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ПОШКОДЖЕННЯ ОЖЕЛЕДДЮ ЗА ГОЛОВНИМИ ГРУПАМИ ПОРІД 
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к. с.-г. наук, доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна 

 

Анотація. Проведено кореляційний аналіз залежності інтенсивності 

пошкодження насаджень і окремих дерев ожеледдю та льодоламом від їх 

біолого-морфологічних властивостей. Розроблено прогнозні моделі 

інтенсивності пошкодження деревостанів в разі виникнення ожеледі і 

льодоламу та визначено коефіцієнти стійкості насаджень за головними групами  

порід. 

Ключові слова: екосистема, деревостан, таксаційний виділ, ожеледь, льодолам, 

стійкість, модель. 

 

Глобальна зміна клімату є причиною нестабільності екосистем. Лісові 

біоценози, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження є важливим 

екологостабілізуючим чинником у створені оптимальної структури природних 

територіальних комплексів. В даний час  захисні функції лісу в кілька разів 

перевищують оцінку їх сировинного значення.   

На цьому тлі попри все інше, періодично виникають стихійні лиха, не пов’язані 

з безпосереднім антропогенним впливом, а катастрофи та аварії ще більше 

посилюють негативні, шкідливі впливи на природні комплекси. Таким явищем 

для лісів Вінниччини стала сильна ожеледь осінньо-зимового періоду 2000-

2001 років, яка призвела до обледеніння деревостанів та їх  пошкодження на 

значній території,- більш ніж 141 тис. га, а також виведення з ладу систем і 

споруд господарської інфраструктури [1, ст. 6].  
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За даними Мінекобезпеки на 15.01.2001 1,5тис. га насаджень потребували 

суцільних санітарних рубок, а ліквідації захаращеності підлягали насадження 

на площі 12,5 тис. га  [2, ст. 11] . 

Внаслідок дощів при мінусовій температурі на окремих  територіях України 

утворився потужний льодовий панцир подекуди товщиною до 20 см.  

У зв’язку з катастрофічним характером стихії виданий спеціальний Указ 

Президента України №1364/2000 від 20 грудня 2000року, яким визначились 

зони надзвичайної екологічної ситуації в Україні та шляхи подолання 

негативних наслідків стихійного лиха. Вінниччина була віднесена до найбільш 

постраждалих регіонів [3, ст. 29].  

Ожеледь 2000 року була найбільшою, але не останньою за 20 років на Україні. 

Так 18 листопада 2014 року було відмічено обледеніння дерев у Запоріжжі, 21 

січня 2014 – на Херсонщині, а 24 листопада в Житомирі. 21-24 січня 2013 через 

обледеніння без електропостачання залишилися 357 населених пунктів 

Львівщини. За даними попереднього обстеження в цей період стихією було 

пошкоджено понад 20 тисяч кубометрів деревини, найбільшого пошкодження 

зазнали молодняки та середньовікові насадження. Значної шкоди завдано 

лісовим масивам в північній частині області (в зоні Малого Полісся), а саме ДП 

«Буський лісгосп» пошкоджено понад – 1 тис. кубометрів деревини, ДП 

«Жовківський лісгосп» – 3 тис. кубометрів  та ДП «Рава-Руський лісгосп» – 17 

тис. кубометрів. Обледеніння дерев відбулось і в Польщі. 21-26 січня 2013 році 

в лісах Регіональної дирекції державних лісів у Кросно при температурі -4 до -

8оС та сильному дощі пройшло обледеніння дерев, внаслідок якого було 

пошкоджено 125 тис.м3 деревини, в основному соснових та березових 

насаджень віку молодняків та середньовікових.  

Не винятком став і 2017 рік, так 6-8 січня у Херсонській, Миколаївській, 

Дніпропетровській, Полтавській областях було інтенсивне відкладення ожеледі 

на дротах, дорогах та деревах. 

За останні 20 років середня температура січня та лютого зросла майже на 1,5-2 

градуси. Це значить, що суттєво змінюється імовірність дуже тривалих і 
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холодних періодів, проте абсолютно не зменшується імовірність короткочасних 

сильних похолодань при інтенсивних мокрих опадах, що і призводить до 

обледеніння  дерев. 

Формулювання цілей статті - визначення основних тенденцій пошкоджень за 

групами головних порід і моделювання відносної стійкості насаджень до 

пошкодження  ожеледдю та льодоламом.  

Для досягнення цілей  вирішувались задачі: по-перше, отримання певних 

показників, які б дали можливість достовірно без значних натурних досліджень 

визначити ступінь загального пошкодження лісових насаджень внаслідок 

виникнення ожеледі, по-друге, отримання балів для оцінки стійкості лісових 

насаджень. 

Розробка різних за призначенням моделей здійснювалася шляхом поетапної 

трансформації таблиць моделей, створених за рівняннями регресії 

інтенсивності пошкодження насаджень у 2000 році у залежності від віку та 

зімкнутості деревного намету. 

Кінцевим результатом моделювання стали формули і таблиці коефіцієнтів 

відносної інтенсивності пошкодження та стійкості до пошкодження насаджень 

в результаті взаємодії їх віку та зімкнутості.  

Загальний обсяг експериментального матеріалу наявної бази даних, отриманого 

для відповідної статистичної обробки, складає 7087 ділянок лісу. Їх загальна 

площа складає 38368,3 га. 

Таблиці коефіцієнтів відносної інтенсивності пошкодження розроблено за 

моделями трьох видів пошкодження – кількості ділянок (насаджень), кількості 

дерев у пошкоджених насадженнях та крон у пошкоджених дерев. За окремо 

розробленими моделями співвідношення між ступенями пошкодження 

кількості дерев та значеннями відсотків пошкодження крон і зламів стовбурів 

виведено формули, за якими можна визначити теоретичні середні відсотки 

пошкодження крон і зламаних дерев відповідно до середнього емпірично 

визначеного пошкодження кількості дерев у насадженнях. За даними 
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відповідних таксаційних таблиць виведена формула для визначення загального 

запасу крон дерев у залежності від віку насаджень. 

Враховуючи те, що у будь-якому лісогосподарському підприємстві а, тим 

більше, у Лісостеповій зоні, на ліси якої розрахована дія моделей, головними 

може бути значна кількість деревних порід  ми запропонували при 

використанні моделей їх згрупувати. До групи «Дуби» включили всі 

насадження, де головними породами є прелставники родини букові (Fagaceae), 

а решту порід листяних дерев віднесли до групи «Інші листяні». До групи 

«Сосна» – породи родів сосна (Pinus) та кедр (Cedrus), а до групи «Ялини» – 

породи родів ялина (Picea), ялиця (Abies), туя (Thyja). 

Спільні рівняння регресії для насаджень [4, ст. 16] : 

- групи головних порід – «Дуби»: 

2

946,93)8063,7(
)8807,4(411,26)9156,2(1047,0 23 

 jiiiji xxxxy ;         (1) 

- групи порід – «Інші листяні»: 

2

491,72167,37
)395,4(9103,1


 jiji xxy ;                              (2) 

- групи порід «Сосни»: 

2

801,98034,67
)5176,8(9329,0


 jiji xxy ;                              (3) 

- групи порід «Ялини»: 

2

592,62057,29
)6654,4(5628,1


 jiji xxy .                              (4) 

Розробка відповідних моделей залежності інтенсивності пошкодження лісових 

насаджень внаслідок ожеледі здійснювалася в кілька етапів. Окремі етапи 

мають по кілька кроків. Нижче наводяться основні засади методичних підходів 

до моделювання. Більш детально ці підходи розроблено і показано при 

конкретних розрахунках показників.  

На першому етапі визначалися два фактори, які за кореляційним аналізом 

мають значний вплив на інтенсивність пошкодження насаджень внаслідок 

ожеледі - вік та зімкнутість деревного намету. На другому етапі виконувався 
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регресивний аналіз відповідних емпіричних даних пошкодження насаджень за 

вибраними факторами у межах  головних лісотвірних порід.  

Мета аналізу – визначення близькості вирівняних статистичних кривих та 

параметрів рівнянь регресії пошкодження насаджень окремих головних порід за 

вибраними факторами для можливого об’єднання їх у групи, що дало 

можливість обмежити кількість відповідних моделей. Значна кількість таблиць 

для моделювання залежності пошкодження насаджень внаслідок ожеледі може 

у певній мірі ускладнити їх практичне використання.  

Регресивний аналіз здійснювався за кожним вибраним фактором у два кроки. 

Перший крок – апроксимація статистичних рядів середніх показників кількості 

пошкоджених дерев у насадженнях за всіма головними породами, аналіз 

отриманих рівнянь регресії та графіків на предмет об’єднання окремих 

головних порід у групи. Другий крок – підрахунок середніх показників 

пошкодження груп порід за вибраними факторами, апроксимація отриманих 

даних та визначення параметрів рівнянь регресії за групами порід.  

Таким чином для кожної групи насаджень головних порід ми отримали по два 

рівняння регресії, які визначають окремий (незалежний) вплив двох факторів на 

інтенсивність пошкодження насаджень внаслідок ожеледі. За отриманими 

рівняннями для кожної групи порід визначалися умовні середні показники 

пошкодження насаджень у залежності від вибраних факторів. 

На третьому етапі за отриманими на другому етапі рівняннями регресії для 

кожної групи порід створено таблиці у формі прямокутних матриць. Таблиці 

мають два входи, тобто у кожному їх вічку відображається умовний середній 

показник пошкодження насадження внаслідок ожеледі у залежності від 

взаємного впливу двох вибраних факторів. Для врахування одночасного впливу 

обох вибраних факторів на показник пошкодження відповідні їх рівняння 

регресії певним чином об’єднуються у одне модифіковане рівняння.  

Показники теоретичної залежності інтенсивності пошкодження насаджень від 

їх віку та зімкнутості за групами головних порід, розраховані за 

вищенаведеними рівняннями (1- 4). 
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Розроблені коефіцієнти стійкості насаджень за головними породами 

передбачено використовувати при виконанні таксаційних робіт, як атрибутивну 

ознаку ділянки, для подальшого опрацювання  в лісовпорядних матеріалах при 

проектуванні в лісогосподарській діяльності для отримання даних щодо 

можливих наслідків льодоламу, обсягів, характеру пошкоджень, в першу чергу, 

в екстремальних ситуаціях. 

 Наглядно коефіцієнти стійкості відображено на наступних об’ємних діаграмах 

з поверхнями. Такі тривимірні діаграми найбільш зручні для відображення 

максимальних і мінімальних значень у наборі даних, які залежать від двох 

перемінних. На діаграмах одним кольором зафарбовані області, які належать 

одному інтервалу на вертикальній вісі значень (Z), у даному випадку – одному 

двадцятивідсотковому ступеню стійкості (Рис.1-4) 

 

Рис. 1. Графік коефіцієнтів стійкості насаджень групи «Дуби» 

 

Рис.2. Графік коефіцієнтів стійкості насаджень групи «Інші листяні» 
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Рис.3. Графік коефіцієнтів стійкості групи «Сосни» 

 

Рис.4. Графік коефіцієнтів стійкості насаджень групи «Ялини» 
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та підтримання еколого-захисних стабілізуючих функцій лісових екосистем, їх 

біологічної стійкості і продуктивності, збереження генофонду, створення 

передумов невиснажливого використання лісових ресурсів збалансованого 

розвитку агроекосистем регіону.  

Окрім того, дані результати досліджень можна використати для встановлення 

кінетики суксеційних процесів лісових екосистем, що зазнали руйнівного 

впливу ожеледей і льодоламів.  
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