичного підходу слугує твердження про те, що чиста 

первинна продукція екосистеми у віці A (ЧППA) є аналогією річному зростанню 

загальної продукції фітомаси (або загальному приросту фітомаси) ЗПрФА, тобто 

це маса органічної речовини, виробленої екосистемою за одиницю часу (у 

цьому випадку за 1 рік) [24, 27, 143]. Таке твердження можна відобразити таким 

виразом: 

,1−−== АААА ЗПФЗПФЧППЗПрФ                         (3.2) 

де АЗПФ – загальна (накопичена) кількість фітомаси, продукованої лісовою 

екосистемою протягом її життєвого циклу до віку А, визначається в одиницях 

маси на одиницю площі (в абсолютно сухій речовині).    
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Загальна продукція фітомаси (ЗПФt) лісової екосистеми за час t може 

бути представлена такою залежністю: 

,жнп
t

пнр
t

кор
t

фсф
t

гіл
t

ст
tt ЗПФЗПФЗПФЗПФЗПФЗПФЗПФ +++++=  (3.3) 

де верхні індекси позначають відповідні фракції фітомаси: ст – стовбур у корі, 

гіл – деревина гілок у корі,  фсф – фотосинтезувальна фракція (листя або хвоя), 

кор – коріння, пнр – піднаметова рослинність насадження (підлісок, підріст) та 

жнп – живий надґрунтовий покрив.  

Детальний опис згаданого методичного підходу наведено в наукових 

працях Р. Д. Василишина [24, 27,] та А.З. Швиденка зі співавторами [143, 144, 

179]. 

Одержані кількісні параметри чистої первинної продукції в поєднанні їх 

із перевідними коефіцієнтами вуглецемісткості [174] (0,5 для деревних фракцій 

і 0,45 – для фотосинтезувальної фракції та нижніх ярусів) забезпечили 

методичну основу для оцінювання вуглецедепонувальної функції соснових 

насаджень регіону. 

 

 

Висновки до третього розділу 

  

За результатами опрацювання методичних підходів до збору, камеральної 

обробки й аналітичного узагальнення дослідного матеріалу, який характеризує 

соснові деревостани Чорнобильської зони відчуження, можна зробити такі 

висновки та узагальнення: 

1. Інформаційним базисом для виконання завдань дисертаційного 

дослідження слугують дослідні дані, зібрані в результаті виконання польових 

лісотаксаційних робіт на тимчасових пробних площах, у тому числі дослідні 

дані з відкритих наукових джерел, а також інформація  з бази даних ВО 

«Укрдержліспроект», що містить повидільну таксаційну характеристику 

соснових деревостанів досліджуваного регіону. 
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2. У межах дисертаційного дослідження використано показники 18 

тимчасових пробних площ, взяті з міжнародної бази даних «Biomass plot data 

base», а також 12 ТПП, закладених у соснових деревостанах регіону 

дослідження та суміжних територій науковцями кафедр таксації лісу та 

лісового менеджменту і лісівництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України в насадженнях досліджуваного регіону. 

3. Використані в роботі дослідні дані охоплюють широкий діапазон 

модальних соснових деревостанів Чорнобильської зони відчуження й 

репрезентативно описують їх в генеральній сукупності за базовими 

таксаційними показниками. 

4. Моделювання динаміки таксаційних показників модальних соснових 

деревостанів здійснено з використанням ростової функції Чапмана-Річардса та 

алометричних залежностей, які адекватно описують особливості росту 

досліджуваних деревостанів у різних типах лісу досліджуваного регіону. 

5. Встановлено статистично значущу різницю в рості соснових 

насаджень у найпоширеніших типах лісу та доведено відсутність суттєвого 

впливу походження на ростові процеси в сосняках досліджуваного регіону. 

6. За методичну основу для оцінювання біопродуктивності й 

вуглецедепонувальної функції соснових лісів слугували запропонований 

А. З. Швиденком «напівемпіричний» метод та розроблені математичні моделі 

конверсійних коефіцієнтів. 

7. Використаний дослідний матеріал та методичні підходи цілком 

забезпечують можливість вирішення завдань дисертаційного дослідження щодо 

оцінювання особливостей росту, біопродуктивності та вуглецедепонувальної 

функції соснових лісів Чорнобильської зони відчуження. 

 

Матеріали третього розділу опубліковані у таких наукових працях [33, 80, 

131, 184, 185]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ БІОПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА 

ВУГЛЕЦЕДЕПОНУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ 

 

Екологізаційні тенденції сучасної світової лісівничої науки скеровані на 

вирішення проблем, пов’язаних з глобальними кліматичними змінами. Вони 

зумовили необхідність формування нормативно-інформаційного забезпечення 

як наукової основи прийняття рішень для розроблення стратегії запобігання та 

пом’якшення наслідків наявних кліматичних змін, зокрема й засобами лісового 

господарства. У цьому контексті пріоритетними чинниками, які формують 

екологічний потенціал лісових фітоценозів, є їхні екосистемні функції та 

послуги. Серед згаданих важливе місце належить здатності лісів впливати на 

основні геобіохімічні цикли, у тому числі й вуглецевий, а тому оцінювання 

кількісних показників біопродуктивності лісів, таких як запаси фітомаси, 

мортмаси та обсяги чистої первинної продукції, слугує передумовою 

прогнозування ємності біосферної ролі лісових екосистем. 

 

 

4.1. Моделі динаміки таксаційних показників модальних соснових 

деревостанів за типами лісу 

 

Наявний лісотаксаційний науковий доробок характеризується наявністю 

значної кількості нормативно-довідкових матеріалів, що напрацьовані за понад 

півстолітній період, і які нині слугують базовим науково-виробничим 

інструментарієм для прогнозування динаміки таксаційних показників соснових 

деревостанів Українського Полісся. Як уже згадувалося раніше, серед вказаних 

нормативів варто відмітити таблиці ходу росту повних соснових деревостанів 

природного походження, розроблені О. В. Тюріним, а також таблиці ходу росту 

повних штучних соснових деревостанів, складені Ю. М. Савичем та 



86 
 

 

П. І. Лакидою  [12, 109]. Згадані таблиці росту, як і таблиці ходу росту 

оптимальних соснових деревостанів [134], складено на бонітетній основі, тобто 

вони відображають динаміку таксаційних показників сосняків у межах класів 

бонітету. 

Бонітетну класифікаційну основу в процесі моделювання росту 

насаджень використано також у дослідженнях В. В. Антанайтіса, 

М. В. Давидова, В. В. Загреєва,  П. І. Лакиди, К. Є. Нікітіна, А. З. Швиденка та 

ін. [89]. 

На початку ХХІ століття бонітетна класифікаційна основа була 

використання й для розроблення таблиць ходу росту модальних насаджень, які 

відображали динамічні ростові процеси в наявних деревостанах. Серед таких 

нормативів варто виокремити таблиці ходу росту штучних модальних соснових 

деревостанів Полісся України [89] і таблиці ходу росту природних модальних 

соснових деревостанів Полісся України [90]. Аналогічний методологічний 

підхід до моделювання динаміки таксаційних показників модальних 

деревостанів використовували й інші дослідники [7, 11, 25, 67, 94, 144].  

Оригінальний підхід до моделювання росту модальних букових 

деревостанів рівнинної частини України, використаний С. І. Миклушем [100, 

101], який запропонував таблиці ходу росту модальних деревостанів на 

типологічній основі. Аналогічний підхід використано й у межах цієї 

дисертаційної роботи, де за класифікаційний базис для моделювання динаміки 

таксаційних показників модальних соснових деревостанів слугувати панівні 

типи лісу досліджуваного регіону. 

Отже, для моделювання середньої висоти модальних соснових 

деревостанів Чорнобильської зони відчуження використано функцію Чапмана-

Річардса [144], яка базується на моделях Мітчерліха (G. Mitscherlich) та 

Міхайлова (I. Michailoff) і має такий вигляд:  

cbАeaY )1( −−⋅= ,                                                  (4.1) 
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де А – вік, років; а – параметр, що визначає максимальне значення показника; 

b – параметр, що визначає характер нахилу кривої; с – параметр, що визначає 

форму кривої. 

Ця модель дозволяє охопити широкий спектр кривих росту, вона 

характеризується значною гнучкістю та здатна описати особливості ростових 

процесів у досліджуваних соснових деревостанах, а її коефіцієнти мають 

біологічний зміст.  

Коефіцієнти та статистичну оцінку моделей середньої висоти наведено в 

табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 
Значення коефіцієнтів функції Берталанфі для моделей середньої висоти 

соснових деревостанів у різних типах лісу 

Шифр 
типу лісу 

Коефіцієнти рівняння Коефіцієнт 
детермінації 

R2 a b c 

Сухий сосновий бір 
А1-С 25,896 0,021 1,512 0,80 

Свіжий сосновий бір 
А2-С 26,477 0,027 1,540 0,82 

Свіжий дубово-сосновий субір 
В2-дС 28,736 0,031 1,688 0,88 

Вологий дубово-сосновий субір 
В3-дС 28,640 0,031 1,833 0,86 

Вологий грабово-дубово-сосновий сугруд 
С3-г-дС 29,748 0,039 2,227 0,83 

 

Для моделювання динаміки середнього діаметра використано його 

залежність від таких таксаційних показників як вік (A) та середня висота (H). У 

результаті одержано математичні моделі, які з високим рівнем опису вихідних 

дослідних даних (R2 = 0,82–0,86) описують динаміку середнього діаметра 

модальних соснових деревостанів Чорнобильської зони відчуження. Її 
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загальний вигляд такий: 

( ) ( ) 31 )1( 20
aa AaHaD ⋅−−⋅⋅= exp exp .                             (4.2)  

Оскільки як фактори функції використано вік та середню висоту, ця 

залежність слугує для моделювання динаміки середнього діаметра модальних 

соснових деревостанів зони відчуження в межах різних типів лісу. 

Коефіцієнти та статистичну оцінку моделей середнього діаметра наведено 

в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 
Значення коефіцієнтів функції (4.2) для моделей середнього діаметра 

соснових деревостанів у різних типах лісу 

Шифр 
типу лісу 

Коефіцієнти рівняння Коефіцієнт 
детермінації 

R2 а0 а1 а2 а3 

Сухий сосновий бір 
А1-С 16,943 0,034 -0,016 1,027 0,82 

Свіжий сосновий бір 
А2-С 9,559 0,050 -0,025 0,992 0,84 

Свіжий дубово-сосновий субір 
В2-дС 7,084 0,060 -0,030 0,915 0,84 

Вологий дубово-сосновий субір 
В3-дС 14,195 0,038 -0,028 1,012 0,86 

Вологий грабово-дубово-сосновий сугруд 
С3-г-дС 16,966 0,031 -0,026 1,121 0,83 

 

Наведена статистична оцінка свідчить про достатньо високий рівень 

точності отриманих математичних моделей. Їхній коефіцієнт детермінації 

(R2 більше 0,82) вказує на те, що рівняння описують понад 80 % емпіричних 

даних. 
У процесі моделювання суми площ поперечних перерізів модальних 

насаджень необхідно враховувати поступове зменшення відносної повноти з 

віком у різних типах лісу, що зумовлене структурними особливостями 



89 
 

 

модальних насаджень. 

Оскільки між сумою площ поперечних перерізів та середньою висотою є 

тісний кореляційний зв’язок, тому прийнятні результати може забезпечити 

функція, аргументами якої є вік та середня висота деревостану.  

У результаті багатоваріантного пошуку адекватних моделей росту для 

побудови моделей суми площ поперечного перерізу (G) було використано таку 

математичну залежність: 

( ) 31 )1( 20
aa AaHaG ⋅−−⋅⋅= exp .                               (4.3) 

Статистична оцінка використаного рівняння 4.3 для моделювання 

абсолютної повноти та кількісне значенні його коефіцієнтів наведено в  

табл. 4.3.  

Таблиця 4.3 
Значення коефіцієнтів функції (4.3) для моделей суми площ поперечного 

перерізу соснових деревостанів у різних типах лісу 

Шифр 
типу лісу 

Коефіцієнти рівняння Коефіцієнт 
детермінації 

R2 а0 а1 а2 а3 

Сухий сосновий бір 
А1-С 7,013 0,523 -0,154 7,094 0,72 

Свіжий сосновий бір 
А2-С 14,698 0,288 -0,145 8,605 0,74 

Свіжий дубово-сосновий субір 
В2-дС 23,929 0,139 -0,147 10,012 0,78 

Вологий дубово-сосновий субір 
В3-дС 22,776 0,141 -0,140 9,306 0,76 

Вологий грабово-дубово-сосновий сугруд 
С3-г-дС 19,048 0,214 -0,166 10,013 0,73 

 
Базовими таксаційними показниками деревостанів, які характеризують їх 

продуктивність, є запас та приріст. У лісотаксаційних дослідженнях запас є 



90 
 

 

функцією суми площ поперечних перерізів, середньої висоти та середнього 

видового числа (F). Тому для моделювання запасу соснових деревостанів зони 

відчуження було використано кількісні показники середньої висоти, відносної 

повноти (Р) та коефіцієнту складу насадження (Кс). У результаті 

багатоваріантного пошуку адекватних моделей росту було вибрано таку 

математичну залежність: 

( ) 2)1( 10
aHaPKcaM ⋅−−⋅⋅⋅= exp .                                (4.4) 

Значення відносної повноти соснових насаджень було встановлено із 

врахуванням співвідношення між сумами площ поперечних перерізів 

досліджуваного та нормального (табличного) насадження [12]. 

Статистична оцінка використаного рівняння 4.4 для моделювання запасу 

насадження та кількісне значенні його коефіцієнтів наведено в  

табл. 4.4.  

Таблиця 4.4 

Значення коефіцієнтів функції 4.4 для моделей запасу соснових 

деревостанів у різних типах лісу 

Шифр 
типу лісу 

Коефіцієнти рівняння Коефіцієнт 
детермінації 

R2 а0 а1 а2 

Сухий сосновий бір 
А1-С 149,245 -0,032 1,809 0,87 

Свіжий сосновий бір 
А2-С 169,764 -0,033 1,901 0,94 

Свіжий дубово-сосновий субір 
В2-дС 188,236 -0,028 1,774 0,93 

Вологий дубово-сосновий субір 
В3-дС 141,602 -0,040 1,845 0,88 

Вологий грабово-дубово-сосновий сугруд 
С3-г-дС 142,395 -0,037 1,788 0,84 
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Усі наведені вище змодельовані таксаційні показники описують 

деревостан загалом. Однак у модальних соснових насадженнях досліджуваного 

регіону в окремих випадках формуються мішані деревостани. Отже, за 

матеріалами повидільної бази даних встановлено залежність зміни частки 

досліджуваного виду в складі деревостану з віком. Згадана залежність, яка є 

складовою моделі динаміки запасу та загальної продуктивності, має такий 

вигляд: 

,2
210 AaAaaC ⋅+⋅+=                                              (4.5) 

де  С – коефіцієнт складу (частка сосни звичайної) насадження. 

Кількісні значення коефіцієнтів рівняння 4.5 наведено в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Значення коефіцієнтів залежності (4.5) для моделей коефіцієнтів складу 

соснових насаджень у різних типах лісу 

Шифр 
типу лісу 

Коефіцієнти рівняння Коефіцієнт 
детермінації 

R2 а0 а1 а2 

Сухий сосновий бір 
А1-С 8,894 0,016 -0,008‧10-2 0,37 

Свіжий сосновий бір 
А2-С 7,782 0,044 -0,022‧10-2 0,71 

Свіжий дубово-сосновий субір 
В2-дС 6,473 0,063 -0,003‧10-1 0,81 

Вологий дубово-сосновий субір 
В3-дС 4,333 0,088 -0,004‧10-1 0,74 

Вологий грабово-дубово-сосновий сугруд 
С3-г-дС 4,421 0,048 -0,002‧10-1 0,52 

 

У модальних деревостанах досліджуваного регіону частка сосни 

звичайності зростає від 5–7 одиниць у вологому грабово-дубово-сосновому 

сугруді до 9–10 одиниць у сухому сосновому бору. Водночас, в інших 
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досліджуваних типах лісу домінують насадження з часткою сосни звичайної в 

складі а рівні 8–9 одиниць. Зокрема для оліготрофних, ксерофітних і 

мезоксерофітних умов характерні чисті та умовно чисті соснові деревостани. 

