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Рассмотрены особенности восстановления сосновых лесов в условиях боров Ровен-
ского Полесья. Показана динамика лесовосстановительных процессов, а также особен-
ности роста и фактической продуктивности средневозрастных и приспевающих культур 
сосны обыкновенной в боровых условиях. 

Установлено, что большинство участков свежих и влажных боров занято сосной 
обыкновенной, при этом часть этих древостоев достигла возраста спелости. Существу-
ющие технологии создания и выращивания лесных культур, а также мероприятия по со-
действию природному возобновлению устойчивых сосновых древостоев в борах необхо-
димо усовершенствовать на основе обнаруженных закономерностей роста и развития на-
саждений. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, лесные культуры, воспроизведение, лесо-
восстановление, боровые условия. 

Vishnevsky A.V. The Reproduction of Pine Forests under Coniferous Fo-
rest Conditions of Rivnenske Polissya 

Some reproduction peculiarities of the pine forests in the woods of Rivnenske Polissya 
have been considered. The dynamic of reforestation processes and also the peculiarities of 
growth and the real productivity of common pine medieval plantations in the pinewood condi-
tions are studied. The development of forest plantations in the Rivnenske Polissya pinewoods 
and the intensive forest management caused the situation when most territory of fresh and wet 
pine woods are cultivated with common pine and the parts of these species are of mature age. 
The technologies of forest creation and plantation and also the measures that cause the natural 
recreation of firm pine species in the pine woods need to be improved on the basis of the disco-
vered growth principles and the development of the forest species. 

Key words: pinus sylvestris, forest cultures, reforestation, reproduction, forest recovery, 
coniferous forest conditions. 
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ОНОВЛЕНІ МОДЕЛІ ТА ТАБЛИЦІ СУМ ПЛОЩ ПОПЕРЕЧНИХ 
ПЕРЕРІЗІВ І ЗАПАСІВ ПОВНИХ ЯСЕНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ 
Проведено аналіз чинних нормативів сум площ поперечних перерізів повних дере-

востанів ясена звичайного та їх зіставлення з емпіричними даними, отриманими внаслі-
док закладання тимчасових пробних площ. На основі масиву дослідних даних розробле-
но математичні моделі залежності названого таксаційного показника, а також видового 
числа від середньої висоти деревостану. Представлено удосконалені таблиці сум площ 
поперечних перерізів і запасів нормальних деревостанів ясена звичайного. Здійснено 
аналітичне обґрунтування доцільності їх застосування у практиці лісовпорядних і лісо-
господарських підприємств. 

Ключові слова: повні деревостани, ясен звичайний, стандартні таблиці, моделювання. 

Вступ. Актуальні соціально-економічні умови вимагають врахування де-
далі більшого числа факторів, які здатні прямо або опосередковано чинити 
вплив на лісогосподарську галузь. Дедалі жорсткішими стають негласні вимоги 
до нормативно-довідкових матеріалів, які застосовують у науковій, освітній та 
виробничій сферах галузі. Сучасне інформаційне забезпечення повинне заснову-
ватися на значних обсягах дослідних даних, у процесі його розроблення має зас-
тосовуватися сучасний інструментарій методів та підходів. Зазначені чинники 
обґрунтовують потреба невпинного удосконалення наявного нормативно-інфор-
маційного забезпечення галузі. 
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Одними з найширше використовуваних лісотаксаційних нормативів є 
таблиці сум площ поперечних перерізів і запасів деревостанів за повноти 1,0, та-
кож знані як "стандартні таблиці". Історично вони беруть початок від таблиць 
ходу росту повних деревостанів, які активно розроблялися та використовувалися 
за радянської епохи. Сьогодні від якості "стандартних таблиць" залежить точ-
ність визначення таких важливих показників насаджень, як відносна повнота та 
запас, а відтак – правильність призначення лісогосподарських заходів, обґрунто-
ваність значного числа інтегральних характеристик лісового фонду та оптималь-
ність розміру використання лісових ресурсів [3]. Названі аргументи свідчать про 
актуальність розглянутого питання. 

