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Позначення, скорочення і одиниці вимірювання показників, які зустрічаються в 

довіднику 

Найменування 

Позначення 
Одиниці 

вимірювання для дерева 
для 

деревостану 

Вік a A років 

Середній вік  A ср років 

Висота h H м 

Середня висота  H ср м 

Діаметр на висоті 1,3 м d1,3 D1,3 см 

Діаметр в корі, без кори dк, dбк - см 

Діаметр стовбура на рівні: 

кореневої шийки 
d0 - см 

на 0.1, 0.2 h d0.1,d 0,2   

Діаметр у верхньому відрізі dв - см 

Діаметр певного ступеня товщини dі - см 

Середній діаметр  Dср см 

Довжина стовбура l - м 

Довжина крони lкр -  

Сума площ поперечного перерізу  g G м
2 

Повнота  П долі один. 

Кількість дерев, площадок, період 

вимірювання, обсяги вибірки тощо 
n N шт., років 

Видове число f F долі один. 

Коефіцієнт форми q1, q2, q3 Qі -//- 

Видова висота hf HF м 

Об’єм стовбура (запас деревостану) у корі, 

без кори  
vвк, vбк Мвк, Мбк м

3
 

Об’єм ділової деревини, дров vд, vдр Мд, Мдр м
3
 

Об’єм відходів vвід Мвідх м
3
 

Запас стовбурної деревини м Ма м
3
/ га

 а
 

Запас відпаду  Мвідп м
3
 

Загальна продуктивність деревостану  Мзаг м
3
/ га 

Зміна запасу середня і поточна  ∆М
ср

, ∆М
пот

 м
3
 

Приріст запасу (об’єму) середній і 

поточний 
zм

ср
, zм

пот
 ZM

ср
, ZM

пот
 м

3
 

Товщина річного шару і  мм; см 

Сума показників Σ Σ  

Площа ділянки, пробної площі тощо  S га 

Скорочення 

Аерофотознімок  АФЗ  

Дешифрування  ДШФ  

Вибіркова таксація:  перелікова  ВПТ  

вимірювальна  ВВТ  

Пробна площа, стрічковий перелік  ПП; СП  

Пробна площа кругова, реласкопічна  КПП; РПП  

Тип умов місцезростання  ТУМ  
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2.2.6. Прилади для вимірювання ліній. Стальні стрічки і рулетки 

Довжина лінії може бути виміряна шляхом укладання мірного приладу безпосередньо на 

поверхні землі. Для вимірювання на поверхні землі використовують стальні 20-метрові 

стрічки. 

На кінцях сталевої стрічки є вирізи і 

отвори для кріплення ручок стрічки. 

Напроти вирізів нанесені штрихи, які 

показують початок і кінець стрічки (рис. 

2.2.6.1, а). Віддаль між штрихами є 

довжиною стрічки. Така стрічка 

називається штриховою. Кожний метр 

стрічки, з обох сторін, відмічається 

пластинкою з вибитим на ній порядковим 

номером метра. Кожний метр поділений 

дірками на дециметри, а кожний п’ятий 

дециметр відмічають круглою заклепкою 

(рис. 2.2.6.1, б). В комплект стрічки 

додається 11 або 6 шпильок (рис. 2.2.6.1, 

д). Шпильками закріпляють кінці стрічки 

під час вимірювання ліній. 

Для підвищення точності 

вимірювання застосовують стрічки з 

шкалами на кінцях (рис. 2.2.6.1, в). Така 

стрічка називається шкаловою. Для 

зберігання стрічку намотують на спеціальне кільце (рис. 2.2.6.1, г). Крім стальних стрічок 

використовують також стальні рулетки, (рис. 2.2.6.2). 

Компарування мірних приладів. Компаратори. Введення поправки за компарування в 

результати вимірювань 

Перед вимірюванням ліній необхідно перевірити довжину робочої стрічки. Для перевірки 

довжини робочої стрічки її порівнюють з другою стрічкою, яку 

називають взірцевою. Точну довжину взірцевої стрічки 

визначають в геодезичних лабораторіях на компараторах. 

Порівнювання довжини робочої стрічки із взірцевою називають 

компаруванням. 

Довжину робочої стрічки визначають на польових 

компараторах. Вибирають на рівній місцевості лінію довжиною 

100,00–120,00м, кінці якої закріплюють центрами і вимірюють її 

спочатку взірцевою стрічкою, а потім робочою. Такі дії 

повторюють декілька разів і після цього визначають довжину 

робочої стрічки. Якщо позначити довжину компаратора “Дк”, а 

довжину компаратора виміряного робочою стрічкою “Др.” і 

утворити різницю Дк - Др = ∆Д, а потім цю різницю поділити на 

кількість укладань “n” робочої стрічки, то одержимо величину 

“∆l”, яка показує на скільки довша або коротша робоча стрічка ∆l = ∆Д/n. Наприклад: 

довжина компаратора Дк = 100,00 м, а довжина компаратора,  виміряна робочою  стрічкою 

Др = 100,15м, тоді ∆Д = 100,00м - 100,15м = -0,15м. ∆l = 0.15/5 = -0,03 м, тобто робоча 

стрічка коротша від взірцевої на 3 см. 

Робоча стрічка має довжину: lр = 20,00 м - 0,03 м = 19,97 м. 

Таким чином “∆l ” є поправкою до довжини робочої стрічки за компарування. Знаючи цю 

поправку, можна у виміряні довжини ліній, виміряних робочою стрічкою, ввести поправку за 

невірність її довжини.  

Рис. 2.2.6.1 

Рис. 2.2.6.2 
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Довжину лінії Д0, виправлену за компарування довжини робочої стрічки, визначають за 

формулою: 

20
ДДД0

Δl
  

де Д - довжина лінії, виміряна робочою стрічкою;  

∆l - поправка в робочу стрічку за компарування; 

20

l
 -  поправка на 1 метр робочої стрічки за компарування. 

Поправка за компарування ∆Дк вводиться з урахуванням знака поправки ∆l, тобто якщо 

робоча стрічка довша за взірцеву, то вона укладається на лінії, яка вимірюється менше число 

разів, тобто результат вимірювання буде меншим. Тому в цьому випадку поправку слід 

додавати; якщо робоча стрічка коротша від взірцевої, то поправку необхідно віднімати. 

Вплив температури на довжину мірних приладів 

При виконанні точних робіт необхідно враховувати поправку в довжину виміряних ліній 

робочою стрічкою за різницю температур під час компарування мірної стрічки і під час 

вимірювань. 

Поправку в довжину мірної стрічки обчислюють за формулою: ∆Дt = аl(t - t0), де: 

а - коефіцієнт лінійного розширення сталі 0,000012 мм при різниці температури на 1°; 

l - довжина робочої стрічки; 

t0 - температура повітря під час компарування робочої стрічки; 

t -  температура  повітря  під  час   вимірювання  лінії робочою стрічкою; 

аl(t - t0) 

20      - поправка на 1 м довжини робочої стрічки. 

Порядок вимірювання ліній сталевою стрічкою 

Вимірювання ліній стрічкою виконується двома мірниками (робітниками), один 

називається переднім, другий заднім. Порядок роботи: 

1. Передній мірник забирає 10 

шпильок і один кінець 

стрічки і йде вперед в 

створі лінії, а одна шпилька 

залишається у заднього 

мірника. 

2. Задній мірник вставляє 

шпильку в виріз стрічки, 

суміщає штрих стрічки з початком лінії (рис. 2.2.6.3, б), виставляє переднього мірника і 

всю стрічку в створі лінії. 

3. Передній мірник струшує стрічку, натягує її, кладе на землю і запихає в землю шпильку 

через виріз на кінці стрічки (рис. 2.2.6.3, а). Після цього задній мірник забирає свою 

шпильку і обидва йдуть вперед. 

4. Дійшовши до шпильки, задній мірник подає команду “стій”, надягає виріз стрічки на 

запхану переднім мірником шпильку, придержує шпильку і знову виставляє стрічку і 

переднього мірника в створі по лінії і т. д. 

5. Використавши всі 10 шпильок, передній мірник укладає стрічку одинадцятий раз, задній 

мірник підходить до останньої запханої шпильки і передає 10 шпильок передньому 

мірникові, залишаючи одинадцяту шпильку запхненою в землю. Передача кожного 

десятка шпильок заднім мірником передньому записується в журналі. В кінці лінії 

передній мірник протягує стрічку за віху на стільки, щоб задній міг надягнути виріз 

стрічки на запхану в землю шпильку. 

Відлік в кінці лінії виконують в такій послідовності: 

а) підраховується кількість передач; 

б) підраховується кількість шпильок у заднього мірника в останньому незакінченому 

десятку стрічок;  

Рис. 2.2.6.3 
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в) на останній натягнутій стрічці по метровій мітці перед кінцем лінії відраховують 

кількість цілих метрів, дециметрів і “на око” кількість сантиметрів. Відлік метрів, дециметрів 

і сантиметрів називається доміром. По закінченні вимірювання обчислюють довжину лінії за 

формулою: 

Д = 200К + 20(n – 1) + а, 

де   К – кількість передач; 

n – кількість шпильок у заднього мірника; 

 а – домір. 

Лінію вимірюють двічі – вперед і назад. 

2.2.7. Оптичні далекоміри. Поняття про світло- і радіодалекоміри 

Оптичним далекоміром називають прилад, в якому для визначення відстаней 

використовують оптичні елементи. У спрощеному варіанті це зорова труба, в полі зору якої є 

система штрихів, або сітка ниток, для наведення труби на ціль 

та здійснення потрібних відліків. В основу теорії далекоміра 

покладено рішення дуже видовженого рівнобедреного 

трикутника АСD (рис. 2.2.7.1), який утворюється оптичними 

променями та базою далекоміра l, за формуло.ю: S=
22


ctg

l
, 

Де S – вимірювана відстань, що є висотою трикутника, а β  – 

паралактичний кут. 

Найбільш поширеним серед оптичних далекомірів є 

н и т я н и й  далекомір, принцип дії якого показано на рис. 

2.2.7.2. Сітка ниток складається з основних штрихів тт і пп, 

призначених для наведення труби на ціль в горизонтальній та прямовисній площинах, і 

далекомірних штрихів хх і уу, розташованих симетрично відносно перехрестя основних штрихів 

(рис. 2.2.7.2, а). Через точку перетину основних штрихів проходить візирна вісь труби. 

До приладу додається далекомірна рейка у вигляді дерев’яного бруска завдовжки 3-4 м, 

завтовшки 2 см, завширшки 8 см, який має шкалу сантиметрових або інших поділок. Прилад і 

рейку під час роботи встановлюють на протилежних кінцях лінії, довжина якої визначається. 

Візирні промені с, d від далекомірних штрихів, пройшовши через об’єктив, перетинаються під 

постійним кутом β  у попередньому головному фокусі об’єктива F. Далі ці промені відмічають 

на рейці кінці відрізка CD=l, який являє собою далекомірний відлік. Якщо відстань від осі 

обертання приладу ZZ до центра об’єктива прийняти рівною g, відстань між далекомірними 

нитками – р, фокусну відстань об’єктива –

f і відстань від переднього фокуса до рейки 

– e , а загальну відстань від далекоміра до 

рейки S , то отримаємо (рис. 2.2.7.2, 6) 

S=g+f+e. З подібності трикутників c1Fd1 і  CFD 

знайдемо e= l
p

f
. Позначивши g+f через с – 

постійний доданок далекоміра, а 
p

f
  через k 

– коефіцієнт далекоміра, матимемо 

формулу у вигляді S=kl-c. 

Ця формула показує, що для визначення 

відстаней за допомогою нитяного далекоміра необхідно знати відлік l по рейці, коефіцієнт 

далекоміра k  і постійний доданок далекоміра c. У сучасних приладах коефіцієнт k дорівнює 100, а 

величина постійного доданка c  є близькою до нуля, тому s=100l. Точність нитяного далекоміра 

відносно невисока. Товщина далекомірних штрихів і різночасність відлічування по рейці, яку 

нетвердо утримують руками, привносить у відлік великі похибки. 

  

Рис. 2.2.7.1 

Рис. 2.2.7.2 
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Вимірювання довжин ліній світловіддалемірами та радіовіддалемірами є одним із 

найточніших швидкісних методів виконання лінійних вимірювань при створенні 

геодезичних мереж, знімальних роботах, вишукуваннях, будівництві й експлуатації 

інженерних споруд. Вони становлять групу електромагнітних віддалемірів за принципом 

вимірювання часу, за який проходить електромагнітна хвиля вимірювану відстань у прямому 

та зворотному напрямках. Під час вимірювання довжини лінії на початковій точці 

встановлюють прийомопередавач, який випромінює електромагнітні хвилі, а в кінцевій точці 

– відбивач, який віддзеркалює їх у бік приийомопередавача. Якщо зафіксувати інтервал часу 

t, за який проходить електромагнітна хвиля у прямому і зворотному напрямках, то довжина 

лінії визначатиметься за формулою D=½υt, де υ – швидкість розповсюдження 

електромагнітних хвиль (υ=299 792 456 м/сек); t – виміряний інтервал часу проходження 

електромагнітних хвиль. Для визначення часу t є два методи: імпульсний і фазовий. 

Імпульсний метод застосовується в 

радіовіддалемірах для вимірювання 

великих відстаней з невисокою 

точністю. В інженерній геодезії 

використовують фазовий метод, що 

забезпечує значно вищу точність 

вимірювання. Сучасні фазові 

світловіддалеміри використовують 

електромагнітне випромінювання 

оптичного діапазону – видиме світло 

чи інфрачервоне випромінювання. 

Відповідно до ДСТ 19223-90 світловіддалеміри мають буквені позначення: 

–   СГ – геодезичні, для вимірювання відстаней до 15- 20 км з точністю ± (10 мм + 2 мм на 

1 км відстані); 

–   СТ – топографічні, для вимірювання відстаней до 15 км з похибкою до 2 см; 

–   СТД – топографічні, що працюють за дифузним відбиттям і вимірюють відстані до 

предметів без відбивача, використовуючи відбивні властивості самих предметів; 

–   СП – підвищеної та найвищої точності для вимірювання відстані 0,3-5 км з похибкою 

2 мм і менше. 