Особливе значення для проєктування лісогосподарських заходів має 

моделювання запасу частини дерев, що вибирається в процесі здійснення 

лісогосподарських заходів. Через відсутність достатньої кількості вихідних 

дослідних даних для моделювання вказаної частини таблиць ходу росту у 

роботі здійснено моделювання загальної продуктивності деревостану, на основі 

інформації щодо відповідних співвідношень для соснових деревостанів 

Українського Полісся [89, 90]. 

Для моделювання загальної продуктивності соснових деревостанів зони 

відчуження було використано кількісні показники середньої висоти, відносної 

повноти та коефіцієнту складу насадження у вигляді математичної залежності, 

що використана також для моделювання динаміки запасу. 

Кількісні значення відповідних коефіцієнтів регресії наведено в табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

Значення коефіцієнтів регресії математичної моделі динаміки загальної 

продуктивності соснових насаджень у різних типах лісу 

Шифр 
типу лісу 

Коефіцієнти рівняння Коефіцієнт 
детермінації 

R2 а0 а1 а2 

Сухий сосновий бір 
А1-С 244,873 -0,033 2,112 0,94 

Свіжий сосновий бір 
А2-С 303,952 -0,032 2,220 0,95 

Свіжий дубово-сосновий субір 
В2-дС 273,334 -0,037 2,452 0,94 

Вологий дубово-сосновий субір 
В3-дС 332,817 -0,029 2,063 0,84 

Вологий грабово-дубово-сосновий сугруд 
С3-г-дС 250,617 -0,036 2,209 0,83 
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Загальна продуктивність є одним із найважливіших показників у 

побудові таблиць ходу росту для визначення середнього та поточного 

приросту. Загальна продуктивність враховує не тільки дійсний запас, а й той, 

який відпав або був вибраний внаслідок господарського втручання людини. 

Загальну продуктивність визначено як суму запасу ростучого насадження та 

нагромадження запасів відпаду. 

Графічна інтерпретація змодельованих динамічних трендів у межах 

досліджуваних деревостанів наочно відображена на рис. 4.1. 

  

  
Рис. 4.1. Динаміка основних таксаційних показників модальних соснових 

деревостанів Чорнобильської зони відчуження 

 

Одержані математичні моделі динаміки основних таксаційних показників 

модальних соснових деревостанів Чорнобильської зони відчуження є основою 

для складання відповідних таблиць ходу росту. Фрагмент указаних нормативів 

для таксації модальних соснових деревостанів у свіжому сосновому бору 

представлено в табл. 4.7, а нормативи в повному обсязі – у додатку В. 
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Таблиця 4.7 

Хід росту модальних соснових деревостанів у свіжому сосновому бору  
В

ік
, р

ок
ів

 

С
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ис
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а,

 м
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й 
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в,
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2 ·г
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с,
 м

3 ·г
а-1

 

Зміна запасу, 
м3·га-1⋅рік-1 

За
га

ль
на

 п
ро
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кт

ив
ні

ст
ь,

 
м3 ·г

а-1
 

Загальний 
приріст, 

м3·га-1⋅рік-1 

се
ре

дн
я 

по
то

чн
а 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 2,9 2,5 7622 3,6 13 1,3 2,1 15 1,5 2,5 
20 7,0 5,3 7091 15,8 50 2,5 6,3 55 2,8 6,8 
30 10,9 8,7 4442 26,1 122 4,1 7,3 141 4,7 9,7 
40 14,2 12,2 2619 30,7 191 4,8 6,4 237 5,9 9,2 
50 16,9 15,8 1683 33,0 250 5,0 5,3 323 6,5 8,0 
60 19,0 19,2 1189 34,3 297 5,0 4,3 397 6,6 6,7 
70 20,7 22,2 909 35,2 336 4,8 3,4 458 6,5 5,5 
80 22,1 24,8 739 35,8 366 4,6 2,7 507 6,3 4,3 
90 23,1 27,1 631 36,3 389 4,3 2,0 545 6,1 3,3 
100 23,9 28,9 558 36,7 406 4,1 1,4 573 5,7 2,4 
110 24,5 30,4 508 36,9 417 3,8 0,9 592 5,4 1,5 
120 25,0 31,6 473 37,1 424 3,5 0,4 604 5,0 0,8 

 

Аналіз та оцінювання адекватності розроблених нормативів є важливим 

етапом науково-дослідної роботи. За результатами цього етапу приймається 

рішення про можливість практичного застосування новостворених нормативів. 

За базовий метод здійснення такої оцінки слугує порівняльний аналіз 

розроблених таблиць із наявним подібним інформаційним забезпеченням.  

З метою верифікації отриманих результатів дослідження здійснено 

порівняння росту за основними таксаційними показниками соснових 

деревостанів із наявними таблицями ходу росту (ТХР), розробленими для 
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Поліського регіону [89, 90]. Для порівняння використано природні та штучні 

модальні соснові деревостани І класу бонітету (табл. 4.8).  

Таблиця 4.8 

Порівняння ходу росту за висотою модальних соснових деревостанів  

Вік, 
роки 

Динаміка середньої висоти в межах джерел інформації, м 

штучні соснові 
деревостани 
Українського 
Полісся [89] 

природні 
соснові 

деревостани 
Українського 
Полісся [90] 

деревостани у 
свіжому 

сосновому 
бору 

деревостани у 
вологому дубово-
сосновому субору 

20 8,2 6,6 7,0 7,8 
40 16,3 14,4 14,2 16,1 
60 21,9 20,9 19,0 21,6 
80 25,9 25,6 22,1 24,8 

100 28,9 28,8 23,9 26,6 
 

З наведених даних простежується незначне відставання в рості порівняно 

зі штучними сосновими деревостанами Українського Полісся [89] І класу 

бонітету, водночас сосняки у вологому дубово-сосновому субору переважають 

за своїм ростом природні соснові деревостани Українського Полісся [90]. 

Наведені тренди росту у висоту досліджуваних деревостанів підтверджують 

необхідність розроблення окремих ТХР для врахування регіональних 

особливостей.  

Вказані  раніше тенденції динаміки складу соснових насаджень 

досліджуваного регіону та кількісні значення їх сум площ поперечного перерізу 

знаною мірою визначають особливості формування загального запасу. У цьому 

контексті, сосняки Чорнобильської зони відчуження у віці понад 60 років 

випереджають за продуктивністю соснові деревостани Українського Полісся 

загалом (табл. 4.9). 

Кількісні значення запасу модальних деревостанів, як і їхні суми площ 

поперечних перерізів, слугують мірилом інтенсивності ведення лісового 

господарства у тому чи іншому регіоні. Ця особливість чітко простежується з 
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даних табл. 4.9, відображаючи особливий режим використання лісових ресурсів 

у межах радіаційно забрудненої території. 

Таблиця 4.9 

Порівняння ходу росту за запасом модальних соснових деревостанів  

Вік, 
роки 

Динаміка запасу в межах джерел інформації, м3 

штучні соснові 
деревостани 
Українського 
Полісся [89] 

природні 
соснові 

деревостани 
Українського 
Полісся [90] 

деревостани у 
свіжому 

сосновому 
бору 

деревостани у 
вологому дубово-
сосновому субору 

20 74 76 50 57 
40 204 189 191 285 
60 289 283 297 335 
80 340 347 366 405 

100 373 383 406 444 
  

Узагальнюючи, варто зазначити, що запропоновані таблиці ходу росту 

цілком відображають особливості формування модальних соснових 

деревостанів в умовах Чорнобильської зони відчуження та слугуватимуть 

науковою основою для прийняття ефективних управлінських рішень у напрямі 

організації сталого управління лісовими ресурсами з урахування екологічних 

радіаційних обмежень. 

 

 

4.2. Нормативно-інформаційне забезпечення для оцінювання 

біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності соснових насаджень 

 

Для ефективного вирішення завдань щодо формування екологічного 

потенціалу соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження необхідна 

також об’єктивна оцінка параметрів динаміки біопродуктивності лісів на основі 

відповідного адекватного нормативно-інформаційного забезпечення [13, 23, 28, 

68, 101]. Згадане інформаційне забезпечення, розроблене на основі моделей 
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динаміки таксаційних показників та моделей конверсійних коефіцієнтів 

компонентів фітомаси, відображає динамічні тренди біопродуктивності 

соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження.  

Фрагмент згаданих таблиць біопродуктивності представлений у 

табл. 4.10, а розгорнутий їх вигляд – у додатку Г. 

Таблиця 4.10 

Біопродуктивність модальних соснових деревостанів Чорнобильської зони 

відчуження у свіжому сосновому бору  

В
ік

, р
ок
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Деревостан 
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хв
оя

 

гі
лк
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10 2,9 2,5 5,0 1,3 1,2 1,2 8,8 10,0 1,0 1,4 
20 7,0 5,3 19,3 2,1 3,1 1,9 26,4 29,7 1,5 3,4 
30 10,9 8,7 47,3 2,9 5,8 2,3 58,3 68,9 2,3 4,3 
40 14,2 12,2 73,5 3,3 7,6 2,8 87,3 111,0 2,8 4,0 
50 16,9 15,8 95,4 3,4 8,7 3,4 111,0 147,5 2,9 3,3 
60 19,0 19,2 113,3 3,4 9,4 3,9 130,0 178,7 3,0 2,8 
70 20,7 22,2 127,6 3,3 9,7 4,4 145,1 203,2 2,9 2,2 
80 22,1 24,8 138,8 3,2 9,8 4,9 156,7 222,8 2,8 1,7 
90 23,1 27,1 147,3 3,0 9,7 5,3 165,3 237,2 2,6 1,3 
100 23,9 28,9 153,4 2,8 9,5 5,6 171,4 248,6 2,5 0,8 
110 24,5 30,4 157,4 2,6 9,3 6,0 175,2 254,2 2,3 0,4 
120 25,0 31,6 159,6 2,4 9,0 6,3 177,2 257,1 2,1 0,2 

 

Запропоновані таблиці динаміки біопродуктивності соснових насаджень є 

теоретичним базисом для кількісного оцінювання вуглецедепонувальної 
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функції досліджуваних насаджень, а також для встановлення кількісних 

показників міграції радіонуклідів з ґрунту у фітомасу сосняків зони відчуження. 

Розрахунок вуглецедепонувальної функції (на основі нормативів 

динаміки біопродуктивності) здійснено через перевідні коефіцієнти 

вуглецемісткості, що запозичені з наукових джерел (G. Matthews) [174]. У 

результаті запропоновано динаміку загальних обсягів депонованого вуглецю в 

компонентах фітомаси соснових насаджень, а також динамічні тренди їхньої 

вуглецедепонувальної здатності. 

Кількісні параметри динаміки депонованого у фітомасі соснових 

насаджень вуглецю представлено в табл. 4.11. Повні нормативи 

вуглецедепонувальної функції досліджуваних насаджень Чорнобильської зони 

відчуження в межах типів лісу наведено у додатку Ґ. 

 Таблиця 4.11 

Динаміка депонованого вуглецю у надземній фітомасі сосняків зони 

відчуження 

Вік, 
років 

Обсяг депонованого вуглецю у межах типів лісу соснових 
насаджень, т·га-1 

А1-С А2-С В2-дС В3-дС С3-г-дС 
10 3,1 5,0 4,9 4,0 4,8 
20 10,0 14,7 15,8 12,5 13,5 
30 20,1 34,1 37,0 31,7 31,7 
40 32,9 55,0 61,4 53,5 51,9 
50 45,8 73,0 82,0 73,0 68,8 
60 58,0 88,5 98,5 89,4 82,2 
70 68,7 100,6 111,5 102,8 92,4 
80 78,1 110,3 121,4 113,4 100,0 
90 85,8 117,4 128,6 121,2 105,5 

100 92,5 123,1 133,5 126,7 109,4 
110 97,2 125,8 136,4 130,1 111,8 
120 100,8 127,2 137,6 131,5 113,1 
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Параметри поточного приросту вуглецю, який відображає 

вуглецедепонувальну здатність модальних соснових насаджень досліджуваного 

регіону, наведено в табл. 4.12. 

Таблиця 4.12 

Динаміка вуглецедепонувальної здатності соснових деревостанів зони 

відчуження 

Вік, 
років 

Поточний приріст депонованого вуглецю за типами лісу,  
т∙га-1∙рік-1 

А1-С А2-С В2-дС В3-дС С3-г-дС 
10 0,66 0,70    0,75 1,10 0,74 
20 0,78 1,67 1,83 1,47 1,37 
30 1,21 2,13 2,38 2,20 2,11 
40 1,30 1,96 2,26 2,09 1,87 
50 1,24 1,64 1,85 1,80 1,51 
60 1,16 1,39 1,47 1,49 1,17 
70 1,02 1,11 1,14 1,19 0,89 
80 0,86 0,84 0,85 0,92 0,65 
90 0,71 0,62 0,60 0,67 0,46 

100 0,56 0,41 0,39 0,44 0,31 
110 0,41 0,21 0,20 0,23 0,19 

120 0,34 0,11 0,08 0,09 0,10 
 

Дані, наведені в табл. 4.12, вказують на те, що найвищою 

вуглецедепонувальною здатністю за показником загальної продуктивності 

характеризуються насадження ІІІ–ІV класів віку. Водночас, за абсолютними 

показниками поточного приросту депонованого вуглецю у згаданому віці, 

домінують сосняки у свіжому дубово-сосновому суборі. Найменш 

продуктивними за згаданим показником є соснові насадження в сухому бору. 

Загалом згадана різниця вуглецедепонувальної здатності соснових насаджень 

ІІІ класу віку в різних типах лісу перевищує 90 %. 
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4.3. Динаміка біопродуктивності сосняків зони відчуження за 

компонентами фітомаси 

 

Одним із ключових показників для оцінювання біопродуктивності та 

вуглецевого бюджету лісових фітоценозів слугує фітомаса (live biomass), яка є 

кількісною характеристикою деревостану й не вимірюється у процесі 

здійснення польових лісовпорядних робіт, а обчислюється з використанням 

математичних залежностей [25]. 

У межах дисертаційної роботи, окрім наведеного раніше нормативного 

інструментарію, проведено також загальну оцінку біопродуктивності лісів 

Чорнобильської зони відчуження на основі даних обліку лісів досліджуваного 

регіону ВО «Укрдержліспроект» станом на 2006 та 2016 рр.  

Отже, загальна фітомаса соснових насаджень регіону оцінюється на рівні 

15 млн т сухої органічної речовини, або в середньому це становить близько 

18 кг сухої органічної речовини на 1 м2 вкритих лісовою рослинністю лісових 

ділянок (табл. 4.13).  

Таблиця 4.13 

Розподіл фітомаси соснових деревостанів зони відчуження за групами віку 

Група віку 
Фітомаса за даними обліку різних років 

2006 2016 
тис. т кг∙(м2)–1 тис. т кг∙(м2)–1 

Молодняки 1675,0 6,82 1010,4 6,92 
Середньовікові 10456,8 17,89 11662,8 19,64 
Пристиглі 1598,0 20,33 1886,3 21,99 
Стиглі 312,9 18,57 593,5 20,87 
Перестійні 0,6 16,72 2,3 16,28 

Разом / середнє 14043,3 15,52 15155,3 17,93 
 

З наведеної у табл. 4.13 інформації, за 10-річний період запаси фітомаси в 

соснових деревостанах зросли на понад 1 млн т, що насамперед пов’язано з 
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динамічними віковими змінами в лісовому покриві регіону. Зокрема найвищі 

показники зростання фітомаси за цей період характерні для середньовікових 

соснових насаджень. 

