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У літературних джерелах збереглися свідчення про використання декоратив-
них форм, або як їх тоді називали ''благородних різновидів'', деревних рослин 
у старовинних садибних парках, наприклад блакитної форми ялини колючої 
[1]. Виявлено 6 декоративних форм у 5 видів рослин (табл. 2). 

Таким чином, хвойні рослини та їх декоративні форми становлять ва-
гому частку в структурі насаджень парків-пам'яток садово-паркового мистец-
тва Волинської області та за тривалий період зростання виявили стійкість до 
природних умов регіону. 
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Цихоцкая В.-В.В. Хвойные растения парков-достопримечательнос-
тей садово-паркового искусства Волынской области 

Проанализирован состав парков-достопримечательностей садово-паркового ис-
кусства Волынской области. Рассмотрена возрастная структура старинных усадеб-
ных парков. Обнаружены декоративные формы хвойных растений в современных 
парках-достопримечательностях садово-паркового искусства. Установлено, что 
хвойные растения и их декоративная форма составляет весомую долю в структуре 
насаждений парков – достопримечательности садово-паркового искусства Волын-
ской области и за длительный период роста обнаружили стойкость к естественным 
условиям региона. 

Ключевые слова: парки-достопримечательности садово-паркового искусства, 
хвойные растения, декоративные формы. 

Tsikhotska V.-V.V. Conifers in parks-monuments of landscape art in 
Volyn Region 

We made analysis of species growing in Volyn region parks-monuments of landsca-
pe art. Age structure of old estate parks was examined. Ornamental forms of conifers in 
modern parks-monuments of landscape art were found. It is set that coniferous plants and 
them decorative forms make ponderable stake in the structure of planting of parks-sights of 
садово-паркового art of the Volhynia area and for protracted period of growth found out 
firmness to the natural terms of region. 
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ТИП РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЕВ У ПРИРОДНИХ СОСНЯКАХ 
Проаналізовано горизонтальну структуру соснових деревостанів у різних регі-

онах Польщі за методикою найближчого сусідства. Результати досліджень свідчать 
про те, що переважаючим типом розміщення всіх дерев у соснових деревостанах 
природного походження I і IV класів віку є рівномірний, а в двохярусних деревоста-
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нах II класу віку – випадковий тип розміщення. Домінуючим типом розміщення жи-
вих дерев і сухостою у деревостанах II класу віку є випадковий. 

Ключові слова: горизонтальна структура деревостану, тип розміщення, мето-
дика найближчого сусідства, природне поновлення 

Вступ. Під час вивчення горизонтальної структури деревостану 
найчастіше визначають найбільш характерний її елемент – тип розміщення 
дерев. Зазвичай виокремлюють три основних типи розміщення об'єктів на 
площині: груповий, випадковий (Пуассона) та рівномірний [6]. 

Значний фактичний матеріал щодо типів розміщення дерев у сосняках 
[2, 5, 9, 10] дав змогу виявити певні закономірності формування горизонталь-
ної структури деревостанів, проте результати досліджень різних авторів на-
далі залишаються неоднозначними. Це пов'язано, насамперед, з різноманіт-
тям застосованих методичних підходів і критеріїв добору дослідних об'єктів. 
На думку деяких дослідників, як у природних, так і у штучних деревостанах 
переважає випадковий тип розміщення дерев [8]. Натомість, багато вчених 
вважає групове розміщення найбільш характерним для природних деревоста-
нів, особливо на ранніх стадіях розвитку [2, 8-10]. Рівномірне розміщення 
притаманне переважно лісовим культурам до певного їх віку [1]. У природ-
них деревостанах регулярність розміщення спостерігається найчастіше в 
умовах, близьких до екстремальних [3], або є наслідком здійснення лісогос-
подарських заходів [1, 10]. 

Об'єкти. Об'єктами досліджень були природні деревостани сосни зви-
чайної (Pinus sylvestris L.) на постійних пробних площах відділу лісівництва 
польського науково-дослідного інституту лісового господарства (IBL). Було 
закладено також кілька нових пробних площ для дослідження підросту сос-
ни. Загалом дослідження проведено на 17 пробних площах загальною пло-
щею 7 га у 6 надлісництвах у різних регіонах Польщі. 

Методика. Одним із методів визначення типу розміщення дерев, який 
досить часто застосовують у дослідженні горизонтальної структури деревос-
танів, є методика найближчого сусідства [4, 7, 11]. Тип розміщення об'єктів 
за методикою найближчого сусідства (nearest neighbor method) [6] визнача-
ють шляхом порівняння емпіричного розподілу значень функції G(t) зі взір-
цем випадковості Пуассона (Poisson), визначеним довірчими інтервалами, 
розрахованими за методикою Монте Карло. Проблему ефекту країв розв'яза-
но шляхом встановлення значення естиматора функції ˆ( ) ( )G t G t− . 

 1ˆ( ) 1di tG t n− <= ∑ , (1) 

де: n – кількість пунктів на пробній площі, di – відстань досліджуваного 
об'єкта до найближчого іншого об'єкту на пробній площі, a t – відстань, для 
якої шукаємо "найближчих сусідів". 

Ідеально випадкове розміщення для теоретичної функції G(t) визна-
чаємо за формулою 
 2( ) 1 exp( )G t t= − −πλ , (2) 
де λ  – кількість об'єктів на пробі. 
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Ця методика є розширеним варіантом тесту, що базується на визна-
ченні індексу Кларка та Іванса [6], вираженому відношенням фактичної се-
редньої "найближчої відстані" між об'єктами на пробній площі до очікуваної 
відстані за випадкового типу розміщення. При цьому методика найближчого 
сусідства не має вад, характерних для цього індексу – нехтування ефекту кра-
їв i відсутність незалежності відстаней між найближчими сусідами на проб-
ній площі [7]. Тому цю методику інколи називають "refined nearest neighbor 
method". Якщо на графіку, що ілюструє розміщення функції G(t), її значення 
для визначеної відстані знаходиться вище симульованих інтервалів значень 
для випадкового розміщення, це означає, що в емпіричному розподілі більше 
пар об'єктів, віддалених один від одного на цю відстань, ніж у теоретичному 
випадковому розподілі, тобто об'єктам притаманний груповий тип розміщен-
ня. Якщо для визначеної відстані значення функції до найближчого сусіда 
знаходиться нижче довірчого інтервалу, то кількість об'єктів, віддалених на 
цю відстань, є меншою, ніж у випадковому розподілі Пуассона, тобто тип 
розміщення є рівномірним. Методику найближчого сусідства краще застосо-
вувати для дослідження типу розміщення об'єктів у невеликому просторово-
му масштабі. 

Результати: 
а) тип розміщення всіх дерев. У деревостанах I і IV класів віку переважає 
рівномірний тип розміщення дерев, а в деревостанах IІ класу віку – ви-
падковий; 

б) тип розміщення живих дерев і сухостою. У деревостанах ІІ класу віку 
переважає випадковий тип розміщення як живих дерев, так i сухостою; 

в) тип розміщення дерев різних біосоціальних класів (за класифікацією Іль-
мужинського) 
Дерева 1 і 2 біосоціального класів. У деревостанах IІ класу віку пере-

важає випадковий тип розміщення дерев, а в деревостанах IV класу віку – 
рівномірний. 

Дерева 3 і 4 біосоціальних класів. У деревостанах IІ класу віку пере-
важає випадковий тип розміщення дерев. 

Кращі дерева. У деревостанах IІ класу віку переважає випадковий тип 
розміщення дерев, а в деревостанах IV класу віку – рівномірний. 

г) тип розміщення дерев різної товщини. У деревостанах I і ІV класів віку 
найтонші деревa розміщені переважно випадково, а в деревостанах ІІ 
класу віку – переважно групами. Деревa середньої товщини розміщені 
переважно випадково. Найтовщі дерева в деревостанах І та IІ класів віку 
розміщені переважно випадково, а в деревостанах IV класу віку – рівно-
мірно; 

д) тип розміщення дерев різної висоти. Найнижчі дерева та дерева се-
редньої висоти розміщені переважно випадково у деревостанах всіх 
трьох аналізованих вікових груп. У деревостанах І та IІ класів віку 
найвищі деревa розміщені переважно випадково, а в деревостанах IV 
класу віку – здебільшого рівномірно. 
Висновки. У природних сосняках I i IV класів віку переважає рівно-

мірний тип розміщення всіх дерев, а у деревостанах II класу віку – випадко-
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вий. У природних сосняках ІІ класу віку як живі дерева, так і сухостій розмі-
щені переважно групами. Врахування природних процесів формування прос-
торової структури соснових деревостанів у нових лісівничих концепціях мо-
же істотно підвищити стабільність і стійкість деревостанів. 
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Бойко С.В., Тарнопильская О.М., Лукьянец В.А. Тип размещения 
деревьев в естественных сосняках 

Проанализирована горизонтальная структура естественных сосновых древосто-
ев в разных регионах Польши по методике ближайшего соседства. Результаты иссле-
дований свидетельствуют о том, что преобладающим типом размещения всех де-
ревьев в сосновых древостоях естественного происхождения I и IV классов возраста 
является равномерный, а в двухъярусных древостоях II класса возраста – случайный 
тип размещения. Доминирующим типом размещения живых деревьев и сухостоя в 
древостоях II класса возраста является случайный. 

Ключевые слова: горизонтальная структура древостоя, тип размещения, мето-
дика ближайшего соседства, естественное возобновление. 

Boiko S.V., Tarnopilska O.M., Lukyanets V.A. Spatial pattern of the na-
tural Scots Pine stands 

Spatial pattern has been investigated by nearest neighbor method of in the natural 
Scots Pine stands of different age in the different regions of Poland. The dominating pat-
tern of all trees in pine stands of age classes I and IV is regular distribution, while in two-
generation stands of age class II – random distribution. The dominating pattern of living 
and dead trees in the stands of age class II is random distribution. 

Keywords: spatial pattern, types of distribution, nearest neighbour method, natural 
regeneration. 

 




