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Вивчення особливостей просторової структури лісових екосистем 
допомагає зрозуміти внутрішні взаємозв’язки між особинами популяції, 
зокрема явища конкуренції i кооперації, а також відмирання та 
виживання дерев, дозволяє отримати уявлення про історію розвитку 
деревостану, окреслити ступінь антропогенних змін у лісових біоценозах. 
Крім пізнавальної ролі, така інформація має також практичне значення, 
зокрема як важливий інструмент при прийнятті рішень щодо раціоналізації 
систем лісовідновлення, рубок догляду, a у лісовпорядкуванні – при 
створенні різноманітних моделей росту та розвитку деревостанів. Тип 
розміщення дерев у деревoстані істотно впливає на формування 
загального запасу деревини, тому інформація про особливості 
формування просторової структури може мати також і економічний вимір. 

Біологічне різноманіття деревостанів безпосередньо пов΄язане з їх 
структурним різноманіттям. У випадку соснових лісів, які зростають 
найчастіше у бідних типах умов місцезростання, що істотно обмежують 
можливості формування змішаних деревостанів, збільшення біологічного 
різноманіття можливе, зокрема за рахунок урізноманітнення вікової і 
просторової структури деревостанів. Збільшення просторової 
диференціації, як горизонтальної, так і вертикальної, сприяє підвищенню 
стабільності деревостану. Найпростішим шляхом до внутрішньої 
просторової диференціації деревостанів є широке використання 
природних процесів у формуванні їх просторової структури. 

З лісівничо-екологічної точки зору найбільш цікавими є випадки 
невипадкового розміщення, тобто групового, або рівномірного 
розміщення дерев, так як вони свідчать про існування в деревостані 
процесів, що призводять до взаємного уникання дерев (конкуренція), або, 
навпаки, групування (кооперація). 

Наявність біогруп може істотно збільшити структурну 
різноманітність соснових деревостанів, одночасно підвищуючи їх стійкість 
до шкідливих впливів зовнішніх чинників. Частка дерев, розміщених 
групами може бути індикатором натуральності лісів, в 
незагосподарованих лісах можна сподіватися більшої частки дерев, 
розміщених групами. 

Метою досліджень було визначення частки дерев, розміщених 
групами у соснових деревостанах природного походження в різному 
віці. 

Об΄єктами досліджень були деревостани сосни звичайної (Pinus 
sylvestris L.) природного походження.  Було використано 13 постійних 
пробних площ Науково-дослідного інституту лісового господарства (IBL) 



 

в Сенкочіні Старому (Польща) та закладено 4 нові пробні площі в різних 
регіонах Польщі. Для визначення середньої частки дерев з груповим 
типом розміщення використано методику кутового індексу (Angle 
measure index) . 

Середня частка всіх дерев, розміщених групами, в деревостанах I 
класу віку складала 25%, II класу віку - 26,7%, IV класу віку - 18,1%; 
живих дерев – 26%, мертвих дерев - 36,3%. 

Згідно біосоціальних класів середня частка дерев, розміщених 
групами, становила: 1 біосоціального класу в деревостанах II класу віку - 
24%, IV класу віку - 20,8%; 2 біосоціального класу в деревостанах II класу 
віку - 29%, IV класу віку - 32,2%;  1 i 2 біосоціальних класів разом в 
деревостанах II класу віку - 26,3%, IV класу віку - 18,6%; 3 i 4 
біосоціальних класів разом в деревостанах II класу віку - 32,2%; добірних 
в деревостанах II класу віку - 25%, IV класу віку – 19,6%. 

Згідно класів діаметру середня частка дерев, розміщених групами, 
становила: найтонших в деревостанах I класу віку - 22,3%, II класу віку - 
32,5%, IV класу віку - 25,3%; середнього діаметру в деревостанах I класу 
віку - 25,4%,  II класу віку – 29,7%, IV класу віку – 21,7%; найтовщих в 
деревостанах I класу віку - 21,5%, II класу віку – 23,4%, IV класу віку – 
16,6%.  

Згідно класів висоти середня частка дерев, розміщених групами, 
становила: найнижчих в деревостанах I класу віку - 28,1%, II класу віку - 
33,7%, IV класу віку - 28,5%; середньої висоти в деревостанах I класу 
віку - 17,5%, II класу віку - 33,7%, IV класу віку - 26,6%; найвищих в 
деревостанах I класу віку - 24,6%, II класу віку - 30,4%, IV класу віку - 
26,4%.  

Отже, наявність груп дерев виявлено в деревостанах усіх 
аналізованих вікових груп. Наявність певної кількості дерев, розміщених 
групами, виявлено також при загальному випадковому типі розміщення. 
Навіть у випадках, коли кількість груп є недостатньою для статистичного 
стверження групового розміщення дерев на пробній площі, слід 
враховувати екологічну і господарчу важливість наявності таких груп, 
тому що навіть невелика їх частка може позитивно впливати на 
підвищення стійкості деревостану до дії несприятливих факторів 
оточуючого середовища, тому при проведенні рубок догляду в соснових 
деревостанах природного походження, для підвищення їх стабільності та 
продуктивності, слід враховувати природну тенденцію формування 
сталих біогруп. Унікальна дослідна база відділу лісівництва Науково-
дослідного інституту лісового господарства (IBL), постійні пробні площі і 
майже 50-річна неперервність досліджень значно розширюють 
можливості пізнання природних процесів формування просторової 
структури соснових деревостанів природного походження. Тому 
необхідно продовжувати дослідження цієї проблеми.  