Простежуються також позитивна динаміка досліджуваного показника у 

високобонітетних насадженнях (табл. 4.14). Так, фітомаса сосняків Іа класу 

бонітету зросла на понад 50 %, а для соснових насаджень І класу бонітету 

згадане значення є на рівні 15 %. 

Таблиця 4.14 

Розподіл фітомаси соснових деревостанів зони відчуження за класами 

бонітету 

Клас 
бонітету 

Фітомаса за даними обліку різних років 
2006 2016 

тис. т кг∙(м2)–1 тис. т кг∙(м2)–1 
Іb 163,8 20,62 136,1 21,76 
Іа 1636,0 18,35 2483,3 20,74 
І 7289,6 16,96 8382,3 19,08 
ІІ 4216,3 14,40 3585,3 16,13 
ІІІ 651,9 10,00 481,9 11,07 
ІV 78,2 6,66 74,8 7,92 
V 7,1 5,21 11,6 6,59 
Vа 0,3 4,11 0,04 2,35 
Разом / середнє 14043,3 15,52 15155,3 17,93 

 

Загальне зростання щільності фітомаси соснових насаджень становить 

близько 2,4 кг∙(м2)–1, або майже 16 %. Водночас, насадження ІІ–ІV класів 

бонітету характеризуються зниженням обсягів загальної фітомаси (у межах 10–

30 %), що пов’язано з погіршенням їхнього санітарного стану. 

Згадані позитивні тренди характерні також і для сосняків різного 

походження (рис. 4.2). Для насаджень природного походження таке зростання 

становить близько 7 %, а для штучних сосняків – майже 10 %, що цілком 
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узгоджується зі змінами вікової структури досліджуваних насаджень. 

 
Рис. 4.2. Розподіл фітомаси модальних соснових деревостанів 

Чорнобильської зони відчуження за походженням 

 

За наведеними оцінками понад 70 % обсягів фітомаси акумульовано в 

сосняках свiжого (50,2 %) та вологого (20,8 %) дубово-соснового субору 

(табл. 4.15). 

Таблиця 4.15 

Розподіл фітомаси соснових деревостанів зони відчуження за типами лісу 

Тип лісу 
Фітомаса за даними обліку різних років 

2006 2016 
тис. т кг∙(м2)–1 тис. т кг∙(м2)–1 

Вологий грабово-дубово-
сосновий сугруд 246,1 19,34 356,1 21,54 

Вологий дубово-сосновий 
субiр 2876,7 17,24 3146,5 19,61 

Свiжий дубово-сосновий 
субiр 6870,4 16,58 7611,5 18,76 

Свiжий сосновий бiр 3153,5 13,38 3019,3 15,24 
Сухий сосновий бiр 382,6 8,85 351,7 10,43 
Інші типи лісу 514,1 12,76 670,2 13,46 

Разом / середнє 14043,3 15,52 15155,3 17,93 
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З наведеної в табл. 4.15 інформації можна зробити висновок, що найвищі 

значення щільності фітомаси характерні для сосняків у вологому грабово-

дубово-сосновому сугруді – 21,5 кг∙(м2)–1, водночас у сухому сосновому бору це 

значення дещо перевищує 10 кг∙(м2)–1. Такий розподіл вказує на чітку 

залежність біопродукційного процесу від трофності та вологості лісорослинних 

умов поширення соснових насаджень у регіоні дослідження. 

Для соснових насаджень, що ростуть у борових умовах, зафіксовано 

незначні негативні тенденції динамічної зміни запасів фітомаси (рис. 4.3). 

Згадане зниження становить близько 6 % і зумовлене зниженням рівня 

загальної продуктивності цих насаджень через їхнє пошкодження чинниками 

біотичного та абіотичного впливу. 

 
Рис. 4.3. Розподіл фітомаси модальних соснових деревостанів 

Чорнобильської зони відчуження за родючістю лісорослинних умов 

 

Загалом, понад 50 % обсягів фітомаси соснових насаджень 

Чорнобильської зони відчуження із щільністю 18,8 кг∙(м2)–1 зосереджено у 

свіжих суборах (табл. 4.16). Близько 40 % обсягу досліджуваного показника 

акумульовано у вологих суборах (20,8 %) та свіжих борах (19,9 %), де середня 

щільність органічної речовини живих рослин становить 19,6 та 15,2 кг∙(м2)–1 

відповідно. 
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За згаданим показником у Чорнобильській зоні відчуження домінують 

насадження, що ростуть у свіжих сугрудах, хоча їхня частка тут є не значною 

(менше 5 %). 

Таблиця 4.16 

Розподіл фітомаси соснових деревостанів Чорнобильської зони відчуження 

за типами лісорослинних умов 

Індекс ТЛУ 
Фітомаса за даними обліку різних років 
2006 2016 

тис. т кг∙(м2)–1 тис. т кг∙(м2)–1 
А0 10,3 5,47 8,0 7,06 
А1 382,6 8,85 351,7 10,43 
А2 3153,5 13,38 3019,3 15,24 
А3 90,6 11,25 57,5 13,02 
А4 0,4 5,37 0,3 7,05 
А5 1,0 6,37 0,6 9,64 
В1 33,8 13,01 22,2 15,29 
В2 6870,4 16,58 7611,5 18,76 
В3 2876,7 17,24 3146,5 19,61 
В4 77,6 12,35 78,7 14,13 
В5 7,3 6,50 6,8 8,38 
С2 247,9 19,38 436,8 22,49 
С3 257,0 19,20 380,4 21,25 
С4 34,3 17,21 34,9 17,54 

Разом / 
середнє 14043,3 15,52 15155,3 17,93 

 

Важливим показником біопродуктивності лісів є також первинна 

продукція фітомаси, яка відображає інтенсивність біопродукційного процесу в 

лісовому фітоценозі.  

У результаті дослідження встановлено, що сосновими деревостанами 

Чорнобильської зони відчуження щорічно продукується близько 800 тис. т 
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живої органічної речовини, а щільність первинної продукції становить понад 

935 г∙(м2)–1∙рік–1 (табл. 4.17). За цим показником досліджувані насадження 

переважають аналогічні значення для сосняків Київської області загалом на 

понад 10 % [143]. 

Таблиця 4.17 

Інтенсивність біопродукційного процесу соснових деревостанів зони 

відчуження за типами лісу 

Тип лісу 
Первинна продукція фітомаси 

тис. т∙рік–1 г∙(м2)–1∙рік–1 
Вологий грабово-дубово-
сосновий сугруд 20,0 1172 

Вологий дубово-сосновий субiр 160,1 1004 
Свiжий дубово-сосновий субiр 386,5 1063 
Свiжий сосновий бiр 168,4 848 
Сухий сосновий бiр 23,2 695 
Інші типи лісу 35,8 723 

Разом / середнє 794,0 935 
 

Найбільший внесок у загальні показники біопродуктивності належить 

сосновим насадженням свіжого дубово-соснового субору, яким щорічно 

продукується близько 380 тис. т органічної речовини, що становить майже 50 % 

загального обсягу первинної продукції досліджуваних насаджень. За 

інтенсивністю біопродукційного процесу згадані насадження дещо 

поступаються соснякам у вологому грабово-дубово-сосновому сугруді з 

показником понад 1100 г∙(м2)–1∙рік–1. 

Цілком закономірно, що найнижча інтенсивність продукування 

органічної речовини є характерною для соснових насаджень, що ростуть у 

сухому сосновому бору – 695 г∙(м2)–1∙рік–1. 

Встановлені кількісні значення біопродуктивності сосняків 

Чорнобильської зони відчуження слугують основою для оцінювання їхньої 

вуглецедепонувальної здатності. 
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4.4. Чиста первинна продукція та вуглецедепонувальна функція 

соснових насаджень 
 

Чиста первинна продукція (ЧПП) посідає особливе місце в дослідженні 

вуглецедепонувальної функції лісових фітоценозів, оскільки визначає кількість 

вуглецю (органічної речовини), секвестрованого з атмосфери й зафіксованого у 

фітомасі лісових фітоценозів, кількісно відображаючи різницю між загальним 

фотосинтезом та автотрофним диханням лісових екосистем [143]. 

У процесі виконання завдань дисертаційного дослідження встановлено, 

що чиста первинна продукція соснових лісів Чорнобильської зони відчуження 

становить близько 400 тис. т вуглецю на рік (табл. 4.18), для порівняння, ЧПП 

соснових лісів Українського Полісся складає понад 19 млн т вуглецю [186]. 
 

Таблиця 4.18 

Чиста первинна продукція соснових деревостанів зони відчуження в межах 

груп віку  

Група віку 

Чиста первинна продукція  
за даними обліку різних років 

2006 2016 
тис. т 

вуглецю г С∙(м2)–1 тис. т 
вуглецю г С∙(м2)–1 

Молодняки 107,5 491 64,0 428 
Середньовікові 342,6 557 285,8 474 
Пристиглі 37,9 491 33,9 405 
Стиглі 7,2 453 9,3 342 
Перестійні 0,02 453 0,05 323 

Разом / середнє 495,3 551 393,0 463 
 

Середня інтенсивність вуглецедепонувальної здатності досліджуваних 

насаджень становить близько 460 г С∙(м2)–1, що в порівнянні із сосняками 

Київщини вище на майже 8 %. Водночас, найінтенсивніше депонують вуглець 

середньовікові насадження – 474 г С∙(м2)–1. 



107 
 

 

Компонентна структура ЧПП соснових насаджень Чорнобильської зони 

відчуження представлена в табл. 4.19. 

Таблиця 4.19 

Чиста первинна продукція соснових деревостанів зони відчуження різного 

походження за компонентами фітомаси  

Походження 
ЧПП у межах компонентів фітомаси, тис. т вуглецю 

стовбур у 
корі гілки хвоя коріння піднаметова 

рослинність 
Насінне 
природне 

46,8 9,0 43,0 57,1 25,3 

Насінне 
штучне 

75,5 11,4 49,9 60,1 15,0 

Разом 122,2 20,4 92,8 117,2 40,3 
 

З наведеної в табл. 4.19 інформації можна зробити висновок, що у 

фракційній структурі ЧПП домінує стовбур у корі з часткою понад 30 %, також 

досить значна частка ЧПП характерна для кореневих систем – 29,8 %, що 

пов’язано із формування тонкого коріння і вагомо впливає на загальну 

вуглецедепонувальну здатність досліджуваних насаджень. Зокрема й у межах 

типів лісу (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Інтенсивність вуглецедепонувальної здатності соснових 

насаджень у межах типів лісу 
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З представлених на рис. 4.4 трендів зміни ЧПП чітко простежується 

вплив родючості лісорослинних умов на кількісні значення досліджуваного 

показника. 

Особливий вплив трофності й вологості на частку ЧПП коренів можна 

відстежити дослідивши компонентну структуру ЧПП у межах типів лісу 

(табл. 4.20). Зокрема для соснових насаджень у вологому грабово-дубово-

сосновому сугруді та вологому дубово-сосновому суборі частка ЧПП коренів є 

домінантною порівняно з іншими компонентами насадження. 

Таблиця 4.20 

Чиста первинна продукція соснових деревостанів зони відчуження за 

компонентами фітомаси у межах типів лісу 

Тип лісу 
ЧПП у межах компонентів фітомаси, тис. т вуглецю 

стовбур 
у корі гілки хвоя коріння піднаметова 

рослинність 
Вологий грабово-
дубово-сосновий 
сугруд 

1,9 0,4 2,2 3,2 2,3 

Вологий дубово-
сосновий субiр 19,0 3,3 18,5 25,6 12,9 

Свiжий дубово-
сосновий субiр 63,6 10,3 45,4 55,8 16,2 

Свiжий сосновий 
бiр 29,4 4,9 19,9 23,8 5,3 

Сухий сосновий 
бiр 3,8 0,7 2,8 3,3 0,8 

Інші типи лісу 4,5 0,8 4,1 5,5 2,8 
Разом 122,2 20,4 92,8 117,2 40,3 

 

Вологість лісорослинних умов також має вплив на формування 

фотосинтезувального апарату. 

Загалом понад 70 % ЧПП наразі зосереджено у відносно бідних 

лісорослинних умовах (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Структура ЧПП соснових лісів у межах трофотопів 

 

Бонітетна структура вуглецедепонувальної здатності, що наведена в 

табл. 4.21, визначає ще й вплив продуктивності досліджуваних насаджень на 

кількісні значення згаданого показника. 

Таблиця 4.21 

Чиста первинна продукція соснових деревостанів зони відчуження в межах 

класів бонітету  

Клас бонітету 

Чиста первинна продукція 
тис. т вуглецю 

г С∙(м2)–1 
усього у тому числі 

надземної частини 
Іb 3,7 2,8 611 
Іа 64,2 46,5 537 
І 210,9 147,7 478 
ІІ 94,8 65,4 419 
ІІІ 16,1 11,1 357 
ІV 2,8 1,9 300 
V 0,5 0,3 257 
Vа 0,003 0,002 133 
Разом / середнє 393,0 275,8 463 
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З наведеної в табл. 4.21 інформації простежуються цілком логічні тренди 

зменшення питомої вуглецедепонувальної здатності зі зниженням класу 

бонітету. У межах представлених даних, різниця значення ЧПП досягає 360 %, 

від 611 г С∙(м2)–1 у насадженнях Іb класу бонітету до 133 г С∙(м2)–1 у сосняках Vа 

класу бонітету. 

Загалом найбільшою абсолютною вуглецедепонувальною здатністю 

характеризуються середньоповнотні (рис. 4.6) соснові насадження І класу 

бонітету, які досить поширені у свiжому дубово-сосновому субору. 

 
Рис. 4.5. Повнотна структура ЧПП соснових лісів Чорнобильської зони 

відчуження 

 

Представлені результати оцінювання чистої первинної продукції та 

вуглецедепонувальної функції соснових насаджень досліджуваного регіону 

визначають їхній біосферний потенціал та слугують науковим базисом для 

ведення лісового господарства в радіаційно забруднених лісах зони відчуження, 

пріоритетним завданням яких є виконання комплексу екосистемних функцій, у 

тому числі й довготривалого утримання атмосферного вуглецю.  
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4.5. Перспективи енергетичного використання біомаси соснових 

насаджень для забезпечення низьковуглецевого розвитку регіону 

дослідження 
 

В умовах обмеженої кількості енергетичних ресурсів дослідження лісової 

біоенергетики в Україні є досить актуальними, особливо зважаючи на прояви 

кліматичних порушень, зумовлених надмірним використанням викопних видів 

енергетичних ресурсів. Крім того, запаси останніх щороку виснажуються і за 

своєю природою невідновні. У цих умовах повернення до відновлюваних 

енергоресурсів лісу та інших природних комплексів і явищ є пріоритетним 

напрямом енергетичного розвитку в більшості країн світу [21, 27, 29, 75]. 

Проведена в межах дисертаційної роботи оцінка загальних обсягів 

енергії, яка акумульована в наземній фітомасі соснових насаджень зони 

відчуження, показала, що загальний її вміст у компонентах наземної фітомаси 

становить близько 14 ПДж (14·1015Дж).  

Оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси соснових лісів 

зони відчуження передбачало її диференціацію на три основні складові: 

дров’яна стовбурова деревина (ДСД), лісові деревні відходи (ЛДВ) та 

лісопромислові деревні відходи (ЛПДВ) [29]. 

Варто зазначити, що особливою умовою забезпечення використання 

енергетичного потенціалу лісів Чорнобильської зони відчуження на засадах 

сталого розвитку є відсутність у ній перевищення норм забруднення 

радіонуклідами [110]. 