Мета роботи – оновлення та удосконалення чинних моделей та таблиць 
сум площ поперечних перерізів і запасів повних ясенових деревостанів. Варто 
звернути увагу, що нормативи для чистих, повних ясенових деревостанів є лісів-
ничим нонсенсом, втім, вони є затребуваними з точки зору практики лісовпоряд-
кування та здійснення лісогосподарських операцій. Це обґрунтовує актуальність 
опрацювання відповідного комплексу нормативно-інформаційного забезпечення. 
Досягнення сформульованої мети можливе шляхом втілення таких завдань: 

● здійснити аналіз актуальних нормативів та їх зіставлення з емпіричними даними 
тимчасових пробних площ (ТПП); 

● зробити висновок про точність опису чинними нормативами верхньої межі зна-
чень суми площ поперечних перерізів ясенових деревостанів; 

● базуючись на даних ТПП здійснити розроблення математичної моделі суми 
площ поперечних перерізів нормальних деревостанів ясена та здійснити розра-
хунок деревних запасів; 

● провести зіставлення чинних та удосконалених нормативів. 
Об'єкт дослідження – динаміка сум площ поперечних перерізів та нагро-

мадження запасу на корені у деревостанах ясена звичайного. За предмет дослі-
дження визначено процеси росту ясенових насаджень. 

Методика та матеріали. Методика цього дослідження полягає у застосу-
ванні підходів нелінійного математичного моделювання задля мінімізації фун-
кції втрат модельованих параметрів деревостанів порівняно з їх емпіричними 
значеннями, котрі апроксимуються. За джерело вихідних даних визначено масив 
основних таксаційних показників, сформований на основі даних 59 пробних 
площ, котрі заклали науковці кафедр лісової таксації та лісовпорядкування 
(КЛТ) і лісового менеджменту (КЛМ) Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. Формування масиву дослідних даних, його попе-
редню обробку та аналіз реалізовано за допомогою табличного процесора Micro-
soft Excel. Процедури кореляційного та дисперсійного аналізу, а також розроб-
лення математичних моделей виконано за допомогою статистичного програмно-
го забезпечення StatSoft STATISTICA. 

Чинні нормативи суми площ поперечних перерізів і запасів повних ясено-
вих деревостанів базуються на результатах наукових досліджень В.В. Загреєва і 
М.М. Гусєва, а також К. Нарбутоса [5], котрі були проведені у регіонах з відмін-
ними від умов України едафічними та кліматичними умовами. Їх вперше опублі-
ковано у 2013 р. [3]. Порівняння актуальної моделі сум площ перерізів деревос-
танів ясена звичайного з емпіричними даними наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Порівняння емпіричних даних тимчасових пробних площ і чинної моделі 

суми площ перерізів повних ясенових деревостанів 

Аналізуючи рис. 1, можемо стверджувати про некоректність опису чин-
ною моделлю залежності сум площ поперечних перерізів повних ясенових дере-
востанів від їх середньої висоти. Такий висновок підтверджується значною кіль-
кістю точок, розміщених по осі ординат вище за криву, що характеризує макси-
мальні значення аналізованої таксаційної ознаки. Ґрунтуючись на наведених ви-
ще результатах, констатуємо потреба удосконалення нормативно-інформаційно-
го забезпечення таксації сум площ поперечних перерізів повних деревостанів 
ясена звичайного. Кореляційний аналіз дослідних даних мав на меті виявлення 
залежності між показниками середньої висоти деревостану (Н), суми площ попе-
речних перерізів (G) та класом бонітету (В) (табл. 1). 

Табл. 1. Кореляційна матриця 

Показник Середня 
висота (Н) 

Сума площ попереч-
них перерізів (G) 

Клас бонітету 
(B) 

Середня висота (Н) 1,000 0,596 -0,180 
Сума площ поперечних перерізів (G) – 1,000 -0,001 

Клас бонітету (B) – – 1,000 

Кореляційний аналіз свідчить про наявність прямого значного зв'язку між 
ознаками G та Н, а також оберненого дуже слабкого зв'язку між ознаками G 
та В [2]. Отже, статистичної підстави для включення класу бонітету до моделі, 
що розроблюватиметься на основі дослідного набору даних, немає [4]. 

