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ПОВНОДЕРЕВНІСТЬ ТА ОБ'ЄМНА СТРУКТУРА СТОВБУРІВ 
ДУГЛАСІЇ (ПСЕВДОТСУГИ МЕНЗІСА) У ЛІСОВИХ  

КУЛЬТУРАХ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ ЗАХОДУ УКРАЇНИ 
Описано методи дослідження формоутворення стовбура дерева й оцінено 

вплив різних факторів на його повнодеревність. Використано сучасні підходи під час 
дослідження твірної стовбура дерева, що дає змогу точно розраховувати об'єм росту-
чого дерева. Наведено побудовану об'ємну таблицю для стовбурів дугласії залежно 
від його діаметра та висоти. 
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Вступ. Псевдотсуга Мензіса або дугласія (Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco) – вічнозелена хвойна рослина, батьківщиною якої є прибереж-
ні та гірські райони заходу Північної Америки [14]. Псевдотсуга Мензіса 
сьогодні належить до найвищих дерев на Землі. Найвищий екземпляр виду 
зростав до 1929 р. біля м. Вашингтона. Висота цього дерева становила майже 
120 м, діаметр – 488 см, а відповідно об'єм стовбура – 249 м3. На сьогодні 
найбільша дугласія зростає у штаті Орегон, висота – близько 100 м, діаметр – 
354 см, об'єм – 124 м3 [10, 15]. 

У лісові насадження України інтродуковано понад 30 видів деревних 
порід, серед яких значні площі займають модрина європейська (64000 га), 
сосна Веймута (1340 га), сосна чорна (235 га), туя гігантська (34 га) та ін. [8]. 
Насадження за участю псевдотсуги Мензіса на території України займають 
близько 2,5 тис. га, де 80 % зростає на Закарпатті [12, 13]. За даними 
Ю.М. Дебринюка, поширення чистих насаджень псевдотсуги в Західному Лі-
состепу є незначним – від 3 до 15 га у різних лісокультурних районах [4, 5]. 

Розрізняють два різновиди псевдотсуги Мензіса – зелену або при-
морську (var. menziesii, син. var. viridis) і сизу (var. glauca (Mayr) Franco). У 
Європі було описано третю форму – сіру (P. menziesii var. caesia (Schwerin 
(Franco)  [2, 11, 16]. За даними В.В. Матяша, в Україні найбільшого поширен-
ня набула псевдотсуга зелена, дуже рідко трапляється сиза і у двох місцях ви-
явлено тільки псевдотсугу сіру [9]. Запас штучних насаджень за участю псев-
дотсуги є досить високий і у віці 50 років сягає від 460 до 820 м3/га [5, 11]. 

Методика дослідження. Форма деревного стовбура є одним із 
найбільш важливих об'єктів дослідження у лісовій таксації. Вона залежить 
від біологічних та екологічних властивостей деревних порід, віку дерева, 
впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на його ріст та розвиток. Вертикаль-
ний розріз стовбура вздовж його серцевини утворює фігуру, яка і визначає 
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форму стовбура і є його твірною. Як відомо, форму стовбура можна інтег-
рально описати такими геометричними фігурами, як нейлоїд, циліндр чи па-
ралоїд і конус. При цьому загальне рівняння твірної кривої стовбура дерева 
буде розраховувати за такою функцією [6]: 
 2 my A x= ⋅ , (1) 
де: y – радіус поперечного перетину, см; A – параметр, що визначає розмір 
кривої; x – відстань між перетином та вершинкою кривої, м; m – показник 
ступеня, який характеризує форму кривої. Практично виконати таке розчле-
нування стовбура дуже важко через відсутність чіткої межі між цими части-
нами стовбура і тому надалі ускладнює розрахунок об'єму. 