У Державному гігієнічному нормативі «Гігієнічний норматив питомої 

активності радіонуклідів (137) Cs та (90) Sr в деревині і продукції з деревини», 

який поширюється на роботи із заготівлі, переробки, реалізації деревини та 

продукції її переробки [40], зазначено кількісні параметри, які визначають 

допустимі норми вмісту радіонуклідів, визначаючи можливість використання 

певних видів лісопродукції (табл. 4.22). 
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Таблиця 4.22 

Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137) Cs та (90) Sr в 

деревині і продукції з деревини 

Продукція лісового господарства 
Норматив вмісту 

радіонуклідів, Бк∙кг-1 
(137) Cs (90) Sr 

1. Лісоматеріали необроблені 
1. Лісоматеріали круглі                     - 
- пиловник неокорений                      1500 - 
- пиловник окорений                                    1000 - 
- фансировина, сировина для виготовлення 
шпону                                    1000 - 

- будівельний ліс для промислового        
будівництва і тимчасових споруд            1500 - 

- баланси                                  1500 - 
- сировина для кріпильних робіт (стояки 
рудничні)                                  3000 - 

2. Деревина дров'яна для технологічних потреб                                     1500 - 
2. Лісоматеріали оброблені 

- пиломатеріали необрізні                  1000 - 
- пиломатеріали обрізні                    740 - 
- брус, паркет, заготовки пиляні, у тому числі для 
виробництва меблів                                                           740 - 

- заготовки пиляні для європіддонів        1500 - 
- дошка тарна, брус тарний                 1000 - 

3. Продукція культурно-побутового і господарського призначення 
- дрова паливні, паливні пучки             600 60 
- штахетник                                1000 - 
- сувенірна продукція, продукція господарського 
і побутового призначення (черенки, кухонні 
дошки тощо)                       

740 - 

 

Отже, аналізуючи дані, наведені в табл. 4.22, можна зробити висновок, 

що кількісними обмежувальними критеріями екологічно безпечного 
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енергетичного потенціалу деревної біомаси в лісах зони відчуження є вміст 

радіонуклідів на рівні 600 Бк∙кг-1 для (137) Cs та 60 Бк∙кг-1 для (90) Sr. 

У межах дисертаційної роботи було здійснено експертну оцінку 

енергетичного потенціалу деревної біомаси, яка може бути заготовлена в 

процесі проведення лісогосподарських заходів з дотриманням базових 

лісівничих критеріїв невиснажливого використання лісових ресурсів. Загалом 

встановлено, що енергетичний потенціал деревної біомаси заготовленої в 

процесі рубок формування та оздоровлення лісів та рубок головного 

користування в лісах зони відчуження становить близько 210 тис. м3. Однак, 

зважаючи на експертні оцінки щодо доступності території для здійснення 

згаданих лісогосподарських заходів, так як майже 50 % вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок важкодоступні для проведення заходів через 

занедбаність доріг лісогосподарського та протипожежного призначення 

(заросли чагарниками, завалені вітровальними деревами, розмиті) [2], згаданий 

раніше щорічний потенціал може знизитися до 100–110 тис. м3, у тому числі 

близько 65 % – деревна біомаса соснових лісів. 

Отже, у табл. 4.23 представлена оцінка екологічно безпечного 

енергетичного потенціалу деревної біомаси в лісах Чорнобильської зони 

відчуження. 

Таблиця 4.22 

Екологічно безпечний енергетичний потенціал деревної біомаси в лісах 

Чорнобильської зони відчуження* 

Обмежувальний критерій Енергетичний потенціал деревної біомаси в 
межах структурних складових, тис. м3 

параметр 
кількісне, 

якісне 
значення 

разом ДСД ЛДВ ЛПЛВ 

Лісівничі 
лісогосподар-
ські заходи 

невиснажливе 
використання 

лісових 
ресурсів  

211,8 166,9 24,3 20,6 
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Продовження табл. 4.22 

Обмежувальний критерій Енергетичний потенціал деревної біомаси у 
межах структурних складових, тис. м3 

параметр 
кількісне, 

якісне 
значення 

разом ДСД ЛДВ ЛПЛВ 

Дотримання 
нормативу 
вмісту (137)Cs 

600 Бк∙кг-1 94,5 74,0 10,6 9,9 

Дотримання 
нормативу 
вмісту (90) Sr 

60 Бк∙кг-1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доступність 
вкритих 
лісовою 
рослинністю 
лісових 
ділянок 

≈50 % ≈105,9 ≈83,5 ≈12,2 ≈10,2 

у тому числі з 
дотримання 
нормативу 
вмісту (137)Cs 

600 Бк∙кг-1 ≈47,3 ≈37,0 ≈5,3 ≈5,0 

*Кількісна оцінка енергетичного потенціалу не враховує регіональні 
запаси сухостійної деревини. 

 

Резервом  для збільшення встановленого енергетичного потенціалу може 

також бути запас сухостійних дерев (близько 3–4 м3 на 1 га), а також деревна 

біомаса від проведення розчищення квартальних просік – майже 10 м3 на 1 га. 

Водночас, звертаємо увагу, що розрахований потенціал може вважатися 

екологічно безпечним умовно, оскільки вміст (90) Sr у деревній біомасі зони 

відчуження значно перевищує норматив 60 Бк∙кг-1. Спалювання згаданої 

біомаси може здійснюватися в спеціальних котельнях із високим рівнем 

екологічної безпеки, що вказує на достатню обмеженість енергетичного 

використання біомаси лісів Чорнобильської зони відчуження. 
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Висновки до четвертого розділу 

 

На основі дослідження особливостей біопродукційного процесу та 

вуглецедепонувальної функції соснових насаджень Чорнобильської зони 

відчуження можна зробити такі висновки й узагальнення: 

1. На основі ростової функції Чапмана-Річардса й алометричних 

залежностей розроблено систему моделей динаміки таксаційних показників 

(середньої висоти, середнього діаметра, суми площ поперечного перерізу,  

запасу та загальної продуктивності) модальних соснових деревостанів 

Чорнобильської зони відчуження, які характеризуються високим рівнем 

апроксимації вихідних даних і слугують основою для відповідних таблиць ходу 

росту на типологічній основі. 

2. Розроблені таблиці ходу росту модальних соснових деревостанів 

відображають особливості їх росту в умовах регіону дослідження, на що 

вказують результати їхнього порівняння з наявними нормативами для 

Українського Полісся загалом. Зокрема встановлено незначне відставання в 

рості досліджуваних насаджень порівняно зі штучними сосновими 

деревостанами І класу бонітету та переважання сосняків у вологому дубово-

сосновому субору за вказаним показником природних соснових деревостанів 

Українського Полісся.  

3. Запропоноване нормативно-інформаційне забезпечення для оцінювання 

біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності модальних соснових 

деревостанів дозволяє здійснювати прогнозну оцінку їхньої біосферної функції 

для забезпечення ефективного моніторингу екологічного стану радіаційно 

забруднених лісів Чорнобильської зони відчуження.  

4. Загальний обсяг фітомаси соснових насаджень регіону оцінюється на 

рівні 15 млн т сухої органічної речовини. За 10-річний період запаси фітомаси в 

соснових деревостанах зросли на понад 1 млн т, що насамперед пов’язано з 

динамічними віковими змінами в лісовому покриві регіону. Найвищі показники 

зростання фітомаси за цей період характерні для середньовікових соснових 
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насаджень. Наразі понад 70 % обсягів фітомаси акумульовано в сосняках 

свіжого (50,2 %) та вологого (20,8 %) дубово-соснового субору. 

5. Чиста первинна продукція соснових лісів Чорнобильської зони 

відчуження становить близько 400 тис. т вуглецю на рік. Середня інтенсивність 

вуглецедепонувальної здатності досліджуваних насаджень становить близько 

460 г С∙(м2)–1, що в порівнянні з сосняками Київщини вище майже на 8 %. 

Водночас, найінтенсивніше депонують вуглець середньовікові насадження – 

474 г С∙(м2)–1. 

6. Загальний обсяг енергії, акумульованої в наземній фітомасі соснових 

насаджень зони відчуження становить близько 14 ПДж. Однак, враховуючи 

кількісні обмежувальні критерії екологічно безпечного енергетичного 

потенціалу деревної біомаси в лісах регіону, такі як вміст (137) Cs на рівні 600 

Бк∙кг-1 та  (90) Sr – 60 Бк∙кг-1, його використання може здійснюватися лише в 

спеціально обладнаних котельнях. 

7. Впровадження науково обґрунтованих підходів до використання 

екологічного потенціалу соснових лісів досліджуваного регіону слугуватиме 

складовою формування регіональної стратегії сталого розвитку. 

 

Матеріали четвертого розділу опубліковані у таких наукових працях [31, 

32, 35, 37, 129, 130, 186, 187]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Використання базових принципів системного підходу дозволили одержати 
комплексні результати дисертаційного дослідження, які відображають 
біопродуктивність та вуглецедепонувальну здатність соснових лісів 
Чорнобильської зони відчуження. За результатами виконаних завдань дисертації 
можна зробити такі висновки: 

1. Тенденції розвитку людської спільноти вказують на необхідність 
впровадження механізмів пом’якшення наслідків глобальних кліматичних змін, 
зокрема й засобами лісового господарства, пов’язаними з екологізацією 
виробництва та забезпеченням сталого використання екосистемних функцій лісів. 
Важлива роль у цьому контексті належить вуглецедепонувальній здатності лісів 
та особливостям формування вуглецевого бюджету лісових екосистем. 

2. Лісівничо-таксаційна характеристика соснових лісів Чорнобильської зони 
відчуження слугувала інформаційним базисом для дослідження біологічної 
продуктивності та вуглецедепонувальної функції. Модальні соснові деревостани в 
регіоні дослідження займають площу понад 85 тис. га вкритих лісовою 
рослинністю лісових ділянок та характеризуються такими середніми 
таксаційними показниками: вік – 63 роки, висота – 20,3 м, діаметр – 25,3 см, 
відносна повнота – 0,74, стовбуровий запас 228 м3·(га)-1. Встановлено, що на 
95,9 % площ соснових лісів регіону деревостани сформовані в таких типах лісу як 
сухий сосновий бір, свіжий сосновий бір, свіжий дубово-сосновий субір, вологий 
дубово-сосновий субір та вологий грабово-дубово-сосновий сугруд. 

3. Як дослідний матеріал у процесі виконання завдань дисертаційного 

дослідження, використано показники 18 тимчасових пробних площ, взяті з 

міжнародної бази даних «Biomass plot data base», а також 12 ТПП, закладених у 

соснових деревостанах регіону дослідження та суміжних територій науковцями 

кафедр таксації лісу та лісового менеджменту і лісівництва НУБіП України.  

4. За методичну основу оцінювання та прогнозування біопродуктивності й 

вуглецедепонувальної функції соснових лісів слугували запропонований 

А. З. Швиденком «напівемпіричний» метод та розроблені математичні моделі 
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конверсійних коефіцієнтів, а для моделювання динаміки таксаційних показників 

модальних соснових деревостанів використано ростову функцію Чапмана-

Річардса та алометричні залежності. 

5. Розроблено систему моделей динаміки таксаційних показників та 

комплекс таблиць ходу росту на типологічній основі, які відображають 

особливості росту сосняків у таких типах лісу, як сухий сосновий бір, свіжий 

сосновий бір, свіжий дубово-сосновий субір, вологий дубово-сосновий субір та 

вологий грабово-дубово-сосновий сугруд. 

6. Запропоновано нормативно-інформаційне забезпечення для оцінювання 

біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності модальних соснових 

деревостанів на типологічній основі та встановлено обсяг фітомаси соснових 

насаджень регіону на рівні 15 млн т сухої органічної речовини. Понад 70 % 

згаданих обсягів фітомаси зосереджено в сосняках свіжого (50,2 %) та вологого 

(20,8 %) дубово-соснового субору. 

7. Щорічний обсяг депонованого сосновими деревостанами вуглецю 

становить близько 400 тис. т, середня інтенсивність вуглецедепонувальної 

здатності досліджуваних насаджень – близько 460 г С∙(м2)–1, водночас 

найінтенсивніше депонують вуглець середньовікові насадження – 474 г С∙(м2)–1, а 

у фракційній структурі чистої первинної продукції домінує стовбур у корі з 

часткою понад 30 % та кореневі системи – 29,8 %, що пов’язано з формуванням 

тонкого коріння й вагомо впливає на загальну вуглецедепонувальну здатність 

досліджуваних насаджень. 

8. Енергетична функція досліджуваних сосняків характеризується 

енергоємністю їхньої фітомаси на рівні 14 ПДж енергії. Водночас особливою 

умовою забезпечення використання енергетичного потенціалу лісів 

Чорнобильської зони відчуження на засадах сталого розвитку є відсутність у ній 

перевищення норм забруднення радіонуклідами, що значно обмежує можливість 

використання близько 30 тис. м3 деревної біомаси соснових лісів регіону. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

За результатами дисертаційного дослідження для вирішення завдань 

щодо екологічного моніторингу лісів Чорнобильської зони відчуження, 

запропоновано такі матеріали для використання зацікавленими суб’єктами 

лісогосподарської, природоохоронної та наукової діяльності: таблиці ходу 

росту модальних соснових деревостанів у межах п’яти типів лісу: сухого 

соснового бору, свіжого соснового бору, свіжого дубово-соснового субору, 

вологого дубово-соснового субору та вологого грабово-дубово-соснового 

сугруду; нормативно-довідкові матеріали для оцінювання біологічної 

продуктивності та вуглецедепонувальної здатності соснових насаджень 

регіону; кількісні значення фітомаси та чистої первинної продукції, залежно 

від комплексу лісотаксаційних показників соснових насаджень; орієнтовна 

оцінка екологічно безпечного енергетичного потенціалу деревної біомаси в 

соснових лісах Чорнобильської зони відчуження та обмежувальні критерії 

його використання на засадах сталого розвитку. 
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1. Vasylyshyn R. D., Lakyda P. I., Shevchuk O. V., Slyva O. A. The energy 

content in the live biomass components of Scots Pine trees (Pinus sylvestris L.). 

Лісове і садово-паркове господарство. 2015. Вип. 7. Режим доступу до статті: 

http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-7/ukr/vasylyshyn/. (Здобувачем особисто 

закладено частину пробних площ та відібрано дослідні зразки для оцінювання 

фітомаси дерев сосни звичайної у насадженнях, що мали ознаки радіаційного 

забруднення). 
2. Vasylyshyn R. D.,  Lakyda I. P., Shevchuk O. V., Lakyda М. О., 

Slyva O. A. Estimation of the energy intensity of live biomass components of pine 

stands in Ukrainian Polissya. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 2015. Вип. 229. С. 12–19. 

(Здобувачем особисто закладено частину пробних площ та відібрано 

дослідні зразки для оцінювання фітомаси соснових лісів зони відчуження). 

3. Vasylyshyn R., Lakyda І., Slyva О., Lakyda М., Shevchuk О. Biotic 

productivity and sequestered carbon in forests of Ukrainian Polissya. Науковий 

вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 2016. Вип. 255. С. 19–27. (Здобувачем особисто закладено частину 

пробних площ та відібрано дослідні зразки для оцінювання 

біопродуктивності соснових лісів досліджуваного регіону). 

4. Василишин Р. Д., Слива О. А. Хід росту модальних соснових 

деревостанів зони відчуження. Ukrainian journal of Forests and Wood science. 

2020. Vol. 11. № 4. P. 15–24. (Здобувачем особисто здійснено розроблення 

моделей динаміки таксаційних показників та таблиць ходу росту соснових 

насаджень досліджуваного регіону). 

http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-7/ukr/vasylyshyn/
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Стаття у науковому виданні іншої держави 

5. Василишин Р. Д., Лакида П. И., Домашовец Г. С., Слива А. А., 

Шевчук А. В., Лакида М. А. Биологическая и энергетическая продуктивность 

хвойных насаждений в Украинском Полесье. Проблемы лесоведения и 

лесоводства: Сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси. 2016. Вып. 76. С. 

20–29. (Здобувачем особисто закладено тимчасові пробні площі, здійснено 

статистичний аналіз дослідних даних, оцінювання біопродуктивності 

насаджень зони відчуження). 

Авторське свідоцтво на науковий твір 

6. Василишин Р. Д., Слива О. А., Терентьєв А. Ю. Математичні моделі 

динаміки середньої висоти штучних модальних соснових деревостанів у 

Чорнобильській зоні відчуження. Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на науковий твір № 82935 від 19.11.2018 р. Заявник та власник 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

№ 83706; заявл. 21.09.2018. (Здобувачем особисто розроблено моделі 

динаміки середньої висоти соснових насаджень зони відчуження). 

Науково-методичні рекомендації 

7. Лакида П. І.,   Василишин Р. Д., Зібцев С. В., Терентьєв А. Ю., 

Слива О. А., Шевчук О. В., Лакида М. О. Науково-методичні рекомендації 

для оцінювання вуглецедепонувальної функції лісів зони відчуження та їх 

радіаційно-безпечного енергетичного потенціалу: науково-методичні 

рекомендації. К., 2015. 22 с. (Здобувачем особисто закладено частину 

пробних площ, відібрано дослідні зразки для оцінювання фітомаси та 

опрацьовано частину нормативних таблиць для таксаційної оцінки 

енергоємності компонентів фітомаси букових деревостанів). 

Тези наукових доповідей 

 8. Василишин Р. Д., Слива О. А. Біосферна роль хвойних лісів 

Українського Полісся. Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих 
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вчених,  м. Дніпропетровськ, 23–24 квітня 2015 року: тези доповіді. 

Дніпропетровськ, 2015. С. 347–349. (Здобувачем особисто оцінено 

вуглецедепонувальну роль соснових деревостанів).  

9. Слива О. А.,   Василишин Р. Д., Домашовець Г. С. Типологічна 

структура лісів зони відчуження Чорнобильської АЕС. Біоресурси лісових та 

урбанізованих екосистем: відтворення, збереження і раціональне 

використання: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 23–

24 квітня 2015 року: тези доповіді. К., 2015. С. 62–63. (Здобувачем особисто 

оцінено структуру лісових ділянок за типами лісу). 

10. Vasylyshyn R., Lakyda I., Slyva О., Shevchuk O. Quantitative 

evaluation of selected ecosystem functions of coniferous forests in Ukrainian 

Polissya. Виклики XXI століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й 

довкіллі: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 07–09 жовтня 

2015 року: тези доповіді. К., 2015. С. 56. (Здобувачем особисто оцінено 

вуглецедепонувальну функцію соснових насаджень регіону дослідження). 

 11. Василишин Р. Д., Слюсарчук В. В., Лакида М. О., 

Василишин О. М., Слива О. А. Концептуальні напрями інтенсифікації 

сталого використання еколого-енергетичного потенціалу лісових 

фітоценозів. Актуальні проблеми наук про життя та природокористування: 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 28–31 жовтня 

2015 року: тези доповіді. К., 2015. С. 104–105. (Здобувачем особисто 

опрацьовано напрями інтенсифікації використання вуглецедепонувального 

потенціалу лісів зони відчуження). 

12. Василишин Р. Д., Слива О. А., Шевчук О. В. Динаміка 

біопродуктивності модальних соснових насаджень зони відчуження у 

свіжому дубово-сосновому суборі. Наукові основи підвищення 

продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем: 

65-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

наукових працівників, докторантів та аспірантів, м. Львів, 24 листопада 

2015 року: тези доповіді. Львів, 2015. С. 23–24. (Здобувачем особисто 
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опрацьовано нормативи динаміки біопродуктивності соснових насаджень 

зони відчуження). 

13. Василишин Р. Д.,  Слива О. А. Біопродуктивність модальних 

сосняків зони відчуження у свіжому сосновому борі. Наукові основи 

підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих 

екосистем:  66-та науково-технічна конференція професорсько-

викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів, м. 

Львів, 25 листопада 2016 року: тези доповіді. Львів, 2016. С. 18–20. 

(Здобувачем особисто опрацьовано нормативи динаміки біопродуктивності 

соснових насаджень зони відчуження). 

14. Слива О. А. Динаміка вуглецедепонувальної здатності модальних 

соснових насаджень зони відчуження. Здоров’я лісів, екосистемні послуги та 

лісові продукти для суспільства: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 6–7 квітня 2017 року: тези доповіді. К., 2017. С. 56. 

 15. Слива О. А. Динаміка поточного приросту депонованого вуглецю 

модальних сосняків зони відчуження у свіжому сосновому бору. Ліс, наука, 

молодь: V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

магістрів, аспірантів і молодих учених, м. Житомир, 23 листопада 2017 року: 

тези доповіді. Житомир, 2017. С. 168. 

16. Слива О. А., Терентьєв А. Ю. Динаміка середньої висоти 

модальних соснових деревостанів зони відчуження у свіжому сосновому 

бору. Стале управління лісовим комплексом та збалансований розвиток 

урболандшафтів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 

27 березня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 42. (Здобувачем особисто 

опрацьовано моделі динаміки середньої висоти соснових насаджень зони 

відчуження). 
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Додаток Б 
 

Характеристика тимчасових пробних площ 

Таблиця Б.1 

Таксаційна характеристика тимчасових пробних площ  

№ пп 
пробної 
площі 

Склад 
насадження 

В
ік

, р
ок

ів
 

Середні 

С
ум

а 
пл

ощ
 

пе
ре

рі
зу

, м
2 ·г

а-1
 

В
ід

но
сн

а 
по

вн
от

а 

За
па

с,
 м

3 ·г
а-1

 

ТЛ
У

 

К
ла

с 
бо

ні
те

ту
 

ви
со

та
, м

 

ді
ам

ет
р,

 с
м 

1 10Сз 28 8,1 11,9 19,16 0,69 92,7 А1 ІІІ 
2 7Сз3Бп 25 12,2 14,6 26,96 0,73 166,3 В3 Іа 
3 8Сз2Бп 64 27,4 27,2 43,00 0,87 569,0 В2 Іа 
4 8Сз2Бп 39 17,9 15,0 21,90 0,82 185,0 В2 Іа 
5 9Сз1Бп 52 16,5 14,5 47,15 1,05 407,5 А2 ІІ 
6 10Сз 97 22,3 35,6 28,90 0,67 265,9 А1 ІІІ 
7 8Сз2Бп 80 27,6 30,8 36,00 0,80 409,2 В3 І 
8 8Сз2Бп 55 20,3 17,3 43,91 1,02 352,0 В2 І 
9 10Сз 62 14,3 14,1 34,92 0,95 202,8 А1 ІІІ 
10 9Сз1Бп 33 13,4 11,6 35,51 0,98 195,1 А2 І 
11 8Сз2Бп 27 12,6 17,5 31,70 0,92 165,9 В2 І 
12 9Сз1Бп 41 18,1 19,5 30,72 0,79 225,6 В2 Іа 
13 10Сз 35 12,1 14,5 25,00 0,77 128,6 А2 ІІ 
14 9Сз1Бп 38 16,0 15,7 38,41 0,94 245,3 А2 І 
15 9Сз1Бп 45 16,0 17,9 48,22 1,10 301,8 А2 ІІ 
16 8Сз2Бп 44 13,9 12,9 40,73 1,10 227,5 В2 ІІ 
17 7Сз3Бп 56 19,3 16,8 54,31 1,28 406,2 В3 І 
18 8Сз2Бп 41 16,6 17,9 45,11 1,14 294,5 В3 І 
19 10Сз+Бп 63 27,3 27,2 43,78 0,86 582,9 В2 Іа 
20 10Сз+Бп 52 22,8 23,3 30,97 0,71 327,0 В2 Іа 
21 10Сз 25 12,3 13,2 30,13 0,94 227,1 А2 І 
22 10Сз 18 8,6 8,3 24,34 0,97 115,6 В2 І 
23 9Сз1Бп 26 12,3 10,3 29,24 0,94 207,1 В2 І 
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Продовження табл. Б.1 

№ пп 
пробної 
площі 

Склад 
насадження 

В
ік

, р
ок

ів
 

Середні 

С
ум

а 
пл

ощ
 

пе
ре

рі
зу

, м
2 ·г

а-1
 

В
ід

но
сн

а 
по

вн
от

а 

За
па

с,
 м

3 ·г
а-1

 

ТЛ
У

 

К
ла

с 
бо

ні
те

ту
 

ви
со

та
, м

 

ді
ам

ет
р,

 с
м 

24 10Сз 87 25,5 29,0 34,97 0,75 424,6 В3 І 
25 9Сз1Бп 52 20,8 21,1 22,75 0,55 251,0 В3 І 
26 10Сз 32 10,8 10,1 29,90 1,13 178,5 А2 ІІ 
27 10Сз 39 14,4 16,3 29,96 0,84 240,4 А2 ІІ 
28 10Сз+Бп 51 17,1 17,5 24,77 0,71 228,0 В2 ІІ 
29 10Сз 43 12,7 12,3 24,10 0,75 178,2 А1 ІІІ 
30 10Сз 90 24,1 33,7 20,6 0,55 232,5 В2 ІІ 

 



147 
 

 
 

Таблиця Б.2 

Біометрична характеристика тимчасових пробних площ  

№ пп 
пробної 
площі 

Таксаційні показники Запаси фракцій фітомаси 
деревостану, т·га-1 

ві
к,

 р
ок

ів
 середні 

кл
ас

 б
он

іт
ет

у 

за
па

с,
 м

3 ·г
а-1

 крон стовбурів 

разом 
ви

со
та

, м
 

ді
ам

ет
р,

 
см

 

 х
во

я 

гі
лк

и 

ст
ов

бу
р 

у 
т.

 ч
. к

ор
а 

1 28 8,1 11,9 А1 92,7 2,7 4,8 38,7 5,4 46,2 
2 25 12,2 14,6 В3 166,3 9,0 16,0 80,1 8,8 105,1 
3 64 27,4 27,2 В2 569,0 8,8 14,0 251,2 12,7 274,0 
4 39 17,9 15,0 В2 185,0 5,0 12,0 81,4 14,1 98,4 
5 52 16,5 14,5 А2 407,5 5,7 16,4 175,4 19,4 197,5 
6 97 22,3 35,6 А1 265,9 2,1 6,2 103,4 7,5 111,7 
7 80 27,6 30,8 В3 409,2 6,5 18,7 201,6 12,8 226,8 
8 55 20,3 17,3 В2 352,0 5,7 18,2 158,3 11,9 182,2 
9 62 14,3 14,1 А1 202,8 2,0 6,4 81,2 7,6 89,6 
10 33 13,4 11,6 А2 195,1 4,5 10,5 85,1 8,3 100,1 
11 27 12,6 17,5 В2 165,9 6,0 12,7 78,3 7,9 97,0 
12 41 18,1 19,5 В2 225,6 6,2 14,0 101,4 8,3 121,6 
13 35 12,1 14,5 А2 128,6 3,0 7,0 56,2 5,9 66,2 
14 38 16,0 15,7 А2 245,3 5,1 13,1 102,8 9,0 121,0 
15 45 16,0 17,9 А2 301,8 5,5 14,0 131,2 11,4 150,7 
16 44 13,9 12,9 В2 227,5 5,0 13,0 106,4 10,0 124,4 
17 56 19,3 16,8 В3 406,2 7,1 12,2 200,2 15,4 219,5 
18 41 16,6 17,9 В3 294,5 7,5 20,1 140,9 12,0 168,5 
19 63 27,3 27,2 В2 582,9 9,8 30,1 258,4 13,0 298,3 
20 52 22,8 23,3 В2 327,0 7,0 18,0 154,8 11,6 179,8 
21 25 12,3 13,2 А2 227,1 7,5 15,3 98,2 10,8 121,0 
22 18 8,6 8,3 В2 115,6 6,5 10,1 55,4 6,1 72,0 
23 26 12,3 10,3 В2 207,1 8,4 16,5 98,3 10,8 123,2 
24 87 25,5 29,0 В3 424,6 6,5 17,0 201,7 14,6 225,2 

 



148 
 

 
 

Продовження табл. Б.2 

№ пп 
пробної 
площі 

Таксаційні показники Запаси фракцій фітомаси 
деревостану, т·га-1 

ві
к,

 р
ок

ів
 

середні 

кл
ас

 б
он

іт
ет

у 

за
па

с,
 м

3 ·г
а-1

 крон стовбурів 

разом 
ді

ам
ет

р,
 с

м 

ви
со

та
, м

 

 х
во

я 

гі
лк

и 

ст
ов

бу
р 

у 
т.

 ч
. к

ор
а 

25 52 20,8 21,1 В3 251,0 7,5 15,7 126,4 9,5 149,6 
26 32 10,8 10,1 А2 178,5 4,0 12,1 72,1 7,5 88,2 
27 39 14,4 16,3 А2 240,4 5,1 12,4 96,8 8,0 114,3 
28 51 17,1 17,5 В2 228,0 5,4 13,2 98,2 7,4 116,8 
29 43 12,7 12,3 А1 178,2 3,0 6,1 68,0 5,6 77,1 
30 90 24,1 33,7 В2 232,5 3,2 9,0 105,0 7,6 117,2 
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Додаток В  

Таблиця В.1 

Таблиці ходу росту модальних соснових деревостанів у сухому сосновому 

бору 

В
ік

, р
ок

ів
 

С
ер

ед
ня

 в
ис

от
а,

 м
 

С
ер

ед
ні

й 
ді

ам
ет

р,
 с

м 

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ер
ев

, ш
т.

 

С
ум

а 
пл

ощ
 п

оп
ер

еч
ни

х 
пе

ре
рі

зі
в,

 м
2 ⋅г

а-1
 

За
па

с,
 м

3 ⋅г
а-1

 

Зміна запасу, 
м3⋅га-1⋅рік-1 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь,

 
м3 ⋅г

а-1
 

Загальний 
приріст,  

м3⋅га-1⋅рік-1 

се
ре

дн
я 

по
то

чн
а 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 2,0 2,5 5982 3,0 9 0,9 1,7 15 1,5 2,2 
15 3,4 3,9 5193 6,1 21 1,4 2,5 24 1,6 2,4 
20 5,0 5,3 5338 11,6 34 1,7 2,9 39 1,9 3,2 
25 6,5 6,7 4539 16,0 50 2,0 3,6 57 2,3 3,8 
30 8,0 8,2 3686 19,4 70 2,3 4,0 77 2,6 4,8 
35 9,5 9,7 2975 22,0 90 2,6 4,2 104 3,0 5,6 
40 10,8 11,2 2425 24,0 111 2,8 4,2 133 3,3 5,8 
45 12,1 12,8 2007 25,7 132 2,9 4,1 162 3,6 5,8 
50 13,3 14,3 1689 27,1 153 3,1 4,0 191 3,8 5,8 
55 14,5 15,8 1444 28,3 172 3,1 3,8 220 4,0 5,6 
60 15,5 17,3 1253 29,4 191 3,2 3,6 248 4,1 5,4 
65 16,5 18,7 1102 30,3 209 3,2 3,4 274 4,2 5,2 
70 17,3 20,1 981 31,2 225 3,2 3,2 300 4,3 4,9 
75 18,1 21,5 883 31,9 241 3,2 3,0 323 4,3 4,6 
80 18,9 22,7 803 32,6 255 3,2 2,8 345 4,3 4,3 
85 19,5 24,0 736 33,2 268 3,2 2,5 366 4,3 3,9 
90 20,1 25,1 680 33,7 281 3,1 2,3 385 4,3 3,6 
95 20,7 26,2 633 34,2 292 3,1 2,1 402 4,2 3,3 
100 21,2 27,3 593 34,6 302 3,0 1,9 418 4,2 3,0 
105 21,7 28,2 559 35,0 311 3,0 1,7 432 4,1 2,7 
110 22,1 29,2 530 35,4 319 2,9 1,5 445 4,0 2,4 
115 22,4 30,0 504 35,7 326 2,8 1,4 456 4,0 2,2 
120 22,8 30,8 482 36,0 332 2,8 1,2 467 3,9 1,9 
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Таблиця В.2 

Таблиці ходу росту модальних соснових деревостанів у свіжому 

сосновому бору 
В

ік
, р

ок
ів

 

С
ер

ед
ня

 в
ис

от
а,

 м
 

С
ер

ед
ні

й 
ді

ам
ет

р,
 с

м 

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ер
ев

, ш
т.

 

С
ум

а 
пл

ощ
 п

оп
ер

еч
ни

х 
пе

ре
рі

зі
в,

 м
2 ⋅г

а-1
 

За
па

с,
 м

3 ⋅г
а-1

 

Зміна запасу, 
м3⋅га-1⋅рік-1 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь,

 
м3 ⋅г

а-1
 

Загальний 
приріст,  

м3⋅га-1⋅рік-1 

се
ре

дн
я 

по
то

чн
а 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 2,9 2,5 7622 3,6 13 1,3 2,1 15 1,5 2,5 
15 5,0 3,8 7175 8,3 22 1,5 3,7 25 1,7 4,0 
20 7,0 5,3 7091 15,8 50 2,5 6,3 55 2,8 6,8 
25 9,0 6,9 5786 21,9 85 3,4 7,3 93 3,7 8,6 
30 10,9 8,7 4442 26,1 122 4,1 7,3 141 4,7 9,7 
35 12,6 10,4 3385 28,9 158 4,5 6,9 190 5,4 9,6 
40 14,2 12,2 2619 30,7 191 4,8 6,4 237 5,9 9,2 
45 15,6 14,0 2073 32,0 222 4,9 5,8 282 6,3 8,6 
50 16,9 15,8 1683 33,0 250 5,0 5,3 323 6,5 8,0 
55 18,0 17,5 1399 33,7 275 5,0 4,8 362 6,6 7,4 
60 19,0 19,2 1189 34,3 297 5,0 4,3 397 6,6 6,7 
65 19,9 20,7 1030 34,8 318 4,9 3,9 429 6,6 6,1 
70 20,7 22,2 909 35,2 336 4,8 3,4 458 6,5 5,5 
75 21,4 23,6 814 35,5 352 4,7 3,0 484 6,5 4,9 
80 22,1 24,8 739 35,8 366 4,6 2,7 507 6,3 4,3 
85 22,6 26,0 679 36,1 379 4,5 2,3 527 6,2 3,8 
90 23,1 27,1 631 36,3 389 4,3 2,0 545 6,1 3,3 
95 23,5 28,0 591 36,5 399 4,2 1,7 560 5,9 2,8 
100 23,9 28,9 558 36,7 406 4,1 1,4 573 5,7 2,4 
105 24,2 29,7 531 36,8 412 3,9 1,1 584 5,6 1,9 
110 24,5 30,4 508 36,9 417 3,8 0,9 592 5,4 1,5 
115 24,8 31,0 489 37,0 421 3,7 0,6 599 5,2 1,2 
120 25,0 31,6 473 37,1 424 3,5 0,4 604 5,0 0,8 
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Таблиця В.3 

Таблиці ходу росту модальних соснових деревостанів у свіжому дубово-

сосновому субору 
В

ік
, р

ок
ів

 

С
ер

ед
ня

 в
ис

от
а,

 м
 

С
ер

ед
ні

й 
ді

ам
ет

р,
 с

м 

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ер
ев

, ш
т.

 

С
ум

а 
пл

ощ
 п

оп
ер

еч
ни

х 
пе

ре
рі

зі
в,

 м
2 ⋅г

а-1
 

За
па

с,
 м

3 ⋅г
а-1

 

Зміна запасу, 
м3⋅га-1⋅рік-1 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь,

 
м3 ⋅г

а-1
 

Загальний 
приріст,  

м3⋅га-1⋅рік-1 

се
ре

дн
я 

по
то

чн
а 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 3,1 2,5 8156 3,1 13 1,3 2,3 16 1,6 2,6 
15 5,4 3,9 7850 5,4 24 1,6 4,4 26 1,7 4,6 
20 7,8 5,5 7758 7,8 57 2,9 7,7 62 3,1 8,1 
25 10,1 7,3 6087 10,1 101 4,0 8,7 107 4,3 9,7 
30 12,3 9,3 4441 12,3 145 4,8 8,5 159 5,3 11,1 
35 14,3 11,4 3216 14,3 186 5,3 7,8 218 6,2 11,5 
40 16,1 13,6 2375 16,1 223 5,6 7,0 274 6,8 10,8 
45 17,8 15,8 1807 17,8 256 5,7 6,3 326 7,2 10,0 
50 19,2 17,9 1418 19,2 285 5,7 5,6 374 7,5 9,1 
55 20,5 20,1 1147 20,5 312 5,7 5,0 418 7,6 8,3 
60 21,6 22,1 954 21,6 335 5,6 4,5 457 7,6 7,4 
65 22,6 24,0 814 22,6 356 5,5 4,0 492 7,6 6,6 
70 23,4 25,8 709 23,4 375 5,4 3,5 523 7,5 5,9 
75 24,2 27,5 629 24,2 391 5,2 3,1 551 7,3 5,2 
80 24,8 28,9 568 24,8 405 5,1 2,6 575 7,2 4,5 
85 25,3 30,3 520 25,3 418 4,9 2,3 596 7,0 3,9 
90 25,8 31,5 482 25,8 428 4,8 1,9 614 6,8 3,3 
95 26,2 32,6 452 26,2 437 4,6 1,6 629 6,6 2,7 
100 26,6 33,5 427 26,6 444 4,4 1,3 641 6,4 2,2 
105 26,9 34,4 407 26,9 449 4,3 1,0 651 6,2 1,7 
110 27,2 35,1 391 27,2 453 4,1 0,7 658 6,0 1,3 
115 27,4 35,8 377 27,4 456 4,0 0,4 664 5,8 0,9 
120 27,6 36,3 366 27,6 458 3,8 0,2 667 5,6 0,5 
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Таблиця В.4 

Таблиці ходу росту модальних соснових деревостанів у вологому дубово-

сосновому субору 
В

ік
, р

ок
ів

 

С
ер

ед
ня

 в
ис

от
а,

 м
 

С
ер

ед
ні

й 
ді

ам
ет

р,
 с

м 

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ер
ев

, ш
т.

 

С
ум

а 
пл

ощ
 п

оп
ер

еч
ни

х 
пе

ре
рі

зі
в,

 м
2 ⋅г

а-1
 

За
па

с,
 м

3 ⋅г
а-1

 

Зміна запасу, 
м3⋅га-1⋅рік-1 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь,

 
м3 ⋅г

а-1
 

Загальний 
приріст,  

м3⋅га-1⋅рік-1 

се
ре

дн
я 

по
то

чн
а 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 2,6 3,8 3551 4,0 10 1,0 1,9 13 1,3 2,0 
15 4,8 5,8 3330 8,8 20 1,3 3,3 21 1,4 3,5 
20 7,1 7,9 3229 16,0 43 2,2 6,2 48 2,4 6,4 
25 9,4 10,2 2872 23,5 82 3,3 7,9 85 3,4 8,7 
30 11,6 12,5 2263 28,0 122 4,1 7,9 135 4,5 10,1 
35 13,6 14,9 1756 30,7 162 4,6 7,6 187 5,3 10,3 
40 15,5 17,3 1378 32,4 198 4,9 6,9 238 5,9 10,0 
45 17,2 19,6 1105 33,4 231 5,1 6,3 286 6,4 9,4 
50 18,7 21,9 909 34,1 261 5,2 5,7 332 6,6 8,8 
55 20,0 24,0 765 34,6 288 5,2 5,1 374 6,8 8,1 
60 21,2 26,0 659 35,0 312 5,2 4,6 413 6,9 7,5 
65 22,2 27,8 579 35,2 334 5,1 4,1 449 6,9 6,8 
70 23,1 29,5 517 35,4 353 5,0 3,7 481 6,9 6,1 
75 23,9 31,1 469 35,6 371 4,9 3,2 510 6,8 5,4 
80 24,5 32,5 432 35,8 386 4,8 2,8 535 6,7 4,8 
85 25,1 33,7 402 35,9 399 4,7 2,4 558 6,6 4,2 
90 25,6 34,8 378 36,0 410 4,6 2,0 577 6,4 3,6 
95 26,0 35,8 358 36,1 419 4,4 1,7 593 6,2 3,0 
100 26,4 36,7 342 36,1 427 4,3 1,3 607 6,1 2,4 
105 26,7 37,4 329 36,2 432 4,1 1,0 618 5,9 1,9 
110 27,0 38,1 318 36,2 437 4,0 0,7 626 5,7 1,4 
115 27,2 38,7 309 36,3 439 3,8 0,4 632 5,5 0,9 
120 27,4 39,2 301 36,3 441 3,7 0,1 635 5,3 0,5 
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Таблиця В.5 

Таблиці ходу росту модальних соснових деревостанів у вологому 

грабово-дубово-сосновому сугруді 
В

ік
, р

ок
ів

 

С
ер

ед
ня

 в
ис

от
а,

 м
 

С
ер

ед
ні

й 
ді

ам
ет

р,
 с

м 

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ер
ев

, ш
т.

 

С
ум

а 
пл

ощ
 п

оп
ер

еч
ни

х 
пе

ре
рі

зі
в,

 м
2 ⋅г

а-1
 

За
па

с,
 м

3 ⋅г
а-1

 

Зміна запасу, 
м3⋅га-1⋅рік-1 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь,

 
м3 ⋅г

а-1
 

Загальний 
приріст,  

м3⋅га-1⋅рік-1 

се
ре

дн
я 

по
то

чн
а 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 2,4 3,5 5025 4,8 8 0,8 2,0 15 1,5 2,4 
15 4,8 5,5 4657 11,2 23 1,5 4,1 25 1,7 3,8 
20 7,5 7,8 4267 20,3 49 2,5 6,2 53 2,7 6,2 
25 10,3 10,2 3272 26,8 85 3,4 7,2 87 3,5 8,2 
30 12,9 12,7 2408 30,7 121 4,0 7,1 135 4,5 9,7 
35 15,3 15,4 1791 33,2 155 4,4 6,6 184 5,3 9,5 
40 17,5 18,0 1370 34,7 187 4,7 5,9 230 5,8 8,9 
45 19,4 20,5 1084 35,7 214 4,8 5,3 273 6,1 8,2 
50 21,1 22,9 885 36,5 239 4,8 4,7 312 6,2 7,4 
55 22,5 25,2 744 37,0 261 4,8 4,1 348 6,3 6,7 
60 23,7 27,3 641 37,5 281 4,7 3,7 379 6,3 5,9 
65 24,7 29,2 565 37,8 298 4,6 3,2 407 6,3 5,2 
70 25,5 30,9 508 38,1 313 4,5 2,8 431 6,2 4,6 
75 26,3 32,4 464 38,3 326 4,3 2,4 453 6,0 4,0 
80 26,9 33,8 429 38,5 337 4,2 2,1 471 5,9 3,5 
85 27,4 35,0 401 38,7 347 4,1 1,8 487 5,7 3,0 
90 27,8 36,1 379 38,8 355 3,9 1,5 501 5,6 2,5 
95 28,1 37,0 362 38,9 362 3,8 1,3 513 5,4 2,1 
100 28,4 37,8 347 39,0 368 3,7 1,1 522 5,2 1,8 
105 28,6 38,5 335 39,0 373 3,6 0,9 530 5,1 1,4 
110 28,8 39,1 325 39,1 377 3,4 0,7 537 4,9 1,1 
115 29,0 39,6 317 39,2 380 3,3 0,5 542 4,7 0,8 
120 29,1 40,1 310 39,2 382 3,2 0,3 545 4,5 0,6 
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Додаток Г  

Таблиця Г.1 

Динаміка біопродуктивності модальних соснових деревостанів у сухому 

сосновому бору 

Вік, 
роки 

Деревостан 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

фі
то

ма
си

,  
тּ·

га
-1

 

Загальний 
приріст 

фітомаси, 
т·ּга-1·рік-1 

се
ре

дн
я 

ви
со

та
, м

 

се
ре

дн
ій

 д
іа

ме
тр

, с
м фітомаса, т·ּга-1 

де
ре

ви
на

 с
то

вб
ур

а 
в 

ко
рі

 
крона 

пі
дн

ам
ет

ов
а 

ро
сл

ин
ні

ст
ь 

за
га

ль
на

 

хв
оя

 

гі
лк

и 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 2,0 2,5 3,4 0,6 0,8 0,8 5,5 6,3 0,6 1,0 
15 3,4 3,9 8,1 0,9 1,5 1,2 11,7 13,2 0,9 1,4 
20 5,0 5,3 13,1 1,2 2,0 1,7 18,0 20,3 1,0 1,6 
25 6,5 6,7 19,5 1,5 2,7 2,1 25,7 29,1 1,2 2,0 
30 8,0 8,2 26,9 1,7 3,3 2,4 34,3 40,5 1,4 2,4 
35 9,5 9,7 34,8 1,9 3,9 2,7 43,3 53,5 1,5 2,6 
40 10,8 11,2 42,8 2,0 4,5 3,0 52,3 66,6 1,7 2,6 
45 12,1 12,8 50,7 2,1 5,0 3,3 61,1 79,8 1,8 2,6 
50 13,3 14,3 58,4 2,2 5,4 3,6 69,6 92,4 1,8 2,5 
55 14,5 15,8 65,8 2,2 5,8 3,9 77,7 104,9 1,9 2,5 
60 15,5 17,3 72,8 2,3 6,1 4,1 85,3 117,2 2,0 2,3 
65 16,5 18,7 79,5 2,3 6,3 4,4 92,4 128,3 2,0 2,2 
70 17,3 20,1 85,7 2,3 6,5 4,6 99,1 138,8 2,0 2,1 
75 18,1 21,5 91,5 2,3 6,7 4,8 105,3 148,9 2,0 1,9 
80 18,9 22,7 96,8 2,2 6,8 5,0 110,9 157,8 2,0 1,7 
85 19,5 24,0 101,7 2,2 6,9 5,2 116,1 166,2 2,0 1,6 
90 20,1 25,1 106,2 2,2 7,0 5,4 120,8 173,3 1,9 1,4 
95 20,7 26,2 110,3 2,1 7,1 5,6 125,0 180,6 1,9 1,4 
100 21,2 27,3 113,9 2,1 7,1 5,8 128,9 187,0 1,9 1,1 
105 21,7 28,2 117,2 2,0 7,1 5,9 132,3 191,9 1,8 0,9 
110 22,1 29,2 120,2 2,0 7,1 6,1 135,3 196,3 1,8 0,8 
115 22,4 30,0 122,8 1,9 7,1 6,2 138,0 200,2 1,7 0,7 
120 22,8 30,8 125,1 1,9 7,0 6,4 140,4 203,6 1,7 0,7 
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Таблиця Г.2 

Динаміка біопродуктивності модальних соснових деревостанів у свіжому 

сосновому бору 

Вік, 
роки 

Деревостан 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

фі
то

ма
си

,  
тּ·

га
-1

 

Загальний 
приріст 

фітомаси, 
т·ּга-1·рік-1 

се
ре

дн
я 

ви
со

та
, м

 

се
ре

дн
ій

 д
іа

ме
тр

, с
м фітомаса, т·ּга-1 

де
ре

ви
на

 с
то

вб
ур

а 
в 

ко
рі

 