Після цих букв додаються цифри, що вказують 

на дальність дії приладу. В Україні широко 

використовують світловіддалеміри СТ-5 “Блеск” 

(рис. 2.2.7.3) з точністю вимірювання відстаней ± 

(10 мм + 5 мм/км); 2СТ-10 – з точністю 

вимірювання ліній ± (5 + 3Д) мм, де Д – відстань у 

км (Росія). В інженерній геодезії використовують 

високоточні світловіддалеміри “Топаз СП-22”, СП-

03 (ДК-001) з точністю вимірювань (1+Д км) мм і 

(0,8 + 1,5Д км) мм відповідно (Росія). 

Принцип дії світловіддалеміра полягає в тому, 

що джерело світла передавачем подається на 

відбивач, встановлений у кінцевій точці лінії. Від 

відбивача світло повертається до приймального 

пристрою, вмонтованого в передавач. Отримані 

сигнали через підсилювач і демодулятор після 

обробки сигналу подаються на табло індикатора, де 

і висвічується результат вимірювання. 

Виготовляють також світловіддалемірні насадки 

до електронних теодолітів. Наприклад, насадка Wild  

Рис. 2.2.7.3 

Рис. 2.2.7.4 
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 DISTOMAT (Швейцарія) (рис. 2.2.7.4), яка дає змогу вимірювати 

відстані від 1,5 м до 7000 м із точністю ± (3 мм + +2Д) мм, де Д — 

відстань у км). 

Для вимірювання відстаней до 50-150 м з похибкою 2-3 мм на 

будівельних майданчиках у приміщеннях споруд використовують лазерні 

рулетки (рис. 2.2.7.5), які не потребують відбивача. Ними досить зручно і 

високоефективно виконувати виконавчі зйомки приміщень, вимірювати 

відстані між змонтованими елементами конструкцій тощо. 

Довжини ліній ефективно вимірювати сучасними електронними 

тахеометрами.  

Вони забезпечують вимірювання відстаней від декількох до сотень 

метрів і декількох кілометрів з високою точністю. В інженерно-

будівельній справі застосовують електронні тахеометри, які забезпечують 

точність лінійних вимірювань у межах 1 – 10 мм. 

 

Оцінка точності лінійних вимірювань. Абсолютна і відносна помилки 

При вимірюванні ліній розрізняють помилки абсолютні і відносні. Якщо помилка 

виражена в одиницях вимірюваної величини (наприклад, помилка довжини в метрах), то 

вона називається абсолютною. Легко зрозуміти, що абсолютна помилка, взята сама собою, не 

характеризує точності вимірювань. Щоб за допомогою помилки можна було легко робити 

висновок про якість вимірювань, застосовується відносна помилка. Відносною помилкою 

називається частка від ділення абсолютної помилки на значення вимірюваної величини. Вона, 

по суті, є правильний дріб, який завжди зображують у вигляді частки (з чисельником 

одиниця). 

Якщо абсолютна помилка становить 0,20 м, а довжина всієї лінії становить 710,25 м, то 

одержимо 0,20/710.25 = 1/3600 . Цей дріб означає, що помилка вимірювання становить1/3600 

частинну довжини всієї лінії. За відносною помилкою і довжиною лінії можна одержати 

абсолютну помилку. 

Наприклад: лінія довжиною 175,64м виміряна з відносною помилкою1/2000 , тоді 176,64 

* 1/2000 = 0,088 м. Залежно від категорії місцевості точність вимірювання ліній мірною 

стрічкою може знаходитись в межах 1/1000 – 1/3000 

 

2.2.8. Обчислення поправок за нахил лінії і визначення горизонтальних проекцій 

Для складання карт і планів необхідно знати горизонтальні проекції ліній. 

Якщо на місцевості виміряна н а х и л е н а  лінія АВ (рис. 2.2.8.1), довжина якої дорівнює 

“ D ”, то для побудови її на плані необхідно знати довжину проекції цієї лінії на 

горизонтальну площину АС, яка дорівнює “ d ”. Кут, який утворює лінія АВ місцевості з 

горизонтальною проекцією цієї лінії АС, називають кутом нахилу. З трикутника АВС маємо: 

d = Dcosυ. 

Щоб визначити горизонтальну 

проекцію нахиленої лінії АВ, необхідно 

виміряти її довжину “ D ” і кут нахилу “u”. 

Кути нахилу ліній місцевості вимірюють 

за допомогою кутомірних геодезичних 

приладів. На практиці, для одержання 

величини горизонтальної проекції “ d ”, 

знаходять різницю “∆D ” між довжиною 

лінії нахилу “ D ” і її горизонтальною 

проекцією “d”.  

  

Рис. 2.2.7.5 

Рис. 2.2.8.1 
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Ця різниця називається поправкою за нахил лінії ADu. Вона завжди від’ємна, незалежно 

від знака кута нахилу: 

D = D -∆Du (1) 

∆Do = D - d (2) 

Якщо в рівняння (2) підставити замість “d” його значення (1), одержимо: 

∆Du = D - Dcos и = D(1 - cos и) = 2Dsin
2
 υ  

 2 

За цією формулою обчислюють поправки за нахил лінії. Крім цього поправку “∆Dυ” 

можна вибрати із спеціальних таблиць поправок за нахил лінії. 

Якщо лінія має декілька кутів 

нахилу, то на кожному відрізку 

вимірюють довжину похилої лінії і 

кут нахилу (рис. 2.2.8.2). 

Обчислюють горизонтальні 

проекції для кожного відрізка лінії 

d1, d2, d3, ..., а потім додають їх і 

одержують довжину 

горизонтальної проекції всієї лінії: d = d1 + d2 + d3. 

 

Помилки, які супроводжують вимірювання ліній 

Компарування стрічки, поправки за нахил лінії, за зміну температури стрічки, за 

нерівномірне натягування стрічки, за відхилення стрічки від створу вимірюваної лінії, за 

прогин стрічки із-за нерівностей місцевості, за установку шпильки при вимірюванні, відліку 

по стрічці “на око”, за провис стрічки із-за нерівностей місцевості. 

Рис. 2.2.8.2 
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2.2.9. Недоступні відстані, м, за тангенсом кута з базисом 100 м [21] 

 

Градуси 
М і н у т и 

0 10 20 30 40 50 

40 83,91 84,41 84,91 85,41 85,91 86,42 

41 86,93 87,44 87,96 88,47 88,99 89,52 

42 90,04 90,57 91,10 91,63 92,17 92,71 

43 93,25 93,80 94,35 94,90 95,45 96,01 

44 96,57 97,13 97,70 98,27 98,84 99,42 

45 100,00 100,58 101,17 101,76 102,35 102,95 

46 103,55 104,16 104,77 105,38 105,99 106,61 

47 107,24 107,86 108,50 109,13 109,77 110,41 

48 111,06 111,71 112,37 113,03 113,69 114,36 

49 115,04 115,71 116,40 117,08 117,78 118,47 

50 119,18 119,88 120,59 121,31 122,03 122,76 

51 123,49 124,23 124,97 125,72 126,47 127,23 

52 127,99 128,76 129,54 130,32 131,11 131,90 

53 132,70 133,51 134,32 134,14 135,97 136,80 

54 137,64 138,48 139,34 140,19 141,06 141,93 

55 142,81 143,70 144,60 145,50 146,41 147,33 

56 148,26 149,19 150,13 151,08 152,04 153,01 

57 153,99 154,97 155,97 156,97 157,98 159,00 

58 160,03 161,07 162,12 163,19 164,26 165,34 

59 166,43 167,53 168,64 169,77 170,90 172,05 

60 173,21 174,38 175,56 176,75 177,96 179,17 

61 180,40 181,65 182,91 184,18 185,46 186,76 

62 188,07 189,40 190,74 192,10 193,47 194,86 

63 196,26 197,68 199,12 200,57 202,04 203,53 

64 205,03 206,55 208,09 209,65 211,23 212,83 

65 214,45 216,09 217,75 219,43 221,13 222,86 

66 224,60 226,37 228,17 229,98 231,83 233,69 

67 235,59 237,50 239,45 241,42 243,42 245,45 

68 247,51 249,60 251,72 253,86 256,05 258,26 

69 260,51 262,79 265,11 267,46 269,85 272,28 

70 274,75 277,29 279,80 282,39 285,02 287,70 

71 290,42 293,19 296,00 298,87 301,78 304,75 

72 307,77 310,84 313,87 317,16 320,41 323,71 

73 327,09 330,52 334,02 337,59 341,24 344,95 

74 348,74 352,61 356,56 360,59 364,70 368,91 

75 373,21 377,60 382,08 386,67 391,36 396,17 

 

Приклади: 

 

1.Кут В = 56°10´. При базисі АВ, що дорівнює 100 м, недоступна відстань  

   АС = 149,19 м, заокруглено – 149,2 м. 

2.Кут В = 56°10´, базис АВ = 40 м. 

                                                   149,2 х 4 

   Недоступна відстань АС = ----------------- =  59,7 м. 

                                                        10 
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2.2.10. Поправки для визначення довжини похилих ліній, відповідних 

горизонтальним прокладанням, м [21] 

Кути 

нахилу 

Горизонтальні  прокладання, м 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Поправки, які додаються до горизонтальних прокладань 
3 - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
4 - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
5 - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 
6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 
7 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 
8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
9 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 
10 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 
11 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 
12 0,2 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 
13 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,6 
14 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,1 
15 0,4 0,7 1,1 1,4 1,8 2,1 2,5 2,8 3,2 3,5 
16 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 
17 0,5 0,9 1,4 1,8 2,3 2,7 3,2 3,7 4,1 4,6 
18 0,5 1,0 1,5 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 
19 0,6 1,2 1,7 2,3 2,9 3,5 4,0 4,6 5,2 5,8 
20 0,6 1,3 1,9 2,6 3,2 3,9 4,5 5,1 5,8 6,4 
21 0,7 1,4 2,1 2,8 3,6 4,3 5,0 5,7 6,4 7,1 
22 0,8 1,6 2,4 3,1 3,9 4,7 5,5 6,3 7,1 7,9 
23 0,9 1,7 2,6 3,5 4,3 5,2 6,0 6,9 7,8 8,6 
24 0,9 1,9 2,8 3,8 4,7 5,7 6,6 7,6 8,5 9,5 
25 1,0 2,1 3,1 4,1 5,2 6,2 7,2 8,3 9,3 10,3 
26 1,1 2,3 3,4 4,5 5,6 6,8 7,9 9,0 10,1 11,3 
27 1,2 2,4 3,7 4,9 6,1 7,3 8,6 9,8 11,0 12,2 
28 1,3 2,7 4,0 5,3 6,6 8,0 9,3 10,6 11,9 13,3 
29 1,4 2,9 4,3 5,7 7,2 8,6 10,0 11,5 12,9 14,3 
30 1,5 3,1 4,6 6,2 7,7 9,3 10,8 12,4 13,9 15,5 
31 1,7 3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7 
32 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,5 14,3 16,1 17,9 
33 1,9 3,8 5,8 7,7 9,6 11,5 13,5 15,4 17,3 19,2 
34 2,1 4,1 6,2 8,2 10,3 12,4 14,4 16,5 18,6 20,6 
35 2,2 4,4 6,6 8,8 11,0 13,2 15,4 17,7 19,9 22,1 
36 2,4 4,7 7,1 9,4 11,8 14,2 16,5 18,9 21,2 23,6 
37 2,5 5,0 7,6 10,1 12,6 15,1 17,6 20,2 22,7 25,2 
38 2,7 5,4 8,1 10,8 13,4 16,1 18,8 21,5 24,2 26,9 
39 2,9 5,7 8,6 11,5 14,3 17,2 20,1 22,9 25,8 28,7 
40 3,1 6,1 9,2 12,2 15,3 18,3 21,4 24,4 27,5 30,5 
41 3,3 6,5 9,8 13,0 16,3 19,5 22,8 26,0 29,3 32,5 
42 3,5 6,9 10,4 13,8 17,3 20,7 24,2 27,6 31,1 34,6 
43 3,7 7,3 11,0 14,7 18,4 22,0 25,7 29,4 33,1 36,7 
44 3,9 7,8 11,7 15,6 19,5 23,4 27,3 31,2 35,1 39,0 
45 4,1 8,3 12,4 16,6 20,7 24,9 29,0 33,1 37,3 41,4 

 

Таблиця 2.2.10 призначена для внесення поправок на похил ліній при промірі. 

Приклад: Довжина лінії 100 м, кут нахилу 25°.  Поправка лінії 100 -10,3 м. Пікет на 

місцевості переставляється уперед на величину поправки- 10,3 м. 
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2.2.11. Поправки для приведення похилих ліній до горизонту при вимірюванні мірною 

стрічкою, м [21] 

Кути 

нахилу 

Горизонтальні  прокладання, м 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Поправки, які віднімаються від похилих ліній 

3 - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4 - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

5 - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 

6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 

7 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 

8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

9 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 

10 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 

11 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 

12 0,2 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 

13 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,6 

14 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 

15 0,4 0,7 1,0 1,4 1,7 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 

16 0,4 0,8 1,2 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 

17 0,4 0,9 1,3 1,7 2,2 2,6 3,1 3,5 3,9 4,4 

18 0,5 1,0 1,5 2,0 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 

19 0,5 1,1 1,6 2,2 2,7 3,3 3,8 4,4 4,9 5,4 

20 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 

21 0,7 1,3 2,0 2,7 3,3 4,0 4,6 5,3 6,0 6,6 

22 0,7 1,5 2,2 2,9 3,6 4,4 5,1 5,8 6,6 7,3 

23 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 7,9 

24 0,9 1,7 2,6 3,5 4,3 5,2 6,1 6,9 7,8 8,6 

25 0,9 1,9 2,8 3,7 4,7 5,6 6,6 7,5 8,4 9,4 

26 1,0 2,0 3,0 4,0 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10,1 

27 1,1 2,2 3,3 4,4 5,4 6,5 7,6 8,7 9,8 10,9 

28 1,2 2,3 3,5 4,7 5,9 7,0 82 9,4 10,5 11,7 

29 1,3 2,5 3,8 5,0 6,3 7,5 8,8 10,0 11,3 12,5 

30 1,3 2,7 4,0 5,4 6,7 8,0 9,4 10,7 12,1 13,4 

31 1,4 2,9 4,3 5,7 7,1 8,6 10,0 11,4 12,9 14,3 

32 1,5 3,0 4,6 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2 13,7 15,2 

33 1,6 3,2 4,8 6,5 8,1 9,7 11,3 12,9 14,5 16,1 

34 1,7 3,4 5,1 6,8 8,5 10,3 12,0 13,7 15,4 17,1 

35 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,7 14,5 16,3 18,1 

36 1,9 3,8 5,7 7,6 9,5 11,5 13,4 15,3 17,2 19,1 

37 2,0 4,0 6,0 8,1 10,1 12,1 14,1 16,1 18,1 20,1 

38 2,1 4,2 6,4 8,5 10,6 12,7 14,8 17,0 19,1 21,2 

39 2,2 4,5 6,7 8,9 11,1 13,4 15,6 17,8 20,1 22,3 

40 2,3 4,7 7,0 9,4 11,7 14,0 16,4 18,7 21,1 23,4 

41 2,5 4,9 7,4 9,8 12,3 14,7 17,2 19,6 22,1 24,5 

42 2,6 5,1 7,7 10,3 12,8 15,4 18,0 20,5 23,1 25,7 

43 2,7 5,4 8,1 10,7 13,4 16,5 18,8 21,5 24,2 26,9 

44 2,8 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8 19,6 22,5 25,3 28,1 

45 2,9 5,9 8,8 11,7 14,6 17,8 20,5 23,4 26,4 29,3 

Таблиця  2.2.11 призначена для приведення похилих ліній до горизонту при створенні 

планшетів.Приклад: Виміряна в натурі лінія при куті нахилу 20° – 1000 м. 