Для вивчення повнодеревності та об'ємної структури стовбурів дугла-
сії, ми використали 6 модельних дерев, взятих з пробних ділянок, закладених 
у Малопільському, Західно-Подільському та Опільському лісокультурних ок-
ругах. Модельні дерева оброблялись відповідно до методик, які прийняті у лі-
совій таксації [3]. На 32 облікових деревах пробних площ зроблено лісотакса-
ційні заміри, а саме: позиція, висота, діаметр дерева й діаметр на різній висоті 
з використанням належної інструментальної бази (Field Map, Vertex IV, Crite-
rion). Для модельних дерев було проведено повний аналіз ходу росту, за якого 
на одне дерево припадало в середньому до 12 замірів на висотах 0,0; 1,0; 1,3; 
3,0; 5,0 м і т.д. Ці дані слугували для побудови твірної стовбура за допомогою 
модифікованої функції Брінка-Ґадова для кожного стовбура дугласії із вико-
ристанням нелінійного регресійного рівняння через оцінювання невідомих па-
раметрів (i, p, q) моделі [7]. Ця малопараметрична нелінійна функція, яка опи-
сує поздовжній профіль дерева – це функція зміни радіуса стовбура з висотою 
r(h), при чому r(h) – це радіус (r, cм) на відносній висоті (h, м). Виходячи з 
форми стовбура дерева, ця функція описує нижню, середню і верхню частини 
поздовжнього профілю дерева на основі диференціального рівняння 

 ( ) ( )dα dβp α i , q i β
dh dh

= − − = − − ,  (2) 

а об'єм стовбура розраховується із розв'язку диференціального рівняння ви-
користавши інтеграл за такими рівняннями [цит. за 7]: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2
1 2 2 1,V h h F h F h де F h f h dh i f h r h= − = = ⋅∫ π   (3) 

де: ( ) ( )2 2 2 2 2 2 q p hph qh ph qhF h u v e w e dh uve uwe vwe dh−− −= + + + − −∫ ∫π π  (4) 

 ( )
2 2

2 2 2 2 2 2
2 2

q p hph qh ph qhv w uv uw vwu h e e e e e
p q p q p q

−− − 
= − + − − + − 

π . (5) 

Інший метод встановлення об'єму стовбура – це визначення його че-
рез видове число (f). Ще на початку XIX ст. Паульзен для характеристики 
повнодеревності стовбура запропонував показник, який пізніше отримав наз-
ву старе видове число (f) й об'єм стовбура розраховується із використанням 
показника повнодеревності за формулою [6] 
 V=ghf (6) 
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де: V – об'єм стовбура в м3; g – площа поперечного перерізу, м2; f – старе ви-
дове число. 

Для аналізу моделей твірної стовбура та видового числа (f) між фак-
тичними і модельними значеннями, визначались ще додаткові біометричні 
критерії, а саме: 

● сума відхилень між фактичними і модельними значеннями, що має прямува-
ти до 0; 

● коефіцієнт детермінації (R2) лінійного зв'язку між фактичними і модельними 
значеннями, де вільний коефіцієнт набуває значення 0 (α=0), а коефіцієнт на-
хилу – значення 1 (β=1); 

● адекватність моделі ( )θ , що описує наскільки модель несе кращу інформа-
цію за середнє значення і розраховується за такою формулою:  

 ( )
( )

2

21
y y
y y

−
= −

−
∑
∑

)
θ , (7) 

де: θ  – адекватність моделі; y – фактичні значення величини; y)  – модельні 
значення величини; y  – середні значення величини. Адекватність моделі мо-
же набувати значення від -∞ до 1. При значенні 1 означає, що модель точно 
описує задану закономірність між фактичними і модельними значеннями, як-
що 0, то модель є не краща за середнє значення величини, і за негативного 
значення означає, що модель набагато гірша, ніж середнє значення і несе сис-
тематичну помилку [17]. 

Результати досліджень. Штучні насадження чисті чи із домішкою 
псевдотсуги Мензіса, які зростають у рівнинній частині Заходу України ха-
рактеризуються високою продуктивністю. При цьому частка досліджуваної 
породи у насадженнях змінюється від 1 до 10 одиниць, віковий діапазон від 
15 до 105 років, відносна повнота – 0,6-0,9. Аналіз формування твірної стов-
бура псевдотсуги Мензіса для досліджуваних ділянок, для прикладу, наведе-
но на рис. 1, 2. Як бачимо, зміна форми твірної стовбура модельних дерев 
вказує на вплив як кліматичних, так і лісогосподарських заходів. Необхідно 
відзначити, що зміна абсолютної повноти і складу насадження з віком має не-
абиякий вплив на динаміку форми твірної. 
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Рис. 1. Твірна стовбура псевдотсуги 

Мензіса (модель-1, ПД-2) 
Рис. 2. Твірна стовбура псевдотсуги 

Мензіса (модель-4, ПД-5) 

Вирівнювання проводили за допомогою функції Брінка-Гадова, де па-
раметри i, p, q розраховували за такими формулами: 
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 ( )i 1
cb da e− ⋅= ⋅ −  (8) 

 
2

1

dp ha d b c h
d

=
⋅ + ⋅ + ⋅

 (9) 

 ( ) ( )a ln ln
e

h b h c d
dq

⋅ + ⋅ + ⋅
=  (10) 

Наскільки точно описує ця функція фактичні значення, для прикладу, 
наведено на рис. 3. 
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Рис. 3. Твірна стовбура псевдотсуги Мензіса (модель-6, ПП-20) 

Підбір рівнянь для вирівнювання параметрів моделі твірної проводи-
ли на підставі кореляційного зв'язку між ознаками дерева та параметрами мо-
делі (табл. 1). 

Табл. 1. Коефіцієнт кореляції між ознаками дерева і параметрами функції 
Параметри 

Показники Вік 
(a) 

Висо-
та (h)

Ді-
аметр 

(d) 

Співвід-
ношення

(h/d) 

Співвід-
ношення 

(d/h) i p q 
Вік (a) 1,000 0,937 0,882 -0,439 0,387 0,872 0,400 0,127

Висота (h) 0,937 1,000 0,947 -0,480 0,426 0,921 0,367 0,150
Діаметр (d) 0,882 0,947 1,000 -0,582 0,637 0,972 0,333 0,176

Співвідношення (h/d) -0,439 -0,480 -0,582 1,000 -0,882 -0,550 -0,322 -0,581
Співвідношення (d/h) 0,387 0,426 0,637 -0,882 1,000 0,622 0,249 0,418

i 0,872 0,921 0,972 -0,550 0,622 1,000 0,399 0,119
p 0,400 0,367 0,333 -0,322 0,249 0,399 1,000 0,274

П
ар
а-

ме
тр
и 

q 0,127 0,150 0,176 -0,581 0,418 0,119 0,274 1,000

Найтісніший зв'язок спостерігаються між такими ознаками дерева, як 
висота, діаметр і співвідношення висоти й діаметра. Саме ці показники дере-
ва були застосовані для розрахунку параметрів моделі твірної. Видове число 
(f) є у тісному зв'язку з формуванням твірної стовбура і на його величину 
впливають ті самі фактори. Для його моделювання використано також тісно-
ту зв'язку з ознаками дерева (табл. 2). 
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Табл. 2. Коефіцієнт кореляції між ознаками дерева і видовим числом 

Показники Вік 
(a) 

Діаметр
(d) 

Висота 
(h) Об'єм (v) Співвід-

ношення (d/h) 
Видове 
число (f)

Вік (a) 1,000 0,841 0,916 0,756 -0,276 -0,068 
Діаметр (d) 0,841 1,000 0,930 0,954 -0,617 -0,086 
Висота (h) 0,916 0,930 1,000 0,837 -0,336 -0,256 
Об'єм (v) 0,756 0,954 0,837 1,000 -0,601 -0,054 

Співвідношення (d/h) -0,276 -0,617 -0,336 -0,601 1,000 -0,307 
Видове число (f) -0,068 -0,086 -0,256 -0,054 -0,307 1,000 

Видове число більшою мірою залежить від віку, діаметра та висоти 
дерева, тобто із збільшенням цих ознак воно зменшується. Ця закономірність 
добре описується такими рівнянням: 

 
( ) /
c- a b lg(d)

lg

1f[a,b,c,d,h]

1 e
h d
d

h e
 + ⋅ + + 
 

=

+

 (11) 

де: f – видове число; d – діаметр дерева, см; h – висота дерева, м; a, b, c, d – 
коефіцієнти рівняння. Коефіцієнти рівняння для твірної стовбура та видового 
числа наведено у табл. 3. 

Табл. 3. Значення коефіцієнтів рівняння для розрахунку твірної стовбура 
 та видового числа 

Параметри рівняння твірної Коефіцієнти 
рівняння i p q 

Параметри рівняння 
видового числа 

a 44,40404 41,57330 -3,10805 0,7605 
b 0,01633 -19,26195 -6,38920 -0,1211 
c 1,17798 -30,45446 5,03452 -3,8065 
d    3,8590 

Адекватність запропонованих рівнянь для оцінки видового числа (f) та 
опису твірної стовбура наведено на рис. 4-7. 
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Рис. 4. Залежність радіуса стовбура 
псевдотсуги Мензіса між модельними 

та фактичними значеннями  

Рис. 5. Залежність різниці радіусів  
між фактичними та модельними  

значеннями 

Аналізуючи графіки щодо форми стовбура, необхідно сказати, що рів-
няння, які описують параметри (i, p, q) моделі твірної, добре підібрані й адек-
ватність моделі (θ ) при цьому дорівнює 0,993; значення вільного коефіцієнта 
а прямує до нуля, а коефіцієнта b – до одиниці. Максимальна різниця між те-
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оретичними та фактичними значеннями в абсолютних одиницях становить 
2 см, що відповідає 7,8 %. Наскільки точно описує рівняння видове число (f) 
свідчать рис. 4 і 5. Адекватність моделі (θ ) дорівнює 0,991; вільний коефі-
цієнт а прямує до нуля, а коефіцієнт b – до одиниці. Максимальна різниця 
між теоретичними та фактичними значеннями максимально становить 
0,200 м3, що відповідає 11,4 %. Отже, запропоновані рівняння адекватно опи-
сують фактичні ознаки і, виходячи з результатів досліджень, побудовано 
об'ємну таблицю для дугласії на підставі висоти та діаметра на висоті грудей 
(h=1.3 м) (табл. 4). 
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Рис. 6. Залежність об'єму стовбура 
псевдотсуги Мензіса між модельними 

та фактичними значеннями  

Рис. 7. Залежність різниці об'ємів  
між фактичними та модельними  

значеннями 

Табл. 4. Динаміка об'єму стовбура (м3) псевдотсуги Мензіса в корі  
залежно від діаметра та висоти 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
6 0,005 0,007 0,009 0,010 0,012
8 0,009 0,015 0,018 0,021 0,024 0,026

10 0,015 0,025 0,032 0,037 0,041 0,045 0,048 0,051
12 0,023 0,038 0,049 0,058 0,064 0,070 0,075 0,080 0,084 0,088
14 0,032 0,053 0,070 0,083 0,093 0,102 0,109 0,116 0,121 0,127 0,132
16 0,042 0,071 0,094 0,113 0,128 0,140 0,151 0,160 0,168 0,175 0,181 0,188 0,194
18 0,053 0,091 0,121 0,147 0,168 0,185 0,200 0,212 0,223 0,232 0,240 0,248 0,256 0,263 0,271
20 0,113 0,152 0,185 0,213 0,236 0,256 0,272 0,286 0,299 0,309 0,319 0,329 0,337 0,346 0,354
22 0,137 0,186 0,228 0,263 0,293 0,319 0,340 0,359 0,375 0,389 0,401 0,412 0,423 0,433 0,442 0,452
24 0,164 0,223 0,274 0,318 0,356 0,388 0,416 0,440 0,460 0,478 0,493 0,507 0,520 0,532 0,543 0,553
26 0,262 0,324 0,378 0,424 0,464 0,499 0,529 0,554 0,577 0,596 0,613 0,629 0,643 0,656 0,668 0,680
28 0,305 0,378 0,442 0,498 0,547 0,589 0,626 0,658 0,686 0,710 0,731 0,749 0,766 0,781 0,796 0,809
30 0,350 0,435 0,511 0,577 0,636 0,687 0,731 0,770 0,804 0,833 0,859 0,882 0,902 0,920 0,936 0,952 0,966
32 0,496 0,584 0,662 0,731 0,791 0,845 0,891 0,932 0,967 0,998 1,025 1,049 1,071 1,090 1,108 1,125
34 0,560 0,661 0,751 0,831 0,903 0,965 1,020 1,068 1,111 1,148 1,180 1,209 1,235 1,257 1,278 1,297
36 0,742 0,846 0,938 1,020 1,093 1,158 1,214 1,264 1,308 1,347 1,381 1,411 1,437 1,461 1,483
38 0,828 0,945 1,050 1,144 1,228 1,303 1,369 1,427 1,479 1,524 1,564 1,599 1,630 1,658 1,683
40 1,049 1,168 1,275 1,371 1,456 1,532 1,600 1,659 1,712 1,758 1,799 1,836 1,868 1,897
42 1,157 1,291 1,411 1,520 1,617 1,704 1,781 1,850 1,910 1,964 2,012 2,054 2,092 2,125
44 1,418 1,554 1,675 1,785 1,883 1,971 2,050 2,119 2,181 2,236 2,284 2,328 2,366
46 1,552 1,702 1,838 1,961 2,071 2,170 2,259 2,338 2,409 2,471 2,527 2,576 2,620
48 1,855 2,006 2,143 2,267 2,378 2,478 2,567 2,647 2,718 2,781 2,838 2,888
50 2,181 2,333 2,470 2,594 2,706 2,806 2,895 2,976 3,047 3,111 3,168
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Висновки. Вивчення стану та аналізу росту псевдотсуги Мензіса є 