крона 

пі
дн

ам
ет

ов
а 

ро
сл

ин
ні

ст
ь 

за
га

ль
на

 

хв
оя

 

гі
лк

и 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 2,9 2,5 5,0 1,3 1,2 1,2 8,8 10,0 1,0 1,4 
15 5,0 3,8 8,6 1,0 1,5 1,2 12,4 14,1 0,9 2,0 
20 7,0 5,3 19,3 2,1 3,1 1,9 26,4 29,7 1,5 3,4 
25 9,0 6,9 33,0 2,6 4,5 2,1 42,2 47,8 1,9 3,9 
30 10,9 8,7 47,3 2,9 5,8 2,3 58,3 68,9 2,3 4,3 
35 12,6 10,4 60,9 3,2 6,8 2,6 73,5 90,8 2,6 4,2 
40 14,2 12,2 73,5 3,3 7,6 2,8 87,3 111,0 2,8 4,0 
45 15,6 14,0 85,0 3,4 8,3 3,1 99,8 130,4 2,9 3,6 
50 16,9 15,8 95,4 3,4 8,7 3,4 111,0 147,5 2,9 3,3 
55 18,0 17,5 104,8 3,4 9,1 3,7 121,0 163,5 3,0 3,1 
60 19,0 19,2 113,3 3,4 9,4 3,9 130,0 178,7 3,0 2,8 
65 19,9 20,7 120,9 3,4 9,6 4,2 138,0 191,6 2,9 2,4 
70 20,7 22,2 127,6 3,3 9,7 4,4 145,1 203,2 2,9 2,2 
75 21,4 23,6 133,6 3,2 9,8 4,6 151,3 214,0 2,9 2,0 
80 22,1 24,8 138,8 3,2 9,8 4,9 156,7 222,8 2,8 1,7 
85 22,6 26,0 143,4 3,1 9,8 5,1 161,3 231,0 2,7 1,4 
90 23,1 27,1 147,3 3,0 9,7 5,3 165,3 237,2 2,6 1,3 
95 23,5 28,0 150,6 2,9 9,6 5,5 168,6 243,5 2,6 1,1 
100 23,9 28,9 153,4 2,8 9,5 5,6 171,4 248,6 2,5 0,8 
105 24,2 29,7 155,6 2,7 9,4 5,8 173,5 251,8 2,4 0,6 
110 24,5 30,4 157,4 2,6 9,3 6,0 175,2 254,2 2,3 0,4 
115 24,8 31,0 158,7 2,5 9,1 6,1 176,4 256,0 2,2 0,3 
120 25,0 31,6 159,6 2,4 9,0 6,3 177,2 257,1 2,1 0,2 
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Таблиця Г.3 

Динаміка біопродуктивності модальних соснових деревостанів у свіжому 

дубово-сосновому субору 

Вік, 
роки 

Деревостан 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

фі
то

ма
си

,  
тּ·

га
-1

 

Загальний 
приріст 

фітомаси, 
т·ּга-1·рік-1 

се
ре

дн
я 

ви
со

та
, м

 

се
ре

дн
ій

 д
іа

ме
тр

, с
м фітомаса, т·ּга-1 

де
ре

ви
на

 с
то

вб
ур

а 
в 

ко
рі

 

крона 

пі
дн

ам
ет

ов
а 

ро
сл

ин
ні

ст
ь 

за
га

ль
на

 

хв
оя

 

гі
лк

и 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 3,1 2,5 5,1 1,0 1,2 0,9 8,1 10,0 1,0 1,5 
15 5,4 3,9 9,3 1,4 1,7 1,5 13,9 15,2 1,0 2,2 
20 7,8 5,5 22,4 2,2 3,5 1,7 29,7 32,0 1,6 3,7 
25 10,1 7,3 38,9 2,8 5,3 1,9 48,9 52,1 2,1 4,3 
30 12,3 9,3 55,8 3,3 6,8 2,1 68,0 74,7 2,5 4,8 
35 14,3 11,4 71,4 3,6 8,0 2,4 85,4 100,2 2,9 4,9 
40 16,1 13,6 85,4 3,8 8,8 2,7 100,7 124,0 3,1 4,6 
45 17,8 15,8 97,9 3,9 9,5 3,0 114,3 145,9 3,2 4,2 
50 19,2 17,9 109,0 3,9 10,0 3,3 126,2 165,6 3,3 3,7 
55 20,5 20,1 118,9 3,9 10,3 3,6 136,7 183,3 3,3 3,3 
60 21,6 22,1 127,7 3,8 10,6 3,8 146,0 199,1 3,3 3,0 
65 22,6 24,0 135,6 3,8 10,7 4,1 154,2 213,0 3,3 2,6 
70 23,4 25,8 142,4 3,7 10,8 4,3 161,3 225,3 3,2 2,3 
75 24,2 27,5 148,5 3,6 10,9 4,6 167,5 236,0 3,1 2,0 
80 24,8 28,9 153,7 3,5 10,8 4,8 172,8 245,2 3,1 1,7 
85 25,3 30,3 158,2 3,4 10,8 5,0 177,3 253,1 3,0 1,5 
90 25,8 31,5 161,9 3,3 10,7 5,2 181,1 259,8 2,9 1,2 
95 26,2 32,6 165,1 3,2 10,6 5,4 184,2 265,2 2,8 1,0 
100 26,6 33,5 167,6 3,0 10,4 5,6 186,6 269,6 2,7 0,8 
105 26,9 34,4 169,5 2,9 10,3 5,8 188,5 273,0 2,6 0,6 
110 27,2 35,1 170,9 2,8 10,1 5,9 189,8 275,5 2,5 0,4 
115 27,4 35,8 171,8 2,7 9,9 6,1 190,5 277,2 2,4 0,2 
120 27,6 36,3 172,2 2,6 9,7 6,2 190,8 278,0 2,3 0,2 
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Таблиця Г.4 

Динаміка біопродуктивності модальних соснових деревостанів у 

вологому дубово-сосновому субору 

Вік, 
роки 

Деревостан 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

фі
то

ма
си

,  
тּ·

га
-1

 

Загальний 
приріст 

фітомаси, 
т·ּга-1·рік-1 

се
ре

дн
я 

ви
со

та
, м

 

се
ре

дн
ій

 д
іа

ме
тр

, с
м фітомаса, т·ּга-1 

де
ре

ви
на

 с
то

вб
ур

а 
в 

ко
рі

 

крона 

пі
дн

ам
ет

ов
а 

ро
сл

ин
ні

ст
ь 

за
га

ль
на

 

хв
оя

 

гі
лк

и 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 2,6 3,8 4,0 0,7 0,9 0,7 6,3 8,1 0,8 1,2 
15 4,8 5,8 7,8 1,1 1,4 1,4 11,7 12,3 0,8 1,7 
20 7,1 7,9 16,9 1,7 2,6 1,7 22,9 25,3 1,3 3,0 
25 9,4 10,2 31,8 2,3 4,3 1,9 40,4 42,0 1,7 3,9 
30 11,6 12,5 47,2 2,8 5,8 2,2 58,0 63,9 2,1 4,4 
35 13,6 14,9 62,2 3,2 6,9 2,5 74,8 86,4 2,5 4,4 
40 15,5 17,3 76,0 3,4 7,9 2,8 90,1 108,1 2,7 4,2 
45 17,2 19,6 88,5 3,6 8,6 3,1 103,8 128,6 2,9 3,9 
50 18,7 21,9 99,8 3,6 9,2 3,4 116,0 147,5 2,9 3,6 
55 20,0 24,0 110,0 3,7 9,6 3,7 126,8 164,9 3,0 3,3 
60 21,2 26,0 119,1 3,6 9,9 3,9 136,5 180,7 3,0 3,0 
65 22,2 27,8 127,2 3,6 10,1 4,2 145,1 195,0 3,0 2,7 
70 23,1 29,5 134,4 3,5 10,2 4,4 152,6 207,7 3,0 2,4 
75 23,9 31,1 140,8 3,5 10,3 4,7 159,2 219,1 2,9 2,1 
80 24,5 32,5 146,3 3,4 10,4 4,9 164,9 229,0 2,9 1,9 
85 25,1 33,7 151,1 3,3 10,3 5,1 169,8 237,6 2,8 1,6 
90 25,6 34,8 155,1 3,2 10,3 5,3 173,9 244,9 2,7 1,3 
95 26,0 35,8 158,4 3,1 10,2 5,5 177,3 251,0 2,6 1,1 
100 26,4 36,7 161,1 3,0 10,1 5,7 179,9 256,0 2,6 0,9 
105 26,7 37,4 163,2 2,9 9,9 5,9 181,9 259,9 2,5 0,7 
110 27,0 38,1 164,7 2,8 9,8 6,1 183,3 262,7 2,4 0,5 
115 27,2 38,7 165,6 2,7 9,6 6,2 184,0 264,6 2,3 0,3 
120 27,4 39,2 165,9 2,6 9,4 6,4 184,2 265,6 2,2 0,2 
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Таблиця Г.5 

Динаміка біопродуктивності модальних соснових деревостанів у 

вологому грабово-дубово-сосновому сугруді 

Вік, 
роки 

Деревостан 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

фі
то

ма
си

, т
ּ·г

а-1
 

Загальний 
приріст 

фітомаси, 
т·ּга-1·рік-1 

се
ре

дн
я 

ви
со

та
, м

 

се
ре

дн
ій

 д
іа

ме
тр

, с
м фітомаса, т·ּга-1 

де
ре

ви
на

 с
то

вб
ур

а 
в 

ко
рі

 

крона 

пі
дн

ам
ет

ов
а 

ро
сл

ин
ні

ст
ь 

за
га

ль
на

 

хв
оя

 

гі
лк

и 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 2,4 3,5 3,2 0,6 0,7 0,7 5,2 9,6 1,0 1,5 
15 4,8 5,5 8,9 1,1 1,6 1,2 12,8 15,0 1,0 1,8 
20 7,5 7,8 19,2 1,8 2,9 1,5 25,4 27,3 1,4 2,8 
25 10,3 10,2 32,7 2,3 4,4 1,8 41,3 42,6 1,7 3,7 
30 12,9 12,7 46,7 2,8 5,7 2,1 57,3 64,0 2,1 4,3 
35 15,3 15,4 59,8 3,1 6,7 2,4 72,0 85,1 2,4 4,1 
40 17,5 18,0 71,6 3,2 7,4 2,7 85,0 104,9 2,6 3,8 
45 19,4 20,5 82,2 3,3 8,0 3,0 96,5 122,9 2,7 3,4 
50 21,1 22,9 91,5 3,3 8,4 3,3 106,5 139,0 2,8 3,0 
55 22,5 25,2 99,8 3,3 8,7 3,6 115,3 153,4 2,8 2,7 
60 23,7 27,3 107,0 3,2 8,9 3,8 122,9 166,0 2,8 2,4 
65 24,7 29,2 113,4 3,2 9,0 4,1 129,6 177,0 2,7 2,1 
70 25,5 30,9 118,9 3,1 9,0 4,3 135,3 186,6 2,7 1,8 
75 26,3 32,4 123,7 3,0 9,0 4,5 140,3 194,9 2,6 1,5 
80 26,9 33,8 127,9 2,9 9,0 4,7 144,5 202,0 2,5 1,3 
85 27,4 35,0 131,4 2,8 9,0 4,9 148,1 208,1 2,4 1,1 
90 27,8 36,1 134,5 2,7 8,9 5,1 151,2 213,2 2,4 0,9 
95 28,1 37,0 137,0 2,6 8,8 5,3 153,7 217,5 2,3 0,8 
100 28,4 37,8 139,1 2,5 8,6 5,5 155,7 220,9 2,2 0,6 
105 28,6 38,5 140,8 2,4 8,5 5,7 157,4 223,7 2,1 0,5 
110 28,8 39,1 142,1 2,3 8,4 5,8 158,6 225,9 2,1 0,4 
115 29,0 39,6 143,0 2,2 8,2 6,0 159,5 227,5 2,0 0,3 
120 29,1 40,1 143,7 2,2 8,1 6,2 160,0 228,5 1,9 0,2 
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Додаток Ґ  

Таблиця Ґ.1 

Динаміка депонованого вуглецю у фітомасі модальних соснових 

деревостанів у сухому сосновому бору 

Вік, 
роки 

Деревостан 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

ву
гл

ец
ю

  т
ּ·г

а-1
 

Загальний 
приріст 

вуглецю, 
т·ּга-1·рік-1 

се
ре

дн
я 

ви
со

та
, м

 

се
ре

дн
ій

 д
іа

ме
тр

, с
м депонований вуглець, т·гּа-1 

де
ре

ви
на

 с
то

вб
ур

а 
в 

ко
рі

 
крона 

пі
дн

ам
ет

ов
а 

ро
сл

ин
ні

ст
ь 

за
га

ль
на

 

хв
оя

 

гі
лк

и 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 2,0 2,5 1,7 0,3 0,4 0,4 2,7 3,1 0,31 0,66 
15 3,4 3,9 4,1 0,4 0,7 0,6 5,8 6,6 0,44 0,69 
20 5,0 5,3 6,6 0,5 1,0 0,8 8,9 10,0 0,50 0,78 
25 6,5 6,7 9,7 0,7 1,3 1,0 12,7 14,4 0,58 1,00 
30 8,0 8,2 13,5 0,8 1,7 1,1 17,0 20,1 0,67 1,21 
35 9,5 9,7 17,4 0,8 2,0 1,3 21,5 26,5 0,76 1,29 
40 10,8 11,2 21,4 0,9 2,2 1,4 26,0 32,9 0,82 1,30 
45 12,1 12,8 25,3 1,0 2,5 1,6 30,4 39,5 0,88 1,28 
50 13,3 14,3 29,2 1,0 2,7 1,7 34,6 45,8 0,92 1,24 
55 14,5 15,8 32,9 1,0 2,9 1,8 38,6 51,9 0,94 1,23 
60 15,5 17,3 36,4 1,0 3,0 2,0 42,4 58,0 0,97 1,16 
65 16,5 18,7 39,7 1,0 3,2 2,1 46,0 63,5 0,98 1,07 
70 17,3 20,1 42,8 1,0 3,3 2,2 49,3 68,7 0,98 1,02 
75 18,1 21,5 45,7 1,0 3,4 2,3 52,4 73,7 0,98 0,94 
80 18,9 22,7 48,4 1,0 3,4 2,4 55,2 78,1 0,98 0,86 
85 19,5 24,0 50,9 1,0 3,5 2,5 57,8 82,3 0,97 0,77 
90 20,1 25,1 53,1 1,0 3,5 2,6 60,2 85,8 0,95 0,71 
95 20,7 26,2 55,1 1,0 3,5 2,7 62,3 89,4 0,94 0,67 
100 21,2 27,3 57,0 0,9 3,5 2,7 64,2 92,5 0,93 0,56 
105 21,7 28,2 58,6 0,9 3,6 2,8 65,9 95,0 0,90 0,46 
110 22,1 29,2 60,1 0,9 3,5 2,9 67,4 97,2 0,88 0,41 
115 22,4 30,0 61,4 0,9 3,5 3,0 68,8 99,1 0,86 0,36 
120 22,8 30,8 62,5 0,8 3,5 3,0 69,9 100,8 0,84 0,34 
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Таблиця Ґ.2 

Динаміка депонованого вуглецю у фітомасі модальних соснових 

деревостанів у свіжому сосновому бору 

Вік, 
роки 

Деревостан 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

фі
то

ма
си

,  
тּ·

га
-1

 

Загальний 
приріст 

фітомаси, 
т·ּга-1·рік-1 

се
ре

дн
я 

ви
со

та
, м

 

се
ре

дн
ій

 д
іа

ме
тр

, с
м фітомаса, т·ּга-1 

де
ре

ви
на

 с
то

вб
ур

а 
в 

ко
рі

 

крона 

пі
дн

ам
ет

ов
а 

ро
сл

ин
ні

ст
ь 

за
га

ль
на

 

хв
оя

 

гі
лк

и 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 2,9 2,5 2,5 0,6 0,6 0,6 4,3 5,0 0,50 0,70 
15 5,0 3,8 4,3 0,5 0,8 0,6 6,1 7,0 0,46 0,97 
20 7,0 5,3 9,7 0,9 1,5 0,9 13,0 14,7 0,74 1,67 
25 9,0 6,9 16,5 1,2 2,3 1,0 20,9 23,7 0,95 1,94 
30 10,9 8,7 23,6 1,3 2,9 1,1 28,9 34,1 1,14 2,13 
35 12,6 10,4 30,5 1,4 3,4 1,2 36,5 44,9 1,28 2,09 
40 14,2 12,2 36,8 1,5 3,8 1,3 43,4 55,0 1,37 1,96 
45 15,6 14,0 42,5 1,5 4,1 1,5 49,6 64,5 1,43 1,80 
50 16,9 15,8 47,7 1,6 4,4 1,6 55,2 73,0 1,46 1,64 
55 18,0 17,5 52,4 1,6 4,6 1,7 60,3 80,9 1,47 1,55 
60 19,0 19,2 56,6 1,5 4,7 1,9 64,7 88,5 1,47 1,39 
65 19,9 20,7 60,4 1,5 4,8 2,0 68,7 94,8 1,46 1,21 
70 20,7 22,2 63,8 1,5 4,8 2,1 72,3 100,6 1,44 1,11 
75 21,4 23,6 66,8 1,5 4,9 2,2 75,3 105,9 1,41 0,97 
80 22,1 24,8 69,4 1,4 4,9 2,3 78,0 110,3 1,38 0,84 
85 22,6 26,0 71,7 1,4 4,9 2,4 80,4 114,3 1,35 0,71 
90 23,1 27,1 73,7 1,3 4,9 2,5 82,4 117,4 1,30 0,62 
95 23,5 28,0 75,3 1,3 4,8 2,6 84,0 120,5 1,27 0,56 
100 23,9 28,9 76,7 1,3 4,8 2,7 85,4 123,1 1,23 0,41 
105 24,2 29,7 77,8 1,2 4,7 2,8 86,5 124,6 1,19 0,28 
110 24,5 30,4 78,7 1,2 4,6 2,8 87,3 125,8 1,14 0,21 
115 24,8 31,0 79,3 1,1 4,6 2,9 87,9 126,7 1,10 0,14 
120 25,0 31,6 79,8 1,1 4,5 3,0 88,3 127,2 1,06 0,11 
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Таблиця Ґ.3 

Динаміка депонованого вуглецю у фітомасі модальних соснових 

деревостанів у свіжому дубово-сосновому субору 

Вік, 
роки 

Деревостан 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

фі
то

ма
си

,  
тּ·

га
-1

 

Загальний 
приріст 

фітомаси, 
т·ּга-1·рік-1 

се
ре

дн
я 

ви
со

та
, м

 

се
ре

дн
ій

 д
іа

ме
тр

, с
м фітомаса, т·ּга-1 

де
ре

ви
на

 с
то

вб
ур

а 
в 

ко
рі

 

крона 

пі
дн

ам
ет

ов
а 

ро
сл

ин
ні

ст
ь 

за
га

ль
на

 

хв
оя

 

гі
лк

и 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 3,1 2,5 2,6 0,4 0,6 0,4 4,0 4,9 0,49 0,75 
15 5,4 3,9 4,7 0,6 0,9 0,7 6,8 7,5 0,50 1,09 
20 7,8 5,5 11,2 1,0 1,7 0,8 14,7 15,8 0,79 1,83 
25 10,1 7,3 19,5 1,3 2,6 0,9 24,3 25,8 1,03 2,11 
30 12,3 9,3 27,9 1,5 3,4 1,0 33,8 37,0 1,23 2,38 
35 14,3 11,4 35,7 1,6 4,0 1,1 42,5 49,6 1,42 2,44 
40 16,1 13,6 42,7 1,7 4,4 1,3 50,1 61,4 1,53 2,26 
45 17,8 15,8 48,9 1,7 4,7 1,4 56,9 72,2 1,60 2,06 
50 19,2 17,9 54,5 1,8 5,0 1,6 62,8 82,0 1,64 1,85 
55 20,5 20,1 59,5 1,8 5,2 1,7 68,1 90,7 1,65 1,66 
60 21,6 22,1 63,9 1,7 5,3 1,8 72,7 98,5 1,64 1,47 
65 22,6 24,0 67,8 1,7 5,4 1,9 76,8 105,4 1,62 1,30 
70 23,4 25,8 71,2 1,7 5,4 2,1 80,4 111,5 1,59 1,14 
75 24,2 27,5 74,2 1,6 5,4 2,2 83,5 116,8 1,56 0,99 
80 24,8 28,9 76,8 1,6 5,4 2,3 86,1 121,4 1,52 0,85 
85 25,3 30,3 79,1 1,5 5,4 2,4 88,4 125,3 1,47 0,72 
90 25,8 31,5 81,0 1,5 5,3 2,5 90,3 128,6 1,43 0,60 
95 26,2 32,6 82,5 1,4 5,3 2,6 91,8 131,3 1,38 0,49 
100 26,6 33,5 83,8 1,4 5,2 2,7 93,0 133,5 1,33 0,39 
105 26,9 34,4 84,8 1,3 5,1 2,7 93,9 135,2 1,29 0,29 
110 27,2 35,1 85,5 1,3 5,0 2,8 94,6 136,4 1,24 0,20 
115 27,4 35,8 85,9 1,2 4,9 2,9 95,0 137,2 1,19 0,12 
120 27,6 36,3 86,1 1,2 4,8 3,0 95,1 137,6 1,15 0,08 
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Таблиця Ґ.4 

Динаміка депонованого вуглецю у фітомасі модальних соснових 

деревостанів у вологому дубово-сосновому субору 

Вік, 
роки 

Деревостан 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

фі
то

ма
си

,  
тּ·

га
-1

 

Загальний 
приріст 

фітомаси, 
т·ּга-1·рік-1 

се
ре

дн
я 

ви
со

та
, м

 

се
ре

дн
ій

 д
іа

ме
тр

, с
м фітомаса, т·ּга-1 

де
ре

ви
на

 с
то

вб
ур

а 
в 

ко
рі

 

крона 

пі
дн

ам
ет

ов
а 

ро
сл

ин
ні

ст
ь 

за
га

ль
на

 

хв
оя

 

гі
лк

и 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 2,6 3,8 2,0 0,3 0,4 0,3 3,1 4,0 0,40 1,10 
15 4,8 5,8 3,9 0,5 0,7 0,7 5,8 6,1 0,41 0,86 
20 7,1 7,9 8,4 0,8 1,3 0,8 11,3 12,5 0,63 1,47 
25 9,4 10,2 15,9 1,1 2,2 0,9 20,0 20,8 0,83 1,91 
30 11,6 12,5 23,6 1,3 2,9 1,0 28,8 31,7 1,06 2,20 
35 13,6 14,9 31,1 1,4 3,5 1,2 37,2 42,8 1,22 2,19 
40 15,5 17,3 38,0 1,5 3,9 1,3 44,8 53,5 1,34 2,09 
45 17,2 19,6 44,3 1,6 4,3 1,5 51,6 63,6 1,41 1,95 
50 18,7 21,9 49,9 1,6 4,6 1,6 57,7 73,0 1,46 1,80 
55 20,0 24,0 55,0 1,6 4,8 1,7 63,1 81,6 1,48 1,64 
60 21,2 26,0 59,5 1,6 4,9 1,9 68,0 89,4 1,49 1,49 
65 22,2 27,8 63,6 1,6 5,0 2,0 72,3 96,5 1,48 1,34 
70 23,1 29,5 67,2 1,6 5,1 2,1 76,0 102,8 1,47 1,19 
75 23,9 31,1 70,4 1,6 5,2 2,2 79,3 108,4 1,45 1,05 
80 24,5 32,5 73,1 1,5 5,2 2,3 82,2 113,4 1,42 0,92 
85 25,1 33,7 75,5 1,5 5,2 2,4 84,6 117,6 1,38 0,79 
90 25,6 34,8 77,6 1,4 5,1 2,5 86,7 121,2 1,35 0,67 
95 26,0 35,8 79,2 1,4 5,1 2,6 88,3 124,3 1,31 0,55 
100 26,4 36,7 80,6 1,3 5,0 2,7 89,7 126,7 1,27 0,44 
105 26,7 37,4 81,6 1,3 5,0 2,8 90,7 128,6 1,23 0,33 
110 27,0 38,1 82,3 1,2 4,9 2,9 91,3 130,1 1,18 0,23 
115 27,2 38,7 82,8 1,2 4,8 3,0 91,7 131,0 1,14 0,14 
120 27,4 39,2 83,0 1,2 4,7 3,0 91,8 131,5 1,10 0,09 
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Таблиця Ґ.5 

Динаміка депонованого вуглецю у фітомасі модальних соснових 

деревостанів у вологому грабово-дубово-сосновому сугруді 

Вік, 
роки 

Деревостан 

За
га

ль
на

 п
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

фі
то

ма
си

, т
ּ·г

а-1
 

Загальний 
приріст 

фітомаси, 
т·ּга-1·рік-1 

се
ре

дн
я 

ви
со

та
, м

 

се
ре

дн
ій

 д
іа

ме
тр

, с
м фітомаса, т·ּга-1 

де
ре

ви
на

 с
то

вб
ур

а 
в 

ко
рі

 

крона 

пі
дн

ам
ет

ов
а 

ро
сл

ин
ні

ст
ь 

за
га

ль
на

 

хв
оя

 

гі
лк

и 

се
ре

дн
ій

 

по
то

чн
ий

 

10 2,4 3,5 1,6 0,3 0,4 0,4 2,6 4,8 0,48 0,74 
15 4,8 5,5 4,5 0,5 0,8 0,6 6,3 7,4 0,50 0,87 
20 7,5 7,8 9,6 0,8 1,5 0,7 12,6 13,5 0,68 1,37 
25 10,3 10,2 16,4 1,1 2,2 0,9 20,5 21,1 0,84 1,82 
30 12,9 12,7 23,4 1,2 2,8 1,0 28,4 31,7 1,06 2,11 
35 15,3 15,4 29,9 1,4 3,3 1,1 35,8 42,1 1,20 2,02 
40 17,5 18,0 35,8 1,4 3,7 1,3 42,3 51,9 1,30 1,87 
45 19,4 20,5 41,1 1,5 4,0 1,4 48,0 60,8 1,35 1,69 
50 21,1 22,9 45,8 1,5 4,2 1,6 53,0 68,8 1,38 1,51 
55 22,5 25,2 49,9 1,5 4,3 1,7 57,4 75,9 1,38 1,33 
60 23,7 27,3 53,5 1,5 4,4 1,8 61,2 82,2 1,37 1,17 
65 24,7 29,2 56,7 1,4 4,5 1,9 64,5 87,6 1,35 1,02 
70 25,5 30,9 59,5 1,4 4,5 2,0 67,4 92,4 1,32 0,89 
75 26,3 32,4 61,9 1,3 4,5 2,2 69,9 96,5 1,29 0,76 
80 26,9 33,8 63,9 1,3 4,5 2,3 72,0 100,0 1,25 0,65 
85 27,4 35,0 65,7 1,3 4,5 2,4 73,8 103,0 1,21 0,55 
90 27,8 36,1 67,2 1,2 4,4 2,4 75,3 105,5 1,17 0,46 
95 28,1 37,0 68,5 1,2 4,4 2,5 76,6 107,6 1,13 0,38 
100 28,4 37,8 69,5 1,1 4,3 2,6 77,6 109,4 1,09 0,31 
105 28,6 38,5 70,4 1,1 4,3 2,7 78,4 110,7 1,05 0,24 
110 28,8 39,1 71,0 1,0 4,2 2,8 79,0 111,8 1,02 0,19 
115 29,0 39,6 71,5 1,0 4,1 2,9 79,5 112,6 0,98 0,13 
120 29,1 40,1 71,8 1,0 4,0 2,9 79,8 113,1 0,94 0,10 
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Акти впровадження 
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	У процесі дослідження соснових деревостанів Чорнобильської зони відчуження встановлено, що в регіоні соснові насадження ростуть переважно у свіжих суборах та борах, а також у вологих суборах та сухих борах. Загалом у суборах регіону зосереджено майже ...
	В умовах невпинного наближення до незворотних змін у навколишньому середовищі, що зумовлені надмірним антропічним впливом на природні процеси в екосистемах Землі, людство прагне якнайшвидше вплинути на динамічні негативні прояви глобальних кліматичних...
	Для напрацювання дієвих механізмів щодо забезпечення пом’якшення наслідків глобальних кліматичних змін, які полягають у порушенні здатності природних екосистем адаптуватися до частих проявів негативних погодних явищ та спричиняють негативний вплив на ...
	Активна участь України в міжнародній кліматичній діяльності спонукає до формування наукового підґрунтя для впровадження системних заходів щодо  забезпечення компенсації емісії вуглецю його біологічною фіксацією, зокрема й у фітомасі лісових фітоценозі...
	РОЗДІЛ 2
	ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
	2.1. Обґрунтування вибору регіону та об’єкту дослідження
	2.2. Фізико-географічні та кліматичні умови регіону дослідження
	2.3. Характеристика лісового фонду Чорнобильської зони відчуження
	2.4. Лісівничо-таксаційна характеристика соснових деревостанів досліджуваного регіону
	Соснові деревостани Чорнобильської зони відчуження є важливим елементом регіонального ландшафту та мають екологічне й ресурсне значення. Наразі в регіоні дослідження їхня площа становить понад 85 тис. га, а загальний обсяг акумульованого стовбурового ...
	Понад 10 % досліджуваних сосняків перебувають у вогнищах кореневої губки, що значно впливає не тільки на їхню лісосировинну функцію, але й на вуглецедепонувальну здатність. Це уражання найбільш поширене в деревостанах І та Іа класів бонітету.
	Водночас у регіоні домінують високобонітетні соснові насадження, площа яких для І і вище класів бонітету становить понад 55 тис. га, або 66,7 %.
	За походженням у регіоні переважають сосняки штучного походження, їхня частка становить 51,9 % від загальної площі соснових насаджень зони відчуження (табл. 2.8). За даними науковців [64], у 1983 р. понад 90 % сосняків віком до 50 років були штучного ...
	З наведених у табл. 2.10 даних, можна зробити висновок, що в регіоні дослідження соснові насадження ростуть переважно у свіжих суборах та борах, а також у вологих суборах та сухих борах.
	Загалом у суборах регіону зосереджено майже 68 % сосняків (рис. 2.7).
	Рис. 2.10. Розподіл площі соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження за типами лісу
	Загалом лісівничо-таксаційна характеристика модальних соснових деревостанів Чорнобильської зони відчуження слугувала інформаційним базисом для виконання завдань дисертаційного дослідження та сприяла встановленню ключових чинників, які пливають на форм...
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	Для аналізу ходу росту модальних соснових деревостанів використано дослідні дані з літературних джерел [89, 90], що зібрані за однаковою методикою. Зокрема, відбір зрізів стовбурів дерев на серединах секцій здійснено з дотриманням таких вимог: площина...
	Камеральні роботи з аналізу ходу росту містять підрахунок річних кілець за п’ятиріччями з відміткою прийнятих періодів на кожному з чотирьох радіусів. На нульовому зрізі кількість річних кілець відповідає віку дерева. Різниця між кількістю річних кіле...
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	3.4. Методика оцінювання біопродуктивності та вуглецедепонувальної здатності соснових насаджень
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