                       Поправка – 60 м. На планшеті лінія буде дорівнювати 940 м.  
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2.2.12. Горизонтальні проекції відстаней, визначених далекомірною рейкою [21] 

Кути 

нахилу, 

град. 

Горизонтальні  прокладання, м 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Горизонтальні проекції ліній, м 

3 10,0 19,9 29,9 39,9 49,9 59,8 69,8 79,8 89,8 99,7 

4 10,0 19,9 29,9 39,8 49,8 59,7 69,7 79,6 89,6 99,5 

5 9,9 19,8 29,8 39,7 49,6 59,5 69,5 79,4 89,3 99,2 

6 9,9 19,8 29,7 39,6 49,5 59,3 69,2 79,1 89,0 98,9 

7 9,9 19,7 29,6 39,4 49,3 59,1 69,0 78,8 88,7 98,5 

8 9,8 19,6 29,4 39,2 49,0 58,8 68,6 78,4 88,3 98,1 

9 9,8 19,5 29,3 39,0 48,8 58,5 68,3 78,0 87,8 97,6 

10 9,7 19,4 29,1 38,8 48,5 58,2 67,9 77,6 87,3 97,0 

11 9,6 19,3 28,9 38,5 48,2 57,8 67,5 77,1 86,7 96,4 

12 9,6 19,1 28,7 38,3 47,8 57,4 67,0 76,5 86,1 95,7 

13 9,5 19,0 28,5 38,0 47,5 57,0 66,5 76,0 85,4 94,9 

14 9,4 18,8 28,2 37,7 47,1 56,5 65,9 75,3 84,7 94,2 

15 9,3 18,7 28,0 37,3 46,7 56,0 65,3 74,6 84,0 93,3 

16 9,2 18,5 27,7 37,0 46,2 55,4 64,7 73,9 83,2 92,4 

17 9,1 18,3 27,4 36,6 42,7 54,9 64,0 73,2 82,5 91,5 

18 9,0 18,1 27,1 36,2 42,2 54,3 63,3 72,4 81,4 90,5 

19 8,9 17,9 26,8 35,8 44,7 53,6 62,6 71,5 80,5 89,4 

20 8,8 17,7 26,5 35,3 44,2 53,0 61,8 70,6 79,5 88,3 

21 8,7 17,4 26,1 34,9 43,6 52,3 61,0 69,7 78,4 87,2 

22 8,6 17,2 25,8 34,4 43,0 51,6 60,2 68,8 77,4 86,0 

23 8,5 16,9 25,4 33,9 42,4 50,8 59,3 67,8 76,3 84,7 

24 8,3 16,7 25,0 33,4 41,7 50,1 58,4 66,8 75,1 83,5 

25 8,2 16,4 24,6 32,9 41,1 49,3 57,5 65,7 73,9 82,1 

26 8,1 16,2 24,2 32,3 40,4 48,5 56,5 64,6 72,7 80,8 

27 7,9 15,9 23,8 31,8 39,7 47,6 55,6 63,5 71,5 79,4 

28 7,8 15,6 23,4 31,2 39,0 46,8 54,6 62,4 70,2 78,0 

29 7,7 15,3 23,0 30,6 38,3 45,9 53,6 61,2 68,9 76,5 

30 7,5 15,0 22,5 30,0 37,5 45,0 52,5 60,0 67,5 75,0 

31 7,3 14,7 22,0 29,4 36,7 44,1 51,4 58,8 66,1 73,5 

32 7,2 14,4 21,6 28,8 36,0 43,2 50,3 57,5 64,7 71,9 

33 7,0 14,1 21,1 28,1 35,2 42,2 49,2 56,3 63,3 70,3 

34 6,9 13,7 20,6 27,5 34,4 41,2 48,1 55,0 61,9 68,7 

35 6,7 13,4 20,1 26,8 33,6 40,3 47,0 53,7 60,4 67,1 

36 6,5 13,1 19,6 26,2 32,7 39,3 45,8 52,4 58,9 65,5 

37 6,4 12,8 19,1 25,5 31,9 38,3 44,6 51,0 57,4 63,8 

38 6,2 12,4 18,6 24,8 31,1 37,3 43,5 49,7 55,9 62,1 

39 6,0 12,1 18,1 24,2 30,2 36,2 42,3 48,3 54,4 60,4 

40 5,9 11,7 17,6 23,5 29,3 35,2 41,1 46,9 52,8 58,7 

41 5,7 11,4 17,1 22,8 28,5 34,2 39,9 45,6 51,3 57,0 

42 5,5 11,0 16,6 22,1 27,6 33,1 38,7 44,2 49,7 55,2 

43 5,3 10,7 16,0 21,4 26,7 32,1 37,4 42,8 48,1 53,5 

44 5,2 10,4 15,5 20,7 25,9 31,1 36,2 41,4 46,6 51,8 

45 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 
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2.2.13. Нівелювання [40] 

Методи визначення висот 

Нівелювання – це сукупність геодезичних вимірювань, які виконуються для визначення 

різниці висот точок земної поверхні (перевищень), а також висот точок відносно прийнятої 

вихідної відлікової поверхні. Нівелювання необхідне для створення висотної основи 

топографічних зйомок, для вивчення форм рельєфу і визначення різниці висот точок при 

топографічних зйомках, проектуванні, будівництві і експлуатації різних споруд. Результати 

нівелювання мають важливе значення при розв’язанні наукових та практичних задач геодезії. 

Для визначення перевищень застосовують геометричне, тригонометричне, барометричне і 

гідростатичне нівелювання. 

Геометричне нівелювання 

Геометричне нівелювання – це визначення висот точок горизонтальним променем. Воно 

виконується за допомогою нівеліра і нівелірних рейок. Геометричне нівелювання є основним 

методом побудови опорної висотної мережі. Державну нівелірну мережу поділяють на I, II, 

III і IV класи. Державна нівелірна мережа всіх класів є висотною основою топографічних 

зйомок всіх масштабів і геодезичних вимірювань, які виконуються для потреб народного 

господарства. Сукупність точок, висоти яких визначені із геометричного нівелювання і 

закріплених на місцевості спеціальними знаками, називається нівелірною мережею. 

Нівелірні мережі I і II кл. служать головною висотною основою, за допомогою якої 

встановлюється єдина система висот на всій території нашої країни, а також служить для 

наукових цілей. Нівелірні мережі III і IV кл. служать для забезпечення топографічних зйомок 

і розв’язання інженерних задач. За початок відліку висот в нашій країні служить “0” 

Кронштадтського футштока. Вихідними даними для розвитку знімальних мереж є точки, 

визначені з геометричного нівелювання. 

Способи геометричного нівелювання 

Розрізняють два способи геометричного нівелювання: із середини і вперед. 

Нівелювання із середини. При визначенні перевищення 

між точками А і В (рис. 2.2.13.1) геометричним 

нівелюванням установлюють інструмент (нівелір) на 

однакових відстанях між точками А і В, а над точками 

установлюють вертикально рейки. Нівелір – це інструмент, 

в якого візирна вісь зорової труби після установлення його 

на станції за рівнем, займає горизонтальне положення. 

Наводячи послідовно нівеліром на рейки, беруть відліки а і 

b. Точка В, перевищення якої визначається, називається 

передньою точкою, а точка А, відносно якої визначається 

перевищення, називається задньою. Так само називаються 

рейки.  

Отже перевищення h дорівнює різниці відліків по задній і передній рейках, тобто h = а – b, 

а висота точки В дорівнює висоті точки А “НА” плюс перевищення h: НВ = НА + h. Такий 

спосіб нівелювання називають нівелюванням із середини. Якщо відлік а > b, то перевищення 

буде додатним, а якщо а < b, то перевищення буде від’ємним. Висоту точки В можна 

визначити і за допомогою горизонту інструмента Гі: Гі = НА + а; НВ 

= Гі – b. 

Горизонт інструмента – це висота горизонтального візирного 

променя над вихідною рівневою поверхнею і дорівнює на станції 

висоті задньої точки плюс відлік по рейці. 

Нівелювання вперед. При геометричному нівелюванні вперед 

ніве-лір установлюють так, щоб окуляр зорової труби проектувався 

на точку А, а на передній точці В установлюють рейку (рис. 

2.2.13.2), беруть відлік b по рейці і вимірюють висоту інструмента і 

від центра окуляра нівеліра до точки А за допомогою рейки або  

Рис. 2.2.13.1 

Рис. 2.2.13.2 
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 рулетки. Перевищення h визначають за формулою h = i – b, а висота точки В визначається 

за формулою НВ = НА + h, або за допомогою горизонту інструмента: Гі = НА + і; НВ = Гі – b. 

При нівелюванні переважно застосовується спосіб із середини. Крім цього розрізняють 

нівелювання просте і складне. Якщо перевищення однієї точки над іншою визначається з 

одної установки інструмента між точками, то нівелювання буде простим, а якщо необхідне 

багаторазове установлення інструмента між точками для визначення перевищення між ними, 

то таке нівелювання називається складним. Найчастіше доводиться нівелювати між точками 

А і D (рис. 2.2.13.3), які 

знаходяться на великій віддалі 

одна від одної. 

В цьому випадку 

виконують послідовне 

нівелювання, на станціях 1, 2, 

3 визначають перевищення: hb 

= а1 - b1; hс = а2 - b2; hd = a3 - 

b3, тоді h = hb + hc + hd,; h = Σa 

- Σb . При послідовному 

нівелюванні утворюється нівелірний хід. 

 

2.2.14. Інструменти для геометричного нівелювання 

Геометричне нівелювання виконують за допомогою нівеліра – геодезичного приладу, 

який призначений для визначення різниці висот двох точок горизонтальним променем і 

приладь, які входять в нівелірний комплект: штатив, дві нівелірні рейки, костилі і башмаки. 

Сучасна промисловість виготовляє глухі нівеліри, у яких зорова труба з’єднана з рівнем і 

віссю обертання наглухо. Крім цього сучасні нівеліри за точністю поділяють на високоточні, 

точні і технічні.  

За конструкцією розрізняють: 

1) - нівеліри з циліндричним рівнем біля зорової труби; 

2) - нівеліри з компенсатором для автоматичного приведення візирної осі зорової труби в 

горизонтальне положення; 

3) -  лазерні нівеліри; 

4) -  електронні нівеліри. 

Залежно від точності виділяють три групи нівелірів: 

– високоточні нівеліри типу Н-05, Н-1, Н-2; 

– точні  -– типу Н-3, Н-ЗК, Н-ЗКЛ; 

– технічні – типу Н-10. 

Буква Н означає нівелір, цифри 

– середню квадратичну похибку 

вимірювання перевищення на 1 км 

відстані, буква Л – нівелір з 

лімбом, К – з компенсатором, КЛ 

– з компенсатором і лімбом. 

Нівелір будь-якої конструкції 

складається з трьох основних 

частин: зорової труби, з сіткою 

ниток для зняття відліків по рейці; 

пристрою, що забезпечує 

горизонтальне положення лінії 

візування і підставки з пристроєм 

для приведення приладу в робоче 

положення. 

  

Рис. 2.2.13.3 

Рис. 2.2.14.1 
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Нівелір Н-3 (рис. 2.2.14.1) - точний глухий нівелір, призначений для геометричного 

нівелювання III-IV кл. У нівеліра Н-3 збільшення зорової труби 31
х
, коефіцієнт віддалеміра 

100, ціна поділки циліндричного рівня на 2 мм в секундах дуги 15", ціна поділки круглого 

рівня на 2 мм в мінутах дуги 5' і найменша віддаль візування 2 м. 

Нівелір прикріплюють до штатива за допомогою станового гвинта і пружної пластини 

(рис. 2.2.14.2). Вісь обертання нівеліра у вертикальне положення встановлюють за круглим 

рівнем з допомогою підйомних гвинтів, гвинтова нарізка яких входить в гнізда підставки 

(тригера). Для наближеного наведення труби на рейку використовують мушку над 

об’єктивом зорової труби нівеліра, для точного – навідний гвинт, який працює, коли труба 

зафіксована закріплювальним гвинтом. Гвинт кремальєри призначений для фокусування 

труби, а різкість зображення сітки ниток досягається обертанням діоптрійного кільця 

окуляра. Перед кожним відліком по рейці візирну вісь нівеліра встановлюють в 

горизонтальне положення елеваційним гвинтом. Зображення половинок кінців бульбашки 

контактного циліндричного рівня (рис. 2.2.14.2) через систему призм передаються в поле 

зору труби. Якщо центр бульбашки рівня сумістити з нуль-пунктом ампули, то виникне 

оптичний контакт – зображення половинок кінців бульбашки рівня будуть рівними за 

довжиною і утворять у верхній частині суцільну дугу. При нахилі осі рівня контакт 

порушується. 

 
Рис. 2.2.14.2. Нівелір Н-3: а – загальний вигляд; б – вигляд з боку камери 

циліндричного рівня; 1 – зорова труба; 2 – закріпний гвинт труби; 3 – навідний гвинт труби; 

4 – підставка нівеліра з підйомними гвинтами; 5 – виправні гвинти круглого рівня; 6 – 

еліваційний гвинт труби; 7 – круглий рівень; 8 – гвинт фокусування (кремальєрний) труби; 9 

– камера циліндричного рівня; 10 – виправні гвинти циліндричного рівня; 11 – заслінка 

циліндричного рівня; 12 – циліндричний рівень; 13 – штатив 

  

За допомогою оптичної системи, розташованої над 

циліндричним рівнем, зображання кінців рівня 

передається в поле зору труби нівеліра (рис. 2.2.14.3). В 

полі зору труби одночасно видно бульбашку рівня (1), 

нівелірну рейку (2), сітку ниток (3). 

Відлік по рейці дорівнює 1350. Вісь візування займає 

горизонтальне положення, якщо відображення кінців 

бульбашки циліндричного рівня за допомогою 

елеваційного гвинта (9) суміститься в полі зору труби. 

  

Рис. 2.2.14.3 
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Нівелір Н-ЗК (рис. 2.2.14.4) – точний з 

самоустановлюючою лінією візування призначений 

для геометричного нівелювання III–IV кл. Технічні 

дані такі ж, як і у нівеліра Н-3. Основні частини 

нівеліра: труба нівеліра (1), візир (2), фокусна ручка 

(3), виправні гвинти круглого рівня (4), круглий рівень 

(5), дзеркало рівня (6), головка навідного гвинта (7). 

Нівелір 4Н3КЛ з компенсатором і лімбом (рис. 

2.2.14.5) має оптичну систему, яка після попереднього 

приведення осі обертання нівеліра у вертикальне 

положення за допомогою круглого рівня автоматично 

встановлює зорову вісь труби в горизонтальне 

положення. Лімб призначений для вимірювання 

горизонтальних кутів і напрямків. 

Цифровий електронний нівелір – це економічно 

ефективна вимірювальна система збору та обробки 

даних у цифровому вигляді, що забезпечує 

ефективне виконання робіт завдяки використанню 

сучасних технологій. 

Приведення візирної осі в горизонтальне 

положення виконується за допомогою механічного 

компенсатора (рис. 2.2.14.6). Автоматичне 

регулювання компенсатора забезпечує 

встановлення візирної осі в межах робочого 

діапазону для візуальних і електронних вимірів. 

Наявність електронного пристрою дає змогу в 

автоматичному режимі знімати з високою 

точністю відліки за допомогою спеціальної 

штрихкодової рейки. На екрані дисплея відображаються відліки та відстані до рейки.  

Наявність пакета програм дає змогу виконувати вимірювальні роботи, оброблення їх 

результатів та розмічувальні роботи. Для встановлення нівеліра на задану, зручну для 

спостерігача, висоту використовують геодезичний нівелірний 

штатив). 

Універсальний лазерний нівелір широкого застосування – дозволяє будувати 

горизонтальну або вертикальну площині з автоматичним вирівнюванням, а також 

будувати вручну похилу площину з відхиленням до 5 ° від горизонталі (вертикалі), нівелір 

має видимий лазерний промінь для завдання напряму при розбитті , різні функції 

сканування, дистанційне керування і приймач.  

Рис. 2.2.14.4 

Рис. 2.2.14.5 

Рис. 2.2.14.6 
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Нівелірні рейки. Башмаки і костилі 

Нівелірні рейки виготовляють 

із витриманих, спеціально 

оброблених ялинових або соснових 

брусків, пластмас, металу або 

інших матеріалів, які відповідають 

вимогам до рейок (рис. 2.2.14.7). 

Поділки на рейках нанесені у 

вигляді сантиметрових шашечок, 

які оцифровані через сантиметр. 

Рейки, як правило, трьохметрові, 

двосторонні: основна шкала – 

чорна, додаткова – червона. 

 Нуль чорної сторони рейки 

співпадає з окованим її кінцем – 

п’яткою. Поділки на червоній 

стороні рейки зсунуті відносно 

поділок на чорній стороні. 

У вертикальне положення рейка 

встановлюється “на око” або за допомогою круглого рівня.  

Вимірюючи, вертикальну нитку сітки ниток наводять на центр рейки, елеваційним 

гвинтом виводять бульбашку циліндричного рівня в нуль-пункт і беруть відлік по рейці за 

горизонтальною ниткою сітки ниток зорової труби (рис. 2.2.14.8). Спочатку беруть кількість 

підписаних дециметрів (12), потім повних сантиметрових поділок (8) і “на око” оцінюють 

десяті частки неповної сантиметрової поділки (0). 

 

 

При нівелюванні рейки встановлюють на кілки, металічні костилі або башмаки. 

Нівелірні башмаки являють собою металічні злитки (рис. 2.2.14.9) у вигляді пластинок 

зі сферичними головками посередині. Під час нівелювання, попередньо знявши дерн, 

башмаки кладуть на ґрунт і встановлюють на них рейки п’яткою донизу. Костиль – 

металевий стержень зі сферичним виступом зверху та загостреним кінцем. 

П’ятки на чорних сторонах рейок збігаються з початком відліку, тобто з нулем. Початок 

червоної сторони однієї рейки позначають довільним числом. Наприклад: 4687, а початок 

червоної сторони другої рейки позначають іншим числом, яке відрізняється від першого на 

100 мм, наприклад 4787. В комплект входить дві рейки, в яких на червоних сторонах нулі не 

збігаються на +100 мм. Рейки бувають суцільні і складальні.  

Рис. 2.2.14.7 

Рис. 2.2.14.8 

Рис. 2.2.14.9 
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2.2.15. Перевірки і юстування нівеліра Н-3 та Н-ЗК 

Перед виконанням перевірок нівеліра виконують загальний його огляд, при цьому 

визначають: як працюють піднімальні, закріпні, навідні і елеваційний гвинти нівеліра і при 

необхідності здійснюють їх регулювання. Після цього виконують перевірки в такій 

послідовності: 

1. Перевірка плавного 

обертання нівеліра навколо 

вертикальної осі. Нівелір 

повинен обертатись навколо 

вертикальної осі вільно і плавно. 

Якщо умова не виконується, то 

верхню частину приладу 

звільняють і знімають. Після 

цього чистять вісь і втулку і 

змащують вісь. 

2. Вісь круглого рівня повинна бути паралельна до осі обертання нівеліра. 

Для перевірки цієї умови установлюють круглий рівень у напрямі двох піднімальних 

гвинтів (рис. 2.2.15.1), і обертанням трьох піднімальних гвинтів у протилежних напрямах 

приводять бульбашку рівня в нуль-пункт. Після цього повертають верхню частину нівеліра 

на 180°, бульбашка рівня повинна залишатись в нуль-пункті, тобто умову виконано, якщо ні, 

то виправними гвинтами рівня зміщують бульбашку в нуль-пункт на половину її відхилення. 

Другу половину відхилення бульбашки рівня зміщують піднімальними гвинтами. Для 

контролю перевірку повторюють. 

3. Перевірка правильності установки сітки ниток. Вертикальна нитка сітки повинна бути 

паралельною до осі обертання нівеліра. Установлюють нівелір в робоче положення, а на 

віддалі 25-30 м від нівеліра підвішують висок і наводять на шнурок виска вертикальну нитку 

сітки, яка повинна збігатися з ним, тоді умова виконується. Якщо умова не виконується, то 

виконують юстування. Юстування рекомендується виконувати в майстерні, тому що завод 

гарантує виконання цієї умови. 

4. Головна перевірка геометричної умови. Візирна вісь труби повинна бути паралельною 

до осі циліндричного рівня. (Визначення кута і). 

Перевірка виконується подвійним нівелюванням однієї лінії методом “з середини” або 

“вперед” (рис. 2.2.15.2). 

На лінії АВ на віддалі 50–70 м 

один від одного забивають 

костилі, або кілки. На одному з 

них установлюють нівелір так, 

щоб окуляр зорової труби 

нівеліра знаходився на віддалі 

1–2 см від вертикально 

установленої рейки на цій 

точці, а на другому – рейку. 

Підіймальними гвинтами 

приводять вісь обертання 

нівеліра в прямовисне положення, вимірюють висоту інструмента і і наводять трубу нівеліра 

на рейку, установлену в точці В, елеваційним гвинтом приводять бульбашку циліндричного 

рівня в нуль-пункт і беруть відлік а1. Якщо візирна вісь не паралельна до осі циліндричного 

рівня, то правильний відлік на рейці буде відрізнятись від одержаного на величину Х. Згідно 

з рис. 90, а маємо: h = і - (а 1 + х) (1). Якщо нівелір і рейку поміняти місцями і нівелювати 

лінію ВА (рис. 90, б), то h = (а2 + х) - і (2). Прирівнюючи праві частини рівнянь (1) і (2), 

одержимо (а2 + х) - і2 = і1 – (а1 + х);  

Рис. 2.2.15.1 

Рис. 2.2.15.2 
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Якщо осі паралельні   то: 

i2=i1 – (a1+x); 
2
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 ; х=0. 

Коли х≠0, то обчислюють кут і за формулою 
L

xp
i

"
" ; L – довжина лінії АВ в міліметрах, 

виміряна віддалеміром нівеліра, ρ” = 206265. Кут і не повинен перевищувати 10". Якщо кут і 

> 10", то помилку необхідно усунути. Для цього обчислюють правильний відлік a'2 . a'2 = а2 - 

х і  елеваційним гвинтом встановлюють відлік a'2 на рейці. В цей момент бульбашка рівня 

зійде з середини. Діючи вертикальними виправними гвинтами рівня, приводять бульбашку 

рівня в нуль-пункт. Для контролю перевірку повторюють.  

Перевірки і юстування нівеліра з компенсатором Н-ЗК 

Перевірки круглого рівня і положення сітки ниток нівелірів з компенсаторами виконують 

так само, як і нівелірів з циліндричним рівнем. Крім цього перевіряють міру компенсації 

кутів нахилу осі нівеліра і головну геометричну умову. 

1. Перевірка міри компенсації кутів нахилу осі нівеліра. Компенсація кутів нахилу осі 

нівеліра повинна бути повною. Для визначення 

помилки недокомпенсації установлюють нівелір 

посередині створу між рейками, що розташовані на 

віддалі 100 м одна від одної на вбитих в землю 

кілках або костилях з точністю 0,1 м. 

Визначають перевищення в мм по чорних сторонах рейок п’ятьма прийомами при 

положеннях бульбашки круглого рівня, показаних на (рис. 2.2.15.3), змінюючи висоту 

інструмента між прийомами. Обчислюють hi = ai - bi , де аі , bі - відліки відповідно по задній 

та передній рейках, в мм. Обчислюють середнє значення перевищення, в мм, одержане при 

положеннях бульбашки рівня 2-5 (рис. 2.2.15.3) h=
4

 ih
 . Знаходять різницю між середнім 

значенням перевищення і перевищенням h 1, в мм, одержаним при положенні бульбашки 

рівня 1 (рис. 91) f = hc-h1. Різниця f допускається 3 мм для виконання нівелювання III кл. і 5 

мм для виконання нівелювання IV кл. Якщо умова не виконується, то юстування нівеліра 

виконують в оптичній майстерні. 

2. Перевірка головної геометричної умови. Лінія візування повинна бути горизонтальною 

при нахилах осі приладу до 

величини допустимого кута 

компенсації. 

На місцевості в точках А і В, 

розташованих на віддалі 100+0,2 м, 

забивають два кілки або костилі, на 

які установлюють рейки (рис. 

2.2.15.4). У точці D на середині між 

рейками (d1 = 50+0,1 м) 

установлюють нівелір і приводять 

його у робоче положення. 

Визначають перевищення між 

точками hi , не менше трьох разів, 

змінюючи кожний раз висоту 

інструмента. Середнє значення 

перевищення, в мм, буде позбавлено   

інструментальних  помилок:  h = i . 

Потім нівелір 4 переносять в точку 

С, що розташована на віддалі d2 = 

10+0,1 м від точки В і визначають  

Рис. 2.2.15.3 

Рис. 2.2.15.4 
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 перевищення в   мм,  h = a1 - b1.   Якщо перевищення h 1, визначене з точки С, буде 

відрізнятись більше ніж на 2 мм від перевищення hс, визначене з точки D, тобто f = hc - h1, то 

необхідно виконати юстування. З цією метою обчислюють поправки за формулами: x = 

fd1/(d1-d2); y = fd2/(d1-d2), де Х, Y - поправки відповідно на дальню і ближню рейки, в мм, а d1 

і d2 - віддалі від нівеліра відповідно до дальньої і ближньої рейок, в м. Для приведення лінії 

візування в горизонтальне положення обчислюють правильний відлік a1’= а1 + х і, не 

змінюючи положення нівеліра, знімають ковпачок, що закриває виправні гвинти сітки ниток, 

наводять нівелір на дальню рейку і виправними гвинтами сітки ниток наводять 

горизонтальну нитку на правильний відлік a1’. Для контролю перевірку повторюють. 

2.2.16. Дослідження та перевірки нівелірних рейок 

Під впливом зміни вологості повітря і температури довжина одного метра рейки може 

змінювати свою довжину. Для зменшення деформації рейок їх просушують, ґрунтують і 

фарбують. Помилки поділок рейок будуть спотворювати вимірювання перевищень. Тому всі 

рейки перед виконанням і в кінці робіт підлягають дослідженню. Дослідження полягає у 

визначенні довжини метра пари рейок і правильності нанесення дециметрових поділок. 

Для дослідження використовують контрольну лінійку з поділками 0,2 мм (рис. 2.2.16.1). 

Вона має дві лупи, за допомогою яких беруть відліки, і термометр для визначення 

температури лінійки. Кожна лінійка має своє рівняння довжини для певної температури. 

Досліджувану рейку вносять в приміщення або в тінь за дві години до дослідження і 

кладуть її горизонтально без 

прогину, а на неї кладуть 

контрольну лінійку і 

виконують дослідження: 

1. Дослідження точності 

нанесення дециметрових 

поділок. 

Всі поділки на рейці повинні бути нанесенні правильно. Помилка нанесення 

дециметрових інтервалів не повинна перевищувати +0,5 мм для нівелювання III класу і +1,0 

мм для нівелювання ІV класу. Дослідження виконують по інтервалах рейок: на чорних 

сторонах між поділками 0-10, 10-20, 20-29 дм, а на червоній стороні першої рейки: 47-56, 

56-66, 66-75 дм і другої рейки 48-57, 57-67, 67-76 дм. Для визначення точності нанесення 

дециметрових поділок рейки контрольну лінійку кладуть спочатку на перший метр рейки і 

беруть відліки по кінцях всіх 10 дециметрів. Потім контрольну лінійку трохи зсовують і 

другий раз беруть відліки по кінцях всіх 10 дециметрів. 

Для уточнення відліку штриха, який сумістився з початком першого дециметра, тобто з 

п’яткою рейки, прикладають лезо безпечної бритви. Різниці відліків, взятих по одних і тих 

же штрихах рейки, свідчать про величину зсуву нормальної лінійки і ці різниці для 

дециметрових поділок повинні бути однаковими незалежно від точності нанесення 

дециметрових поділок на рейці. Коливання значення цих різниць, через особисті помилки 

спостерігача, в межах кожного метра рейки допускаються не більше 0,10 мм. Перед 

початком і в кінці дослідження визначають температуру контрольної лінійки. 

2. Визначення середньої довжини одного метра пари рейок. Дослідження виконують 

по інтервалах рейок: на чорних сторонах між поділками 1-10, 10-20, 20-29 дм, а на червоній 

стороні першої рейки 47-66, 56-66, 66-75 дм і другої рейки 48-57, 57-67, 67-76 дм в 

прямому і зворотному напрямах. При зворотних вимірюваннях контрольну лінійку 

повертають на 180°. Перед кожним ходом записують температуру за термометром лінійки. 

Кожний інтервал вимірюють двічі, для цього лінійку після відліку через лупу трохи 

зсовують  і  знову  беруть  відліки.   Різниці  однойменних  метрових інтервалів, одержаних 

при першому і другому положеннях лінійки, не повинні перевищувати +0,1 мм. 

Вимірювання виконують з точністю до 0,02 мм. У виміряні довжини вводять поправки за 

приведення контрольної лінійки до температури компарування рейки і поправку за довжину 

лінійки. Ці поправки враховуються рівнянням контрольної лінійки, яке одержують під час   

Рис. 2.2.16.1 
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компарування контрольної лінійки в геодезичній лабораторії. Після визначення 

довжини метра пари рейок в одержані по секціях перевищення вводять поправки за 

довжину метра пари рейок. 

3. Визначення різниці висот нулів чорної і червоної сторін рейок. На віддалі 30 м від 

нівеліра забивають в землю башмак, або костиль, ставлять на нього рейку і беруть не менше 

чотирьох разів відліки по чорній і червоній сторонах рейки, змінюючи кожний раз висоту 

інструмента. Потім утворюють різниці відліків по червоній і чорній сторонах рейки і 

одержують різницю висот нулів даної рейки. Середнє із всіх визначень приймають за 

кінцевий результат. Різниці висот нулів чорної і червоної сторін кожної рейки і висот нулів 

червоних сторін пари рейок використовують для контролю якості спостережень і 

правильності обчислень на станції при нівелюванні. 

4. Перевірка установки круглого рівня на рейках виконується за допомогою виска, 

кронштейна і цілика. 

2.2.17. Класифікація державної нівелірної мережі 

Державну нівелірну мережу за точністю поділяють на І, ІІ, ІІІ, і ІV класи. Державна 

нівелірна мережа служить головною висотною основою і утворює єдину систему висот на 

всій території країни, а також служить висотною основою всіх топографічних зйомок і 

інженерно-геодезичних робіт, які виконуються для потреб народного господарства, науки і 

оборони країни. 

Нівелірні мережі І і ІІ кл. - головна висотна основа країни, прокладаються по всій 

території країни за спеціально розробленими програмами і схемами. Вони з’єднують рівні 

морів і вікові репери. Нівелірні лінії І кл. утворюють полігони, або окремі лінії периметром 

3000-4000 км. Нівелювання І кл. повинно виконуватись з найбільшою точністю, яка 

досягається застосуванням найбільш удосконалених інструментів і методів спостереження і 

по можливості повним виключенням систематичних помилок. 

Нівелювання ІІ кл. складається з ліній, які спираються на нівелірні знаки І кл. і 

утворюють полігони периметром 500-600 км, а там, де немає ліній нівелювання І кл., 

утворюють самостійні полігони ІІ кл. Помилка нівелювання ІІ кл. не повинна перевищувати 

(±5 √L) мм, L -довжина ходу в км. Нівелювання І і ІІ кл. утворює рівномірно по всій країні 

точну нівелірну мережу, яка є основою для розвитку нівелювання нижчих класів. 

Нівелювання І і ІІ кл. повторюється через кожні 25 років. Нівелірні мережі ІІІ кл. 

прокладаються в середині полігонів ІІ кл. так, щоб утворювались полігони з периметром 

150-200 км. Помилка нівелювання не повинна перевищувати (+10 √L) мм. Нівелювання І, ІІ і 

ІІІ кл. прокладають в прямому і зворотному напрямах. Нівелювання IV кл. виконується 

одностороннім нівелюванням у вигляді витягнутих ліній, або системи полігонів в середині 

нівелювання ІІІ кл. з точністю - (±20 √L) мм. Довжина лінії нівелювання ІV кл. не повинна  

перевищувати 50 км. Технічне нівелювання прокладають з точністю (±50 √L) мм і довжиною 

ходу 15 км. Воно виконується для побудови висотної основи крупномасштабних зйомок, 

побудови профілів місцевості і в ряді інших випадків. 

Нівелірні знаки 

Нівелірні знаки служать для довготривалого закріплення на місцевості висот точок. Типи 

нівелірних знаків залежать від їх призначення, фізико-географічних умов району робіт, 

складу ґрунту і глибини його промерзання. Нівелірні знаки розрізняють за місцем закладки 

на ґрунтові репери (рис. 2.2.17.1, а), стінні марки (рис. 2.2.17.1, б) і стінні репери (рис. 

2.2.17.1, в). 

Ґрунтові і стінні репери закладають через 5 км на нівелірних лініях всіх класів. На лініях І 

і ІІ кл. через 50-60 км, а також у вузлових точках І і ІІ кл. закладають фундаментальні 

репери. 
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Нівелювання IV класу 

Нівелювання ІV класу виконують для згущення нівелірної мережі ІІІ кл, для створення 

висотної основи топографічних зйомок і для розв’язання інженерних задач при будівництві 

та в інших цілях. 

При нівелюванні IV 

кл. застосовують нівеліри 

із збільшенням труби не 

менше 25
х
 і ціною 

поділки циліндричного 

рівня не більше 25" на 2 

мм. Із сучасних нівелірів 

можуть застосовуватись 

нівеліри Н-3, Н-3К і інші 

рівноточні їм. Рейки 

застосовують шашкові 

двосторонні, у яких 

помилка нанесення 

дециметрових поділок не 

перевищує +1,0 мм. 

Довжина ходу не 

повинна перевищувати 50 км і прокладаються вони в одному напрямі. Помилка в ході не 

повинна перевищувати (±20 √L) мм. Довжина візирного променя 75-100 м, нерівність пліч 

не повинна перевищувати 5 м, а нагромадження нерівностей пліч в секції 10 м. Висота 

візирного променя над поверхнею землі повинна бути не менше 0,2 м. Під час спостережень 

нівелір необхідно закривати від сонячних променів. 

Послідовність роботи на станції при нівелюванні IV класу 

При нівелюванні IV кл. відліки по рейках виконують по середній нитці і одній із крайніх 

(віддалемірних) ниток по чорних сторонах рейок і по середній нитці по червоних сторонах 

рейок. Послідовність спостережень на станції: 

1. Установлюють нівелір посередині між рейками в робоче положення. 

2. Наводять трубу нівеліра на чорну сторону задньої рейки, установленої вертикально за 

рівнем на нівелірний башмак або костиль, виводять точно рівень на середину елеваційним 

гвинтом і беруть відліки по одній із віддалемірних ниток (1) і середній нитці (2) і усі відліки 

записують в журнал (табл. 2.2.17.1). В дужках відмічено послідовність відліків по рейках на 

станції і послідовність обчислень на станції в журналі. 

3. Наводять трубу нівеліра на чорну сторону передньої рейки, виводять точно рівень 

елеваційним гвинтом на середину і беруть відліки по віддалемірній (3) і середній нитках (4). 

4. Повертають передню рейку червоною стороною до нівеліра, слідкують за рівнем, щоб 

він весь час був на середині і беруть відлік по середній нитці (5). 

5. Наводять трубу на червону сторону задньої рейки, елеваційним гвинтом приводять рівень 

на середину і беруть відлік по середній нитці (6). 

Після цього виконують обчислення і контроль на станції: 

1. Обчислюють віддаль до задньої і передньої рейок (7) і (8): 

(7) = (2) - (1) і (8) = (4) - (3); 

2. Обчислюють п’ятки передньої і задньої рейок (9) і (10): 

(9) = (6) - (2) і (10) = (5) - (4); 

3. Обчислюють перевищення по чорній і червоній сторонах рейок (11), (12) і різницю 

п’яток рейок (13): 

(11) = (2) - (4); (12) = (6) - (5) і (13) = (10) - (9) = (11) - (12); 

4. Обчислюють середнє перевищення (14), нерівність пліч (15) і нагромадження 

нерівностей пліч: 

(14) = (11) + (12) + (13)/2; (15) = (7) – (8)  

Рис. 2.2.17.1 
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Для виведення середнього перевищення (14) різницю п’яток (13) беруть рівно 100 мм зі 

своїм знаком. Розходження в перевищеннях на станції, одержаних по чорній (11) і червоній 

(12) сторонах рейок, не повинно перевищувати +5 мм, з врахуванням різниці п’яток. 

Переконавшись в правильності обчислень і розходжень в перевищеннях, спостерігач знімає 

нівелір і переходить на наступну станцію. Одночасно задній рейковик з рейкою і башмаком 

переходить на наступну точку. Тепер передній рейковик стане заднім, він свою рейку не 

знімає, а акуратно повертає чорною стороною в сторону нівеліра, установленого на 

наступній станції. 

Якщо результати нівелювання на станції перевищують допуски, спостерігач змінює 

висоту нівеліра і спостереження повторює, а попередні спостереження на станції акуратно 

під лінійку перекреслює. Починати і закінчувати хід на реперах потрібно однією і тією ж 

рейкою, додержуючись чергування рейок в ході. 

 

Камеральне опрацювання матеріалів нівелювання ІV класу 

Камеральне опрацювання матеріалів нівелювання IV класу починається з посторінкового 

контролю. При посторінковому контролі: 

1. Підраховують ∑ (7) + (8) = (22), тобто всі віддалі до рейок. 

2. Підраховують суми всіх відліків по середніх нитках чорної та червоної сторін задньої 

і передньої рейок ∑ (2) + (6) = (16) і ∑ (4) + (5) = (17). 

3. Підраховують алгебраїчну суму перевищень, обчислених по чорній і червоній 

сторонах рейок ∑ (1 1) + (12) = (18). 

4. Підраховують алгебраїчну суму середніх перевищень ∑ (14) = (19). 

5. Перевіряють правильність одержаних сум, тобто різниця (16)-(17) повинна 

дорівнювати (18), а (18):2 = (19). В кінці секції і в кінці ходу виконують такі ж контрольні 

обчислення. Крім цього в кожній секції в суму середніх перевищень вводять поправку “ δh ” 

за довжину метра пари рейок, за формулою: 

δh = δ1*h'; δ1 = l - l0; 

l0 = 1000,00 мм, де l - довжина метра пари рейок, одержана при дослідженні рейок; 

h ' - сумарне середнє виміряне перевищення по секції. 

Після цього приступають до обчислення відміток марок і реперів ходу. Обчислення 

виконують в спеціальній відомості (табл. 2.2.17.2). Дані для заповнення відомості 

виписують з польового журналу. Після цього підраховують алгебраїчну суму перевищень 

всього нівелірного ходу. ∑h пр = +5,870 і різницю висот вихідних реперів ∑hт = НК - НП = 

+5,860. Обчислюють нев’язку ходу   fh = ∑hпр - -∑hт = +10 мм і допустиму нев’язку f hдоп. 

=±20 √L ±74 мм, де L -довжина ходу в км. L = 12,6 км. Якщо обчислена нев’язка ходу fh не 

перевищує fhдоп ., то її розподіляють між перевищеннями з оберненим знаком пропорційно 

віддалям між суміжними реперами. Для цього визначають поправку на 1 км ходу. 

Множать цю величину на число кілометрів кожної секції і одержують поправку в 

перевищення для кожної секції (колонка 9). Після цього обчислюють висоти всіх реперів 

ходу за правилом: висота точки дорівнює висоті попередньої точки плюс виправлене 

перевищення. Для контролю правильності обчислення висот точок ходу обчислюють 

висоту кінцевої вихідної точки. 
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Таблиця 2.2.17.1 

Взірець заповнення журналу нівелювання ІV класу 

Хід: від ґрунт. реп. 606 до ґрунт. Реп. 217       Дата: 3 червня 2014 р. 

Початок: 7 г. 10 хв.       Кінець: 8 г. 40 хв.        Зображення: спокійне, 

Погода: хмарно чітке 
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Таблиця 2.2.17.2 

Взірець відомості перевищень і висот пунктів нівелювання IV класу 
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Нівелювання ІІІ класу 

Нівелювання ІІІ класу служить висотною основою топографічних зйомок і використовується при 

розв’язанні різних інженерних задач. Нівелірні ходи ІІІ кл. прокладають в середині полігонів 

нівелювання ІІІ кл. у вигляді систем ходів, які, перетинаючись, утворюють полігони периметром 150-

200 км. Для нівелювання ІІІ кл. застосовують нівеліри зі збільшенням труби не менше 30
х
 і ціною 

поділки циліндричного рівня не більше 15" на 2 мм. Таким вимогам відповідають нівеліри Н-3, Н-3К 

й інші рівноточні їм. Рейки застосовують шашкові двосторонні, у яких помилка нанесення 

дециметрових поділок не перевищує +0,5 мм. Нівелювання виконують в прямому і зворотному 

напрямах. При переході до зворотного ходу рейки міняють місцями. 

Довжина візирного променя допускається не більше 75 м. Різниця пліч не повинна бути більше 2 

м, а нагромадження нерівностей пліч в секції 5 м. Висота візирного променя над поверхнею землі 

повинна бути не менше 0,3 м. Різниця перевищень, одержаних по чорній і червоній сторонах рейок, 

не повинна перевищувати +3 мм. Не дозволяється виконувати нівелювання в години, близькі до 

сходу і заходу Сонця. Під час спостережень нівелір повинен бути захищеним від сонячних променів. 

Кожна секція контролюється за різницею перевищень  прямого  і  зворотного  ходів.  Ця різниця  не  

повинна перевищувати (+10 √L) мм, де L - довжина ходу в км.  

Послідовність роботи на станції при нівелюванні ІІІ класу 

При нівелюванні ІІІ кл. відліки по рейках виконують по середній нитці і по двох крайніх 

(віддалемірних) нитках по чорних сторонах рейок (метод “трьох ниток”) і по середній нитці по 

червоних сторонах рейок. 

Послідовність спостереження на станції 

1. Установлюють нівелір посередині між рейками в горизонтальне положення. Віддаль від 

нівеліра до рейок вимірюють тонким сталевим тросом або шнуром. 

2. Наводять трубу нівеліра на чорну сторону задньої рейки, установленої вертикально за рівнем 

на нівелірний башмак або костиль, виводять точно рівень на середину елеваційним гвинтом і беруть 

відліки по середній (1) і віддалемірних (2), (3) нитках і усі відліки записують в журнал (табл. 

2.2.17.3). 

3. Наводять трубу нівеліра на чорну сторону передньої рейки, приводять точно рівень 

елеваційним гвинтом на середину і беруть відліки по середній (4) і віддалемірних (5) і (6) нитках. 

4. Повертають передню рейку червоною стороною до нівеліра, слідкують за рівнем, щоб він 

весь час був на середині, і беруть відлік по середній нитці (7). 

5. Наводять трубу на червону сторону задньої рейки, елеваційним гвинтом приводять рівень на 

середину і беруть відлік по середній нитці (8). 

Після цього виконують обчислення і контроль на станції: 

1. Обчислюють віддаль до задньої і передньої рейок (9) і (10); (9) = (3) - (2); (10) = (6) - (5). 

2. Обчислюють контрольні перевищення (11) і (12); 

(11) = (2) - (5) і (12) = (2) - (6), нерівність пліч і їх нагромадження (13) (13) = (9) - (10). 

3. Обчислюють перевищення по чорній (14) і червоній (15) сторонах рейок (14) = (1) - (4); (15) = 

(8) - (7), а також п’ятки передньої (16) і задньої (17) рейок. (16) = (8) - (1); (17) = (7) - (4) та їх 

різницю (18). (18) = (17) - (16) = (14) - (15). 

4. Якщо розбіжність перевищень, одержаних по чорній (14) і червоній (15) сторонах рейок не 

перевищує +3 мм, то виводять середнє 

перевищення (19);   (19)= (14) 
+
 (15) 

+
 (18) . Для виведення середнього  

        2 

перевищення (19) різницю п’яток рейок (18) беруть рівно 100 мм зі своїм знаком.  Одержане  

середнє перевищення (19)  порівнюють з середнім   контрольним   перевищенням     

(11) 
+
 (12) 

       2;                розбіжність не повинна перевищувати +3 мм. 
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Таблиця 2.2.17.3 

Взірець заповнення журналу   нівелювання ІІІ класу 

Хід: від гр. реп. 5540        до гр. реп. 10542 

Дата: 13 червня 2014 р.    Початок: 7г. 10хв.     Кінець: 8г. 40хв. 

Погода: хмарно Зображення: спокійне, чітке 
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Переконавшись в правильності обчислень і розходжень в перевищеннях, спостерігач знімає 

нівелір і переходить на наступну станцію. Якщо результати нівелювання на станції перевищують 

допуски, спостерігач змінює висоту нівеліра і спостереження повторює, а попередні спостереження 

на станції акуратно під лінійку перекреслює. Починати і закінчувати хід на реперах потрібно однією і 

тією ж рейкою, додержуючись чергування рейок в ході. 

Камеральне опрацювання матеріалів нівелювання ІІІ класу 

Камеральне опрацювання матеріалів нівелювання ІІІ кл. починають з посторінкового контролю. 

При посторінковому контролі: 

1. Підраховують суму віддалей до задньої (20) і передньої (21) рейок (20) = ∑(9); (21) = ∑ (10). 

Різниця (20) - (21) повинна дорівнювати загальному нагромадженню нерівностей пліч в секції. 

2. Підраховують алгебраїчну суму контрольних перевищень (22) (22) = ∑ (11) + (12). 

3. Підраховують суми всіх відліків по середніх нитках чорної та червоної сторін задньої і 

передньої рейок (23) = ∑ (1) + (8); (24) = (4) + (7), а також алгебраїчну суму перевищень (25) = ∑ (14) 

+ (15) і алгебраїчну суму середніх перевищень (26). (26) = ∑ (19). 

4. Правильність одержаних сум контролюють: різниця сум (23) - (24) повинна дорівнювати сумі 

(25) і сумі (22), а сума (26) повинна бути рівною половині суми (25), тобто (25):2 = (26). В кінці 

секції і в кінці ходу виконують такі ж контрольні обчислення. В кожній секції в суму середніх 

перевищень вводять поправку δh за довжину метра пари рейок. 

Після цього, керуючись інструкцією з обчислень нівелювання, складають відомість перевищень, 

в якій обчислюють нев’язку ходу за формулою: 

fh = ∑hпр - (НК - НП), 

і її допустиму величину fhдоп = ±10 √L мм 

Якщо нев’язка fh не перевищує допустимої величини, її розподіляють з оберненим знаком 

пропорційно довжинам секцій або числу штативів у секціях на всі перевищення ходу. Після 

зрівнювання ходів обчислюють висоти марок і реперів. 

Технічне нівелювання 

Ходи технічного нівелювання прокладаються між вихідними реперами у вигляді одиночних 

ходів або в вигляді системи ходів з однією або декількома вузловими точками. Для виконання 

технічного нівелювання використовують нівеліри з збільшенням зорової труби не менше 20
х
 і ціною 

поділки рівня не більше 45" на 2 мм. Нівелірні рейки застосовують шашкові двосторонні. 

Нівелювання виконується в одному напрямі. Відліки по рейках, установлені на нівелірні башмаки 

або костилі, виконують по середній нитці. 

Нівелювання виконують в такій послідовності 

- відлік по чорній і червоній сторонах задньої рейки; 

- відлік по чорній і червоній сторонах передньої рейки.  

Розходження  перевищень   на  станції,   одержаних  по   чорній  і червоній сторонах рейок, не 

повинно перевищувати 5 мм. Віддаль від нівеліра до рейок вимірюють по крайніх віддалемірних 

нитках. Довжина візирного променя 120 м. Допустима нев’язка нівелірних ходів і зімкнутих 

полігонів не повинна перевищувати (±50 √L) мм, L -довжина ходу в км. 

Перерва в роботі при 

нівелюванні ІІІ і ІV класів 

При перерві в роботі (в кінці 

дня, зміна погодних умов і т. п.) 

нівелювання слід закінчувати на 

постійних, або тимчасових знаках. 

Крім цього можна 

використовувати надійні місцеві 

предмети -межові стовпи на 

межах колгоспів і радгоспів, 

виступи скал, виступи 

фундаментів кам’яних споруд і т. 

п. Якщо таких предметів немає, то 
Рис. 2.2.17.2 
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можна використати три нівелірні башмаки, або костилі. 

Для цього в стороні від дороги викопують три ямки (рис. 2.2.17.2) глибиною 0,3 м, в дно яких 

забивають нівелірні башмаки, або костилі. Ці точки нівелюють за звичайною програмою, а після 

нівелювання ямки засипають землею. Після перерви ямки обережно розкопують і на очищені від 

землі башмаки установлюють ті ж рейки, які були установлені на них до перерви, повторно 

нівелюють і порівнюють перевищення, одержані до і після перерви. Розходження допускають +3 мм 

для нівелювання ІІІ кл. і +5 мм для нівелювання ІV кл. Якщо перевищення, не перевищують допуск, 

то виводять середнє із двох його значень і продовжують хід. Якщо розходження перевищень 

недопустимі, то виясняють, який із башмаків змінив своє положення за висотою, і хід продовжують 

від башмака, котрий не змінив свого положення. 

Передача висот через перешкоди 

Для передачі перевищень через перешкоди шириною 100–300 м (ріки, озера, болота) на 

протилежних берегах на однаковій висоті, відносно рівня води, закладають два репери А і В (рис. 

2.2.17.3). 

Перевищення між точками А і В визначають з двох 

станцій, які вибирають вздовж річки з таким розрахунком, 

щоб І1А «І2В і І1В «І2А. Після установки нівеліра в 

горизонтальне положення на станції беруть відліки по 

двох сторонах ближньої, а потім дальньої рейок, 

слідкуючи за бульбашкою рівня. Після цього 

переїжджають на другий берег, не змінюючи 

фокусування труби, установлюють нівелір на станції і 

спочатку беруть відліки по двох сторонах дальньої, а 

потім ближньої рейок. Різниця перевищень між точками 

А і В, одержаних на станціях І 1 і І2, не повинна 

перевищувати 10 мм на кожні 100 м. 

Описані вище дії складають один прийом. Другий 

прийом виконують в іншій половині дня. Із двох прийомів виводять середнє перевищення, якщо 

розходження між ними не перевищує 8 мм. 

Прив’язка нівелірних ходів до постійних знаків 

Якщо починають і закінчують секцію на ґрунтових реперах, або за ходом необхідно нівелювати 

ґрунтові репери, пункти тріангуляції, полігонометрії і стінні репери, то рейку ставлять на марки 

ґрунтових реперів, пунктів тріангуляції, полігонометрії (рис. 2.2.17.4, а), або на поличку стінного 

репера (рис. 2.2.17.4, б). 

Кожний раз в журналі нівелювання роблять рисунок установки рейки. 

Для прив’язки нівелірного ходу до 

стінних марок використовують підвісну 

рейку. Довжина підвісної рейки 1 м, 

вона має отвір, який збігається з нулем 

ділень. В дірку марки вставляють 

штифт і на ньому підвішують підвісну 

рейку. 

При користуванні підвісною рейкою 

може бути два випадки: 

1. Нуль підвісної рейки 

розташовується вище горизонту нівеліра 

(рис. 2.2.17.4, в), тоді h = а + b. 

2. Нуль підвісної рейки 

розташовується нижче горизонту 

нівеліра (рис. 2.2.17.4, г), тоді h = а - b. 

 

  

Рис. 2.2.17.3 

Рис. 2.2.17.4 
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При відсутності підвісної рейки проектують безпосередньо на стіну (під або над стіною маркою) 

три горизонтальні нитки сітки зорової труби нівеліра (рис. 2.2.17.5) і одержані точки на стіні 

з’єднують гостро заструганим олівцем. Потім на стіні вимірюють рулеткою з міліметровими 

поділками віддалі між центром стінної марки і кожною проекцією сітки ниток а1, а2, а3. 

Результати записують в журнал. Для визначення перевищення виводять середнє із трьох значень 

а1, а2, а3. Крім цього в журналі обов’язково роблять рисунок. 

Тригонометричне нівелювання 

Тригонометричне нівелювання виконується з метою створення висотної основи для 

топографічних зйомок і при розв’язанні різних інженерних задач. 

Тригонометричне нівелювання застосовують для визначення 

висот пунктів, наприклад, в гірській місцевості, де геометричне 

нівелювання є трудомістким. За допомогою тригонометричного 

нівелювання можна передавати висоти на великі віддалі. 

Для визначення перевищення h між точками А і В (рис. 2.2.17.6) в 

точці А установлюють теодоліт, а в точці В – рейку або віху. 

Вимірюють кут нахилу υ і лінію АВ, а потім обчислюють 

горизонтальну проекцію d, вимірюють висоту інструмента i і висоту 

віхи V. Після цього обчислюють перевищення. Відповідно з 

рисунком: h ' + i = h + V; h = h ' + i - V; h ' = dtgu; h = dtgu+ i - V. 

Якщо в точці В установлена рейка і виміряна віддалемірна віддаль D,  

тоді 

h'=½Dsin2υ; h=½Dsin2υ + i -V . 

При віддалях між точками А і В, більших за 300 м, у виміряні 

перевищення вводять поправку за кривизну Землі і рефракцію. 

h = dtgυ + і + f - v; f = 0,42 
R

d 2

 

де R - радіус кривизни Землі. 

Радіус кривизни Землі - R = 6371,11 км. 

 

2.2.18. Принцип вимірювання горизонтального кута 

Принцип вимірювання горизонтального кута АВС на місцевості полягає в тому, що вертикальну 

вісь теодоліта ВВ' (рис. 2.2.18.1, а) установлюють по висковій лінії ВВ1, яка є лінією перетину 

вертикальних площин РА і РС. 

При вимірюванні горизонтального кута напрями ВА і ВС, які виходять з вершини кута В і не 

лежать на одній горизонтальній площині, проектуються на горизонтальну площину Н 

вертикальними площинами РА і РС і 

між проекціями цих напрямів В1С1 і 

В1А1 утворюється горизонтальний кут 

β як лінійна міра двогранного кута 

між двома вертикальними 

площинами. В кутомірних 

геодезичних приладах 

горизонтальною площиною служить 

кутомірний круг, який називають 

лімбом, на ньому нанесені поділки в 

градусній мірі. Центр лімба повинен 

знаходитись на одній прямовисній 

лінії з вершиною вимірюваного кута 

В. 

  

Рис. 2.2.17.5 

Рис. 2.2.17.6 

Рис. 2.2.18.1 
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Таким чином для вимірювання кута β необхідно навести зорову трубу на точку С і напроти 

штриха, через який проходить площина РС, взяти відлік С'. Потім, при нерухомому лімбі, наводять 

трубу на точку А і напроти штриха, через який проходить вертикальна площина РА, взяти відлік А'. 

Якщо градуси на лімбі підписані за ходом годинникової стрілки, то кут одержимо як різницю 

відліків правого і лівого напрямів, тобто β= С' - А'. Для визначення напрямів за допомогою рук, слід 

уявити себе на вершині кута, який вимірюється, обличчям у його середину, тоді відповідно по праву 

руку буде правий напрям, по ліву - лівий, згідно з (рис. 2.2.18.1, б). β= 110°- 70° = 40°. Звідси витікає 

правило обчислення горизонтального кута: щоб одержати значення горизонтального кута, необхідно 

від відліку на правий напрям відняти відлік на лівий напрям. Якщо відлік на правий напрям менший 

за значенням від лівого відліку, то до нього необхідно додати 360° і відняти лівий відлік. 