підставою для розроблення нових підходів та методів ведення господарюван-
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ня у насадженнях з її участю. Актуальним залишається форма та повнодерев-
ність стовбурів, що залежать від формування насадження на різних етапах 
його розвитку, а також від функцій, які виконує насадження. 

Форма стовбура дерев інтродуцента непостійна і залежить від багатьох 
факторів. Якщо у дерев, які ростуть поодиноко на відкритому просторі (солі-
тери), форма стовбура більш подібна до форми конуса, то дерева, які зроста-
ють у насадженні, наближаються до циліндрів, особливо в середній частині. 

На основі достатніх замірів та досліджень з використанням Брінк-фун-
кції створена модель для розрахунку поздовжнього профілю стовбура дугла-
сії, що залежить від ознак самого дерева. Модель має як теоретичне, так і 
практичне значення. Збіг стовбура дерева описується небагатьма параметра-
ми, але лише тими, що вимірюються практично при всіх лісотаксаційних дос-
лідженнях: діаметр дерева на висоті грудей (d1.3) і висота дерева (h). 

Найпростіше застосування запропонованої моделі твірної стовбура – 
це визначення об'єм ростучого дерева (V) на різних висотах (h1 та h2), що дає 
змогу оцінити сортиментну структуру ростучих дерев, а запропонована таб-
лиця об'ємів дає змогу визначити об'єм ростучого дерева у корі загалом. Ви-
користання моделі твірної стовбура для деревостанів рівнинної частини Захо-
ду України з участю псевдотсуги Мензіса дасть змогу адекватно оцінити 
об'ємну та сортиментну структури. 
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Гузь Н.М., Горошко М.П., Король Н.М., Ярощук Р.А. Полнодерев-
нисть и объемная структура стволов дугласии (псевдотсуги Мензиса) в 
лесных культурах равнинной части запада Украины 

Указаны методы исследований формирования ствола и дана оценка воздей-
ствия различных факторов на формообразование. Использованы современные под-
ходы для изучения образующей формы ствола дерева, которое позволяет точно рас-
считывать объем растущего дерева. Представлена таблица объемов стволов дугли-
сии в зависимости от диаметра и высоты. 

Ключевые слова: дугласия, образующая ствола, объем ствола дерева. 

Guz M.M., Goroshko M.P., Korol M.M., Yaaroshchuk R.A. Douglas-fir 
(pseudotsuga Menziesii) stem profiles and volume structures in the forests of 
the western Ukraine 

Research methods relating to tree stem form and factors which influence stem profi-
les are described. A new approach is used to develop a generalized stem profile, that provi-
des more accurate calculations of tree volume. The paper presents improved stem volume 
estimates depending on tree diameter and height. 

Keywords: Douglas-fir, stem profile, generalized stem profile, tree trunk volume. 
 

УДК 630*17:582:630*232  Проф. Я.Д. Фучило1, д-р с.-г. наук; 
аспір. О.Ю. Рябухін1; ст. наук. співроб. М.В. Сбитна2, канд. с.-г. наук 
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ СОСНОВИХ ЛІСІВ  

ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯМ ПОСТУПОВИХ 
РУБАНЬ В УМОВАХ КИЄВО-ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ 

Наведено результати досліджень стану та продуктивності соснових насаджень, 
що сформувались внаслідок проведення поступових рубань у лісах Києво-Черні-
гівського Полісся. Проведено порівняння їх основних лісівничо-таксаційних харак-
теристик зі штучними деревостанами і частковими лісовими культурами. 

Ключові слова: лісовідновлення, сосна звичайна, природне поновлення, посту-
пові рубання головного користування. 

Природне поновлення є важливим аспектом забезпечення ведення лі-
сового господарства в Україні на засадах екологічно орієнтованого лісівниц-
тва. Особливо актуальною є проблема створення природних деревостанів для 
сосни звичайної – найбільш поширеної головної деревної породи України. 
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