За базову для розроблення математичної моделі залежності суми площ 
поперечних перерізів від середньої висоти повних ясенових деревостанів вирі-
шено використати ростову функцію Берталанфі [1], яка у загальному випадку 
має такий вигляд: 

 ( ) 2
0 1  1 exp( ) ,

a
y a a x= − −  (1) 

де: y – залежна змінна; x – незалежна змінна; a0, a1, a2 – параметри регресії. 
Вираз (1) було видозмінено задля покращення відповідності особливос-

тям модельованих таксаційних ознак шляхом внесення доданка "-1,3" до аргу-
менту, оскільки областю визначення суми площ поперечних перерізів є промі-
жок його середньої висоти вище від 1,3 м. Внаслідок отримано таке рівняння, за 
допомогою якого, використовуючи метод деформованого багатогранника [6], 
апроксимувалися емпіричні значення досліджуваних таксаційних ознак ясено-
вих деревостанів: 

 ( )( )( ) 2

0 1  1 exp 1,3
a

G a a H= − − − .  (2) 
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Стандартні таблиці, окрім інформації про суми площ поперечних перері-
зів повних деревостанів, також містять відомості про їх запаси. Існує два основ-
них підходи до прогнозування динаміки цієї таксаційної ознаки. Перший шлях 
передбачає моделювання запасів під час розроблення нормативів безпосередньо 
за даними пробних площ. Головним недоліком такого підходу є істотна мінли-
вість запасу, оскільки він зазнає впливу значної кількості слабкоформалізовува-
них факторів. Альтернативним шляхом є формалізація залежності менш мінли-
вого показника видового числа від середньої висоти деревостану з подальшим 
обчисленням запасів за класичною формулою лісової таксації. Задля реалізації 
другого підходу вирішено розробити математичну модель залежності видового 
числа від середньої висоти ясенових деревостанів. Використаний для апроксима-
ції видового числа вираз має такий загальний вигляд: 

 
4

1 2 3
0 2 b

b b b
F b

H H H
= + + + ,  (3) 

де: F – залежна змінна (видове число); H – незалежна змінна (середня висота де-
ревостану); b0 – b4 – коефіцієнти рівняння регресії. 

Задля представлення удосконаленого нормативу у табличному вигляді 
здійснено обчислення запасів за класичною формулою лісової таксації та табу-
лювання математичної моделі суми площ поперечних перерізів повних деревос-
танів ясена звичайного. Результати дослідження. Апроксимація емпіричних зна-
чень досліджуваних таксаційних показників дала змогу встановити числові зна-
чення коефіцієнтів регресії виразів (2) та (3) (табл. 2, 3). 

Табл. 2. Значення коефіцієнтів моделі сум площ поперечних перерізів 
Коефіцієнт а0 а1 а2 

Числове значення 36,667 0,117 1,187 

Отримана модель сум площ поперечних перерізів повних ясенових дере-
востанів описує верхню межу G з достатньою точністю. Співвідношення зна-
чень, прогнозованих удосконаленою моделлю, актуальною моделлю та емпірич-
них даних наведено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Співвідношення емпіричних даних тимчасових пробних площ, чинної та 

удосконаленої моделей сум площ перерізів повних ясенових деревостанів 

Згідно з рис. 2, удосконалена модель сум площ поперечних перерізів 
прогнозує значення цієї таксаційної ознаки до 33 % вищі, ніж актуальна. Таке 
перевищення досягається на діапазоні середньої висоти деревостану від 4 до 
30 м. До висоти 4 м актуальна модель визначає дещо вищі значення G повних 
ясенових деревостанів, ніж удосконалена. Якість опису верхньої межі G для пов-
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них деревостанів ясена звичайного вдалося істотно поліпшити розробленням 
удосконаленої математичної моделі. Про це свідчить істотно менше число тим-
часових пробних площ, на яких виміряна сума площ поперечних перерізів дерев 
перевищує прогнозовану нормативами. 

Табл. 3. Значення коефіцієнтів моделі видового числа 
Коефіцієнт b0 b1 b2 b3 b4 

Числове значення -17,722 2,594 -1,156 17,874 -0,003 

Поєднавши результати роботи математичних моделей сум площ попереч-
них перерізів та видового числа і застосувавши класичну формулу лісової такса-
ції, отримано відомості про запаси на корені повних ясенових деревостанів. Гра-
фічну інтерпретацію порівняння чинних та удосконалених нормативів з емпірич-
ними даними ТПП наведено на рис. 3. Аналіз рис. 3 свідчить про збереження ха-
рактеру залежності запасу від середньої висоти повних ясенових деревостанів в 
удосконалених нормативах порівняно із чинними. На усьому діапазоні значень 
Н, удосконалені нормативно-довідкові матеріали містять вищі значення запасів, 
ніж актуальні. При цьому якість опису верхньої межі запасу істотно підвищила-
ся внаслідок здійснених удосконалень. Підтвердженням цього є незначна кіль-
кість ТПП, де спостерігається перевищення емпіричних даних над модельними 
на величину до 15 %. Отримані внаслідок проведення цього дослідження "стан-
дартні таблиці" для повних ясенових деревостанів наведено у табл. 4. 

 
Рис. 3. Порівняння актуальної та удосконаленої моделей запасу на корені повних 

ясенових деревостанів з емпіричними даними 

Табл. 4. Удосконалені таблиці сум площ поперечних перерізів і запасів ясенових 
деревостанів за повноти 1,0 

H, 
м 

G, 
м

2
·га

-1 
M, 

м
3
·га

-1 
H, 
м 

G, 
м

2
·га

-1 
M, 

м
3
·га

-1 
H, 
м 

G, 
м

2
·га

-1 
M, 

м
3
·га

-1 
2 1,8 4 14 27,1 187 26 34,3 400 
3 4,8 14 15 28,1 205 27 34,6 418 
4 7,8 25 16 29,1 223 28 34,8 435 
5 10,6 38 17 29,9 241 29 35,0 452 
6 13,3 53 18 30,6 259 30 35,2 470 
7 15,7 68 19 31,3 277 31 35,3 487 
8 17,8 83 20 31,9 294 32 35,5 504 
9 19,8 100 21 32,4 312 33 35,6 521 
10 21,6 117 22 32,9 330 34 35,7 538 
11 23,2 134 23 33,3 348 35 35,8 555 
12 24,6 151 24 33,7 365 – – – 
13 25,9 169 25 34,0 383 – – – 
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Висновки. Удосконалення інформаційного забезпечення лісового госпо-
дарства є необхідною умовою раціонального і невиснажливого господарювання. 
Розроблені нормативи суми площ поперечних перерізів і запасів повних ясено-
вих деревостанів досконаліше описують залежність максимальних значень да-
них таксаційних ознак від середньої висоти насадження. Такий результат є нас-
лідком застосування надійних дослідних даних, методів їх оброблення та моде-
лювання залежностей. Оновлені нормативно-довідкові матеріали пропонуються 
до застосування в освітній, науковій та виробничій сферах галузі лісового госпо-
дарства України. 
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Лакида И.П. Обновленные модели и таблицы сумм площадей попе-
речных сечений и запасов полных ясеневых древостоев 

Проведен анализ действующих нормативов сумм площадей поперечных сечений 
полных древостоев ясеня обыкновенного. Осуществлено их сопоставление с эмпиричес-
кими данными, полученными в результате закладки временных пробных площадей. На 
основе массива исследовательских данных разработаны математические модели зависи-
мости указанного таксационного показателя, а также видового числа от средней высоты 
древостоя. Представлены усовершенствованные таблицы сумм площадей поперечных 
сечений и запасов полных ясеневых древостоев. Проведено аналитическое обоснование 
целесообразности их применения в практике лесоустроительных и лесохозяйственных 
предприятий. 

Ключевые слова: полные древостои, ясень обыкновенный, стандартные таблицы, 
моделирование. 

Lakyda I.P. The Updated Models and Tables of Basal Area Sums and Gro-
wing Stocks of Fully Stocked Ash Stands 

Some current reference materials of basal area sums for fully stocked ash stands are 
analyzed and compared with empirical data obtained during establishing of temporary sample 
plots. Based on the array of experimental data, mathematical models for the analyzed mensura-
tion index as well as for form factor are developed. Improved tables of basal area sums and 
growing stocks of fully stocked ash stands are presented. Analytical substantiation of expedi-
ency for the use of the improved information support in practice of forest inventory and fo-
restry enterprises is realized. 

Key words: fully stocked stands, ash, "standard tables", modelling. 

 