Призначення зорових труб 

Під час геодезичних вимірювань доводиться спостерігати далекі предмети або дуже близькі 

дрібні предмети. Якщо спостерігати предмети неозброєним оком, то неможливо досягнути високої 

точності вимірювання. Око людини здатне розрізняти в просторі дві 

точки А і В до тих пір, поки кут зору АОВ (рис. 2.2.18.2) не досягне 

деякої величини β, який називається критичним кутом зору. Для 

нормального ока β 0 = 60". 

Для збільшення кута зору і для одержання на віддалі найкращого 

зображення застосовують оптичні прилади. За своїм призначенням 

оптичні прилади поділяють на два види: прилади, що збільшують далекі 

предмети, які спостерігають, називаються зоровими трубами, а прилади, які збільшують близькі, але 

дрібні предмети, називаються лупами або мікроскопами. 

Зорові труби поділяють на астрономічні – які дають обернене зображення, і на земні – які дають 

пряме зображення. 

Будова зорової труби 

Зорові труби, які застосовуються в геодезичних приладах, складаються з двох оптичних систем: 

окуляра і об’єктива (рис. 2.2.18.3, б). 

Лінза 3 з меншою фокусною віддаллю 

і меншим діаметром, яка знаходиться в 

трубі 4, повернутій до ока спостерігача, 

називається окуляром. 

Лінза 1 з більшим діаметром і фокусною 

віддаллю, яка знаходиться в трубі 2 і 

повернута до предмета, називається 

об’єктивом. 

Пряма лінія О1О3, яка проходить через 

оптичні центри об’єктива і окуляра, 

називається оптичною віссю зорової труби. 

Лінія, яка служить віссю симетрії циліндра 

труби, називається геометричною віссю 

труби. Збільшення зорової труби геодезичних приладів дорівнює відношенню фокусної віддалі 

об’єктива F до фокусної віддалі окуляра fV = F/f. Збільшення сучасних геодезичних приладів буває 

від 12
х
 до 70

х
. Частина простору, яка видна в трубі, коли труба знаходиться в нерухомому 

положенні, називається полем зору труби. В зорових трубах геодезичних приладів до діафрагми, 

розташованої перед окуляром, прикріплена скляна пластинка, на якій нарізані тонкі взаємно 

перпендикулярні лінії (рис. 2.2.18.3, а), вони називаються сіткою ниток. Точка перетину середньої 

горизонтальної лінії з вертикальною називається центром сітки ниток. Цією точкою користуються для 

наведення труби на предмет. Крайні горизонтальні нитки називаються віддалемірними і 

використовуються для вимірювання віддалей. Лінія О1О2 (рис. 2.2.18.3, б), яка сполучає центр сітки 

ниток і задню головну точку об’єктива, називається візирною віссю труби. Діафрагма, до якої 

прикріплена пластинка, на якій нарізана сітка ниток, прикріплюється в трубі з допомогою гвинтів 6, 

Рис. 2.2.18.2 

Рис. 2.2.18.3 
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7 (рис. 2.2.18.3, а), їх називають  виправними гвинтами сітки. Фокусування труби виконується 

пересуванням плоско-вгнутої лінзи 5 (рис. 2.2.18.3, б).  

Установка труби для спостереження 

При наведенні труби на предмет спостерігачеві необхідно одночасно бачити нитки сітки і 

предмет, який він спостерігає. Пересуваючи окулярну трубку 4 (рис. 2.2.18.3, б), в окулярному коліні 

можна досягнути чіткого зображення сітки ниток. Ця дія називається установкою труби за оком 

спостерігача. Для чіткого зображення предмета в трубі потрібно крутити гвинт кремальєра, тобто 

пересувати плоско-вгнуту лінзу 5 до тих пір, поки не буде видно чітко предмет спостереження. Ця 

дія називається установкою труби за предметом, або фокусуванням труби. 

Якщо не точно відфокусована труба, тобто площина дійсного зображення аb (рис. 2.2.18.3, в) не 

збігається з площиною S–S сітки ниток, то при переміщенні ока біля окуляра спостерігається 

зміщення точки спостереження відносно центра ниток. Це явище називається паралаксом сітки 

ниток. Паралакс усувається незначним обертанням кремальєра, тобто допоміжним фокусуванням 

труби. 

Рівні та їх призначення 

Рівні служать для приведення ліній і площин в горизонтальне або вертикальне положення. 

В геодезії рівні використовують для приведення горизонтального круга геодезичних приладів в 

горизонтальне положення, а осі обертання у вертикальне положення. 

Рівні бувають циліндричні і круглі. Циліндричний рівень (рис. 2.2.18.4) складається з скляної 

ампули 1, металевої оправи 2, яка служить для захисту ампули від пошкоджень і прикріплення його 

до приладу. Внутрішня поверхня 

ампули, відшліфована за визначеним 

радіусом, є дугою певного радіуса R. 

Радіуси бувають від 3,5 м до 200 м. 

Ампулу наповнюють спиртом або 

ефіром, а простір 3, наповнений 

парою, утворює  бульбашку  рівня.  На  

ампулі  нанесені  поділки  через  2  мм,  

за допомогою яких визначається 

положення бульбашки. Точку О в 

центрі поділок ампули називають 

нуль-пунктом рівня. Коли кінці 

бульбашки розташовані симетрично 

відносно поділок, то бульбашка 

знаходиться на середині і вісь рівня займає горизонтальне положення. Дотична НН, проведена 

вздовж ампули до внутрішньої поверхні ріння в точці нуль-пункту “О”, називається віссю 

циліндричного рівня. Цю властивість використовують під час 

установки приладу в горизонтальне, або вертикальне положення. 

При роботі необхідно знати ціну поділки рівня. Ціною поділки 

рівня називається центральний кут r (рис. 2.2.18.4, в), який 

спирається на дугу / між двома найближчими поділками ампули 

рівня. Якщо бульбашка рівня відхилиться від нуль-пункту на 

певний кут u, то на такий же кут нахиляється до горизонту і вісь 

рівня. Чутливість рівня залежить від радіуса кривини 

внутрішньої поверхні рівня. Чим більший радіус кривини, тим 

більша чутливість. Чутливість також залежить від температури, 

довжини бульбашки і складу рідини. Круглий рівень 

застосовують для приблизної установки приладу (рис. 2.2.18.5, а). В цьому рівні верхня скляна 

поверхня кругла і відшліфована у вигляді сферичної поверхні з радіусом від 0,5 м до 2,0 м. В ньому 

бульбашка кругла. Рівень має три виправні гвинти (рис. 2.2.18.5, б). Віссю круглого рівня 

називається нормаль ОС до внутрішньої поверхні в нуль-пункті. 

  

Рис. 2.2.18.4 

Рис. 2.2.18.5 
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Відлікові пристрої: штриховий і шкаловий мікроскопи 

В сучасних геодезичних приладах для відліків по горизонтальному і вертикальному кругах 

застосовують штрихові і шкалові мікроскопи (рис. 

2.2.18.6). В фокальній площині мікроскопа, в якій 

розглядаються поділки лімба, розташована пластина з 

індексом (штрихом) (рис. 2.2.18.6, а), за допомогою 

якого беруть відліки. Відлік часток поділок беруть “на 

око”. Такий відліковий пристрій має назву 

штрихового мікроскопа. 

Для підвищення точності відліку по лімбу 

застосовують шкаловий мікроскоп. У фокальній 

площині мікроскопа розташована скляна пластинка, 

на якій нарізана шкала (рис. 2.2.18.6, б). Інтервал “і” в 

один градус на лімбі дорівнює інтервалу на шкалі між крайніми штрихами. Цей інтервал на шкалі 

поділений на “n” рівних частин (наприклад 60), тоді ціна поділки шкали буде дорівнювати t = t/n = 

60
0
/60 = 1'. В даному випадку “на око” оцінюють десяті частки мінут, наприклад: на рис. 2.2.18.6, а 

відліки по горизонтальному кругу 69°59', по вертикальному кругу 358°49'; на рис. 2.2.18.6, б відліки 

по горизонтальному кругу 174°54,2', по вертикальному кругу 2°06,3'. 

2.2.19. Теодоліт, його будова і застосування 

В комплект теодоліта входять: теодоліт, штатив, висок і бусоль. 

Теодоліт Т-30 (рис. 2.2.19.1) застосовують для вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, 

магнітних азимутів і віддалі (віддалі за віддалеміром). 

I – гвинт кремальєра; 2 – 

діоптрійне кільце; 3 – кришка, яка 

закриває виправні гвинти сітки 

ниток; 4 – коліматорний візир; 5 – 

вертикальний круг; 6 – закріпний 

гвинт горизонтального круга; 7 – 

головка штатива; 8 – становий гвинт; 

9 – виправні гвинти рівня; 10 – 

закріпний гвинт алідади; 

II – циліндричний рівень; 12 – 

навідний гвинт горизонтального 

круга; 13 – окуляр мікроскопа; 14 – 

бокова кришка; 15 – кронштейн 

бусолі; 16 – закріпний гвинт зорової 

труби; 17 – навідний гвинт зорової 

труби; 18 – навідний гвинт алідади; 

19 – підставка; 20 – підіймальні 

гвинти. 

Збільшення зорової труби 20
х
; 

робочі діаметри відлікових кругів 

70 мм, ціна однієї поділки на 

кругах 10'; точність відліку 1; ціна 

поділки рівня на алідаді 45'. 

 

  

Рис. 2.2.18.6 

Рис. 2.2.19.1 
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Теодоліт 2Т5 (рис. 2.2.19.2) 

1 - колонка; 2 - ручка; 3 - клинове кільце; 4 - зорова труба; 5 -гвинт кріплення ручки; 6 - коліматорний 

візир; 7 - призма-лупа рівня при 

вертикальному крузі; 8 - циліндричний 

рівень при алідаді вертикального 

круга; 9 - дзеркало; 10 - кремальєр; 11 

- окуляр мікроскопа; 12 - окуляр 

зорової труби; 13 - бокова кришка; 14 

-головка гвинта перестановки круга; 16 

- закріпний гвинт підставки; 17 - 

втулка; 18 - трегер; 19 - підіймальний 

гвинт; 20 - корпус підставки; 21 - 

окуляр оптичного центрира; 22 - 

ілюмінатор круга пошуку; 23 - 

мікроскоп; 24 - вісь обертання труби; 

26 - бокова кришка; 26, 28 - важелі 

закріпних гвинтів прапорцевого типу 

труби і алідади; 27, 29 - навідні гвинти 

труби і алідади; 30 - виправний гвинт 

рівня на алідаді горизонтального 

круга; 31 - рівень на алідаді горизонтального круга; 32 - установочний гвинт рівня при алідаді 

вертикального круга; 33 - кришка; 34 - гвинт, що закриває доступ до виправних гвинтів рівня. 

Збільшення труби 26
х
; робочий діаметр горизонтального круга 90 мм; вертикальний круг 70 мм; 

ціна поділки лімбів 1°; ціна поділки шкали мікроскопа 1’; ціна поділки рівня на алідаді 

горизонтального круга 30", вертикального - 15". 

Вертикальний круг теодоліта 

Вертикальний круг теодоліта (рис. 2.2.19.3) 

використовують   для вимірювання вертикальних кутів. 

1 – лімб; 2 – алідада; 3 – лінія нульових штрихів алідади; 

4 – навідний гвинт алідади; 5 – циліндричний рівень 

алідади; 6 – бульбашка рівня; 7 – виправні гвинти рівня; 8 – 

зорова труба 

Початком відліків кутів нахилу служить горизонтальна 

площина. Кут між горизонтальною площиною і напрямком 

візирної осі зорової труби 

називається кутом нахилу 

(рис. 2.2.19.4). 

Вертикальний круг 

прикріплений до осі обертання зорової труби і повертається разом 

з нею, при цьому алідада залишається нерухомою. Алідада в 

момент відліку по вертикальному кругу повинна займати горизонтальне положення. Таке положення 

алідади фіксується за допомогою рівня. 

Вертикальний круг відносно зорової 

труби може займати два положення: 

справа від труби - КП (круг справа) і 

зліва від труби - КЛ (круг зліва). 

Відліки на лімбі можливо одержувати 

при КП і КЛ. Існують різні системи 

оцифровки поділок вертикального 

круга (рис. 2.2.19.5). 

В сучасних теодолітах використовують систему підписів поділок, показану на (рис. 2.2.9.5, г).  

Рис. 2.2.19.3 

Рис. 2.2.19.4 

Рис. 2.2.19.5 

Рис. 2.2.19.2 
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При горизонтальному положенні зорової труби і осі рівня при алідаді вертикального круга відлік 

по лімбу повинен дорівнювати 0° (рис. 2.2.19.6). В цей момент нульовий діаметр лімба (2) і лінії 

нулів алідади (1) повинні знаходитись в горизонтальній 

площині. 

Практично цю вимогу не завжди можна виконати і 

відлік по вертикальному кругу не дорівнює 0°. 

В дійсності нульовий діаметр лімба нахилений до осі 

рівня на кут “Y ”, а лінія нулів алідади на кут “ Х ”. В 

цьому випадку відлік по кругу визначиться сумою кутів 

(Х+ Y), цей відлік називають місцем нуля вертикального 

круга, тобто МО = Х + Y. Відлік по вертикальному кругу 

при горизонтальному положенні візирної осі, коли 

бульбашка рівня при алідаді вертикального круга знаходиться на середині, називається місцем нуля 

(МО). 

Для теодоліта Т30 місце нуля і кути нахилу обчислюють за формулами: MO = КЛ + КП     

                                                                                                                                             2 

υ = КЛ-МО=MO-КП-180° = КЛ - КП - 180°, 

      2 

де КЛ і КП - відліки на одну і ту ж точку місцевості при двох положеннях вертикального круга. 

Основні осі теодоліта 

НН1 - вісь рівня на алідаді горизонтального круга. ZZ1 - вісь обертання інструмента. hh1 - 

горизонтальна вісь теодоліта. VV1 - візирна вісь зорової труби. 

Перевірки і юстування теодоліта 

Взаємне розташування частин теодоліта повинно задовольняти ряду геометричних умов, які 

витікають із принципу вимірювання горизонтального і вертикального 

кутів. Для цього слід виконати такі перевірки, додержуючись певної 

послідовності: 

1. Вісь циліндричного рівня на алідаді горизонтального круга 

повинна бути перпендикулярною до осі обертання інструмента, тобто 

HH1+ZZ1 (рис. 2.2.19.7). Розташовують рівень за напрямом двох 

піднімальних гвинтів і приводять рівень на середину. Після цього 

повертають алідаду на 180° і бульбашка рівня не повинна відходити з 

нуль-пункту більше ніж на одну поділку. Якщо ця умова не 

виконується, то виконують юстування (виправлення) рівня. Для цього 

половина дуги відхилення виправляється за допомогою підіймальних 

гвинтів, а друга половина - за допомогою виправних гвинтів рівня. 

Після цього перевірку повторюють. Виконавши юстування, 

розташовують рівень в напрямі третього підіймального гвинта і, діючи цим 

гвинтом, виводять бульбашку рівня на середину. 

2. Візирна вісь труби повинна бути перпендикулярною до осі 

обертання труби, тобто hh1+VV1 (рис. 2.2.19.7).  

Кут “С” (рис. 2.2.19.8), між фактичним положенням візирної осі і 

положенням, яке вона повинна займати за геометричною умовою, назива-

ється колімаційною помилкою. Подвійна колімаційна помилка дорівнює 

різниці відліків по горизонтальному кругу на одну і ту ж точку (М) при 

положенні вертикального круга зліва і справа. 2С = КЛ- КП+І80°. Величина 2С не повинна 

перевищувати подвійної точності приладу. 

Юстування виконують за допомогою виправних гвинтів сітки ниток. Для цього розраховують 

вірний відлік за формулами КЛ - С або КП + С і за допомогою навідного гвинта алідади 

установлюють на горизонтальному крузі розрахований відлік, в цей момент центр сітки ниток  

  

Рис. 2.2.19.6 

Рис. 2.2.19.7 

Рис. 2.2.19.8 
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зміститься з точки наведення, а за допомогою бокових виправних гвинтів сітки ниток 

переміщують центр сітки ниток на точку наведення. Після цього перевірку повторюють. 

3. Горизонтальна вісь обертання труби повинна бути перпендикулярною до основної осі 

обертання теодоліта, тобто hh1+ZZ 1 (рис. 2.2.19.7). 

Для перевірки теодоліт установлюють на 

відстані 10-15 м від стіни будівлі (рис. 

2.2.19.9). На стіні вибирають 

високорозташовану точку А так, щоб кут 

нахилу зорової труби до горизонту був не 

менше за 20°, візують на цю точку і 

проектують її вниз при двох положеннях 

вертикального круга і відмічають проекції 

центра сітки а1 і а2 на стіні. Якщо точки а1 і а2 

збігаються, то умова виконана. Відстань а1а2 не 

повинна перевищувати подвійної ширини бісектора сітки ниток. Якщо умова не виконується, то 

виправлення виконують в майстерні. 

4. Горизонтальна нитка сітки повинна бути перпендикулярною до вертикальної осі обертання 

теодоліта. 

Перевірку можна виконати за допомогою виска, підвішеного на відстані 25–30 м (рис. 2.2.19.10). 

Якщо після візування на нитку виска вертикальна нитка сітки ниток суміститься з ниткою виска, то 

умову виконано. При невиконанні умови необхідно зняти кришку, яка закриває виправні гвинти 

сітки ниток, звільнити чотири кріпильні гвинти окуляра і повернути окуляр так, щоб вертикальна 

нитка сітки ниток сумістилась з ниткою виска. 

5. Для вимірювання вертикальних кутів вигідно установити 

місце нуля вертикального круга рівним або близьким до нуля. 

Наводять трубу на одну і ту ж точку при положенні вертикального 

круга зліва і справа й беруть відліки по вертикальному кругу. Перед 

наведенням на точку необхідно, щоб бульбашка рівня на 

горизонтальному крузі теодоліта Т30 знаходилась на середині. 

Якщо вона змістилась з середини, тоді підіймальними гвинтами 

виводять бульбашку на середину. В теодолітах Т5, 2Т5 перед 

взяттям відліків по вертикальному кругу навідним гвинтом алідади 

вертикального круга 4 (рис. 2.2.19.3) виводять бульбашку рівня на 

середину. Для виправлення МО обчислюють кут нахилу за формулою υ = КЛ - МО = МО - КП і 

установлюють величину цього кута на вертикальному крузі. В теодоліті Т30 цей відлік 

установлюється за допомогою навідного гвинта труби і перестановкою сітки ниток в вертикальній 

площині, суміщають центр сітки ниток з точкою візування. В теодолітах Т5, 2Т5 з рівнями при 

алідаді вертикального круга відлік о = КЛ - МО = МО - КП установлюють за допомогою навідного 

гвинта рівня при алідаді вертикального круга, а виправними гвинтами рівня при алідаді 

вертикального круга приводять рівень на середину. 

6. Компенсатор відлікової системи вертикального круга повинен забезпечувати незмінність 

відліку на вертикальному крузі при нахилі осі обертання теодоліта, в межах 3' (перевірку оптичного 

компенсатора виконують тільки для теодолітів Т5К, 2Т5К, 2Т5КП). Це означає, що при нахилі 

вертикальної осі теодоліта в межах 3' і наведенні труби на одну і ту ж точку, відлік по 

вертикальному кругу не повинен змінюватись, тобто він повинен залишатись в межах точності 

відліку 0,1. Приводять вертикальну вісь теодоліта в вертикальне положення за допомогою рівня на 

алідаді горизонтального круга. Наводять трубу на точку і беруть відлік по вертикальному кругу. 

Повертають теодоліт на 90° (циліндричний рівень на алідаді розташований перпендикулярно до 

напряму візирної осі зорової труби) і нахиляють вертикальну вісь піднімальним гвинтом на 2-3 

поділки рівня. Повертають алідаду в попереднє положення, наводять зорову трубу на ту саму точку і 

беруть відлік по вертикальному кругу. Потім знову нахиляють вертикальну вісь теодоліта ще на 2-3 

поділки рівня, і повторюють ті ж самі дії. Після цього двічі нахиляють вертикальну вісь теодоліта в 

Рис. 2.2.19.9 

Рис. 2.2.19.10 
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протилежну сторону. Різниця між п’ятьма відліками не повинна перевищувати 0,2'. Якщо різниця 

перевищує допуск, то виправлення виконують в майстерні. 

7. Візирна вісь оптичного центрира повинна збігатися з віссю обертання теодоліта. 

Установлюють теодоліт на штативі і приводять вертикальну вісь теодоліта у вертикальне 

положенням. Під штативом горизонтально закріплюють аркуш міліметрового паперу і на ньому 

олівцем відмічають точку, яка збігається з зображенням центра оптичного центрира. При повертанні 

алідади зображення точки, відміченої на папері, не повинно зміщуватись з центра сітки оптичного 

центрира більше 1 мм. Така величина зміщення відповідає помилці центрування на місцевості, яка 

не перевищує 0,5 мм. При більшій помилці зміщення необхідно виконати юстування. Юстування 

виконують в майстерні. 

8. Візирні осі коліматорних візирів повинні бути паралельними до візирної осі зорової труби. 

Перевірку виконують за допомогою предмета, розташованого на віддалі не менше 50 м. Якщо при 

наведенні зорової труби на предмет коліматорним візиром зображення предмета в трубі буде 

зміщене відносно центра сітки ниток зорової труби більше ніж 0,2 поля зору, то положення візира 

рекомендується виправити. Для цього використовують чотири гвинти, які 

скріплюють візир з віссю на 0,1-0,2 оборота і наводять зорову трубу на 

предмет. Повертають візир за азимутом до суміщення його перехрестя з 

предметом, закріплюють гвинти і перевірку повторюють. 

Установка теодоліта для вимірювання кута 

Перед вимірюванням горизонтальних кутів необхідно в кожній вершині 

кута установити теодоліт в робоче положення, тобто виконати центрування, 

нівелювання і установити зорову трубу для візування за оком спостерігача. 

1. Центрування теодоліта. Точність центрування теодоліта залежить від 

точності вимірювання кутів і регламентується відповідними інструкціями. 

Центрування теодоліта з точністю 0,3 см можна виконати за допомогою 

виска. Для цього установлюють теодоліт над точкою (рис. 2.2.19.11) 

приблизно, а потім пересувають основу приладу на штативі до точного збігу 

кінця виска з точкою і затискають становий гвинт. Центрування теодоліта за 

допомогою оптичного центрира виконують в такій послідовності: 

а) установлюють штатив з теодолітом приблизно над центром пункту і закріплюють штатив у 

землю; 

б) не звертаючи уваги на рівень, за допомогою підіймальних гвинтів наводять центр сітки ниток 

оптичного центрира на точку, яка фіксує центр пункту; 

в) не зрушуючи штатив з місця і не рухаючи підіймальні гвинти підставки, а змінюючи тільки 

довжину ніжок штатива, нівелюють теодоліт за допомогою рівня на алідаді горизонтального круга; 

г) точно нівелюють теодоліт за 

допомогою підіймальних гвинтів і 

ліквідують неточне суміщення сітки 

центрира з центром пункту невеликим 

переміщенням підставки приладу на 

штативі; 

д) перевіряють точність центрування 

обертанням приладу навколо вертикальної 

осі на 180°. 

2. Нівелювання теодоліта, тобто приведення 

основної  осі теодоліта в вертикальне 

положення. 

Розташовують рівень за напрямом двох 

підіймальних гвинтів (рис. 2.2.19.12, 1-е 

положення) і приводять рівень на середину. 

Після цього повертають алідаду 

горизонтального круга так, щоб рівень став у  

Рис. 2.2.19.11 

Рис. 2.2.19.12 
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 напрямі третього підіймального гвинта (рис. 2.2.19.12, 2-е положення) і цим гвинтом приводять 

рівень на середину. Такі дії повторюють декілька разів, поки бульбашка рівня не буде зміщуватись з 

середини при будь-якому положенні алідади. 

3. Установка труби для візування, тобто установлюють трубу за оком спостерігача і за предметом 

(фокусування труби). 

Вимірювання горизонтального кута 

Для зручності візування в точках А і С (рис. 2.2.19.13, а) установлюють віхи. 

Віхи установлюють вертикально і в створі ліній. Порядок наведення труби на точки А і С 

залежать від того, який кут будемо вимірювати – 

лівий чи правий за ходом. При вимірюванні 

правого кута спочатку візують на передню точку С, 

а потім на задню А, а при вимірюванні лівого за 

ходом кута спочатку візують на задню точку А, а 

потім на передню точку С. 

Під час вимірювання кута потрібно закріпити 

лімб і відкріпити алідаду, навести трубу на точку 

С, закріпити алідаду і трубу, навідними гвинтами 

алідади і труби навести центр сітки ниток точно 

на низ віхи (рис. 2.2.19.13, б). Перед точним 

наведенням центра ниток, акуратно фокусують 

трубу і добиваються, щоб не було паралаксу сітки ниток. Наведення навідними гвинтами повинно 

закінчуватись на вгвинчування. Після наведення беруть відлік за лімбом 1 і записують в журнал 

(табл. 2.2.19.1). Відкріплюють алідаду, наводять трубу на точку А, тобто на задню точку, 

закріплюють алідаду і трубу і навідними гвинтами на вгвинчування наводять центр сітки ниток на 

низ віхи і беруть відлік за лімбом 2. Різниця відліків (1-2) дорівнює величині кута. Описані дії 

складають один напівприйом. Для контролю і для вилучення інструментальних помилок кут 

вимірюють двома напівприйомами. Для виконання другого напівприйому лімб переставляють на 

декілька градусів і змінюють положення вертикального круга. Спостереження кута виконують в 

вище описаній послідовності. Два напівприйоми, виконанні при положенні вертикального круга 

КЛ і КП, складають один прийом. Із двох кутів, одержаних з напівприйомів, виводять середнє, 

якщо різниця між напівприйомами не перевищує подвійної точності теодоліта (для теодоліта Т-30 

допуск 1). 
 

Таблиця 2.2.19.1 
Журна вимірювання кутів способом прийомів 
хід № 3 Теодоліт Т30 № 05950 Погода: хмарно 

Дата: 12 квітня 1994 р. Видимість: добра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 2.2.19.13 
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2.3. Лісотаксаційні роботи 

 

2.3.1. Основні організаційно-технічні показники розрядів лісовпорядкування [1] 

Назва показників 
Розряди лісовпорядкування 

1
а
 1 

1 Розміри кварталів, км 0.5x0.5 

1.0x0.5 

- 

0.5x0.5 

1.0x0.5 

1.0x1.0 

2. Площа кварталів, га 25-50 25-100 

3. Відстань між таксаційними ходами, м 

– із застосуванням АФЗ 

– без застосування АФЗ 

 

250 

125 

 

500 

125 

4. Розмір середнього виділу, га 2-3 3-5 

5. Мінімальна площа виділу залежно від категорії земель, га: 

 - насадження природного походження 

 - лісові культури 

 - угіддя, землі спеціального призначення 

- стиглий ліс серед молодняків і не вкритих лісовою 

рослинністю земель, запідсочені ділянки; 

- нелісові землі, що не використовуються, не вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 

 

0.5 

0.3 

0.1 

0.3 

 

0,3 

 

1.0 

0,5 

0.1 

0.5 

 

0,5 

 

2.3.2. Підстави для поділу вкритих лісовою рослинністю земель на таксаційні виділи [1] 

Таксаційні ознаки насаджень 
Таксаційні ознаки, що служать підставою для поділу 

насаджень на окремі таксаційні виділи 

1. Походження Насадження розділяються на: 

а) природні насінні; 

б) порослеві; 

в) лісові культури 

Насадження мішаного походження відносять до категорії 

насінних, якщо частина деревостану насіннєвого походження 

складає 40% і більше 
2. Форма насадження 

 

В окремі виділи виділяють: прості (одноярусні) і складні 

(багатоярусні) насадження, одновікові і різновікові, а також 

насадження, які мають під наметом лісові культури, або 

задовільний підріст господарсько-цінних порід 

3. Склад насадження 

 

За складом насадження розділяють: 

а) при різних основних елементах лісу; 

б) при різниці в коефіцієнтах складу однорідних елементів 

лісу на 2 одиниці і більше; 

в) в окремі виділи виділяються також насадження, які мають 

в складі не менше 10% особливо цінних порід, екзотів і 

плодових дерев, якщо проводиться їхня заготівля 

4. