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Розроблено математичні моделі ходу росту у висоту деревостанів вільхи клейкої 

порослевого походження Полісся України. Унаслідок вирівнювання середніх висот з 
нормативів росту М.В. Давидова отримано динамічну бонітетну шкалу порослевих 
вільшняків, адаптовану до бонітетної шкали М.М. Орлова, яку надалі буде використано 
у групуванні експериментальних даних для моделювання ходу росту за іншими такса-
ційними показниками модальних насаджень вільхи клейкої в Українському Поліссі. 
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Стале управління лісами передбачає таке ведення лісового господарства 
і використання лісових ресурсів, які дають змогу зберегти не тільки продуктив-
ність лісів, але й посилити їх екологічні функції, естетичну та рекреаційну цін-
ність, біологічне та ландшафтне різноманіття. Реалізація цих завдань потребує 
вдосконалення системи обліку та оцінки лісів. 

Система інформаційного забезпечення лісової галузі України скла-
дається з нормативно-правових документів, наукових розробок тощо. До такса-
ційних нормативів відносять і таблиці ходу росту (ТХР) модальних деревоста-
нів, які характеризують сучасний стан переважаючих середньоповнотних наса-
джень та дають змогу оцінити результати ведення господарства. 

Продуктивність, особливості росту та прогноз динаміки таксаційних по-
казників деревостанів вільхи клейкої досліджували багато лісівників (В.Ф. Ба-
гінський [1], М.В. Давидов [3, 4], М.І. Калінін [5], А.Е. Оборська [8, 9], 
В.П. Пастернак, В.І. Стороженко [10], Є.Г. Поляков [11], Н.В. Ромашов [12] та 
інші). Проте в Україні для таксації вільхових насаджень використовуються ли-
ше таблиці ходу росту і динаміки товарності насаджень М.В. Давидова [7]. 

Упродовж останніх років в Україні проведено дослідження та розробле-
но ТХР модальних насаджень для головних лісотвірних порід, зокрема й для 
вільхи клейкої. Однак продуктивність деревостанів надто варіює залежно від 
географічних, кліматичних та інших умов. Зважаючи на це, актуальною є роз-
роблення системи моделювання прогнозу росту порослевих вільшняків Укра-
їнського Полісся. 

Мета дослідження – розробити моделі ходу росту у висоту деревостанів 
вільхи клейкої порослевого походження Полісся України та побудувати на їх 
основі динамічну бонітетну шкалу. 

Матеріали та методика дослідження. Більшість таблиць ходу росту 
модальних насаджень, які застосовують у лісовпорядкуванні, розроблені з вра-
хуванням сутності статистичного та аналітичного методів. Для дослідження ди-
наміки середньої висоти за основу було взято аналітичний підхід. При цьому 
параметри моделей встановлювали за допомогою регресійних залежностей. 

Зважаючи на лісорослинні умови, у яких зростає вільха клейка (сирі та 
мокрі вільшини і сувільшини), та попередні дослідження цієї деревної породи [4, 
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8, 9, 10], групування експериментальних даних здійснювали на бонітетній основі 
з урахуванням типологічних особливостей росту деревостанів. Як вихідні дані 
для моделювання ходу росту за висотою були використані нормативи росту по-
рослевих деревостанів вільхи клейкої, які розробив М.В. Давидов у 1960 р. [7]. 

Результати дослідження. Побудову таблиць ходу росту розпочато із 
моделювання динаміки середньої висоти. Деякі дослідники вважають [2, 6, 14], 
що моделювання динаміки таксаційних показників деревостану доцільно почи-
нати з верхньої висоти (висота найбільших дерев). Однак у виробничій практи-
ці верхня висота практично не застосовується, під час розроблення нормативно-
довідкових даних найчастіше користуються середньою висотою. 

Середня висота деревостану є одним із основних таксаційних парамет-
рів, у тісній залежності з яким перебувають майже всі інші таксаційні показни-
ки (середній діаметр, сума площ поперечних перерізів, запас). 

Під час побудови бонітетної шкали насамперед необхідно обґрунтувати 
базовий вік, який буде використовуватись для розрахунків. А.З. Швиденко та 
інші [13, 15] за базовий приймають вік, за якого стабілізується ріст дерева у ви-
соту (для швидкоростучих порід – 50 років). В.Ф. Багінський [2] за базовий вік 
пропонує брати останній рік класу пристиглих насаджень чи середину класу 
стиглих. Враховуючи, що рубки головного користування у вільхових лісах по-
чинають з 61 року, а також біоекологічні властивості вільхи клейкої, за базовий 
вік прийнято 50 років. 

Як вихідні дані для побудови динамічної бонітетної шкали були вико-
ристані середні висоти за бонітетами із таблиць ходу росту порослевих вільхо-
вих деревостанів [7]. Для зручності моделювання і зменшення мінливості дослі-
джуваного показника, було здійснено перехід від середніх до відносних висот: 
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де: hавідн – відносне значення висоти у віці а-років; hа – середня висота у віці а-
років, м; h50

баз – середня висота у базовому віці 50 років, м. Середня висота у ба-
зовому віці 50 років для Іа, І, ІІ і ІІІ класів бонітету відповідно становить 25,9; 
22,9; 18,6 та 16,9 м [7]. За формулою (1) для кожного класу бонітету (Іа – ІІІ) роз-
рахували відносні висоти, які нанесли на графік для унаочнення отриманих ре-
зультатів (рис. 1). 

Очевидно, що криві всіх бонітетів у 50-річному віці перетинаються в од-
ній точці, де їх відносна висота дорівнює 1. 

За даними повидільної бази ВО "Укрдержліспроект", ІІ клас бонітету є 
переважаючим для порослевих вільшняків регіону досліджень (57 % від загаль-
ної площі), тому за основу для моделювання прийняті відносні висоти цього 
класу. Відсутність задовільних результатів у їх вирівнюванні функцією росту, 
спонукала до моделювання абсолютних висот. Використовуючи ростову фун-
кцію Берталанффі [16], отримали математичну модель для середніх висот ІІ 
класу бонітету: 
 0,870524,41 (1 exp( 0,02686 )) ,IIH A= ⋅ − − ⋅  (2) 
де: HІІ – середня висота ІІ класу бонітету, м; А – вік насадження, років. 
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Рис. 1. Відносні висоти Іа – ІІІ класу бонітету за ТХР М.В. Давидова [7] 

Оскільки подання вихідних даних в абсолютних величинах не зручне 
для наступної апроксимації й аналізу її результатів, поділивши перший коефі-
цієнт формули (2) на змодельовану середню висоту в 50-річному віці (18,8 м) 
знову перейшли до відносних величин, а модель (2) набула виду: 
 0,87051,3013 (1 exp( 0,02686 )) .IIH A= ⋅ − − ⋅   (3) 

Наведене рівняння (3), адекватно описує хід росту за висотою ІІ класу 
бонітету і лягло в основу створення бонітетної шкали. Для того, щоб побудува-
ти криві відносних висот Іа, І, ІІІ і ІV класів бонітету використали середню ве-
личину міжбонітетного інтервалу. Дані для його розрахунку отримали з графіка 
відносних висот (рис. 1), а потім описали математичною моделлю – поліномом 
4-го порядку: 

 3 4 2 6 3 8 4
50(0,0369 0,61 10 0,18 10 0,44 10 0,23 10 ) ,i iH A A A A H− − − −∆ = − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅  (4) 

де ∆ Hі – величина міжбонітетного інтервалу, м; Hi
50 – середня висота певного 

класу бонітету у базовому віці 50 років, м. Додаючи до (віднімаючи від) рівнян-
ня (3) величину міжбонітетного інтервалу (для Іа і ІV класів бонітету – под-
війну), отримуємо криві відносних висот усіх бонітетів (рис. 2). 

Перехід від відносних до абсолютних показників здійснили на основі ба-
зових значень середньої висоти за шкалою М.М. Орлова для порослевих дере-
востанів у віці 50 років, які становили для Іа, І, ІІ, ІІІ і ІV класів бонітету відпо-
відно 25,5; 22,4; 19,25; 16,1 та 13,0 м. 

Внаслідок проведених досліджень отримали рівняння для прогнозу рос-
ту за середньою висотою в порослевих деревостанах вільхи клейкої Українсь-
кого Полісся: 
 0,8705

501,3013 (1 exp ( 0,02686 )) (7 ) ,i i iH A H k H= ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ + − ⋅∆  (5) 
де Hі – середня висота певного класу бонітету, м; k – код класу бонітету (Іа – 5, 
І – 6, ІІ – 7, ІІІ – 8, ІV – 9). Порівняння отриманої моделі росту у висоту порос-
левих вільхових деревостанів Українського Полісся та середніх висот класів бо-
нітету за ТХР М.В. Давидова наведено на рис. 3. 
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Рис. 2. Результати моделювання відносних висот порослевих вільхових  

деревостанів Українського Полісся 

 
Рис. 3. Порівняння середніх висот Іа – ІІІ класів бонітету за ТХР М.В. Давидова 

(пунктирні лінії) та динамічної бонітетної шкали (суцільні лінії) 
Аналізуючи рис. 3, варто зазначити, що динаміка середніх висот за роз-

робленою бонітетною шкалою і за матеріалами досліджень М.В. Давидова [7] 
подібна, оскільки саме його нормативи були використанні як вихідні дані. Від-
мінності між загальнобонітетною шкалою М.М. Орлова і отриманою бонітет-
ною шкалою зображено на рис. 4. 

Рис. 4 свідчить, що для вільхових деревостанів порослевого походження 
Українського Полісся характерний інтенсивний ріст у молодому віці та його 
уповільнення у старшому. Таку закономірність встановив М.В. Давидов для на-
саджень вільхи клейкої Європейської частини СРСР [4], а також зазначили у 
своїх роботах А.Е. Оборська [8] та В.П. Пастернак і В.І. Стороженко [9, 10]. 
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Рис. 4. Відмінності між загальнобонітетною  

(1-5 – середні висоти Іа, ІІ, ІІІ, ІV класів бонітету відповідно)  
та динамічною бонітетною шкалою (6-10 – середні висоти Іа– ІV класів бонітету) 

Висновки: 
1. Деревостани вільхи клейкої порослевого походження Українського Полісся 
відрізняються за своїми таксаційними характеристиками від тих, які наве-
дено у таблицях ходу росту нормальних (повних) насаджень і застосову-
ються у лісовпорядній практиці. Отже, вони потребують розроблення окре-
мих нормативів для їх таксації. 

2. Розроблені математичні моделі дають змогу з досить високою точністю 
оцінити динаміку росту за висотою вільхових деревостанів регіону дослі-
джень. 

3. Внаслідок вирівнювання середніх висот з ТХР М.В. Давидова отримано ди-
намічну бонітетну шкалу порослевих вільшняків, адаптовану до бонітетної 
шкали М.М. Орлова, яку надалі можна використовувати у групуванні ек-
спериментальних даних для моделювання ходу росту за іншими такса-
ційними показниками модальних насаджень вільхи клейкої в Українському 
Поліссі. 
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Блыщик В.И., Лакида И.П. Моделирование роста в высоту чернооль-
ховых древостоев порослевого происхождения Украинского Полесья 

Разработаны математические модели хода роста в высоту древостоев ольхи 
клейкой (черной) порослевого происхождения Полесья Украины. В результате вырав-
нивания средних высот согласно нормативам роста М.В. Давыдова получена динами-
ческая бонитетная шкала порослевых ольшаников, адаптированная к бонитетной шка-
ле М.М. Орлова, которая в дальнейшем будет использована при группировании экспе-
риментальных данных для моделирования хода роста по другим таксационным показа-
телям модальных насаждений ольхи клейкой в Украинском Полесье. 

Ключевые слова: ольха клейкая, таблицы хода роста, средняя высота, бонитет, 
математические модели, Полесье. 

Blyshchyk V.I., Lakyda І.P. Height growth modeling of black alder stands 
of vegetative origin in Ukrainian Polissya 

Height growth mathematical models for black alder stands of vegetative origin of Ukra-
inian Polissya were developed. As a result of modeling of average height according to refe-
rence materials after M.V. Davydov, dynamical site index scale for black alder stands of ve-
getative origin adapted to site index scale after M.M. Orlov is obtained. The dynamical site 
index scale will be used for grouping experimental data for modeling dynamics of other men-
surational indices of modal stands of black alder in Ukrainian Polissya. 

Keywords: black alder, yield tables, average height, site index class, mathematical mo-
dels, Polissya. 

 




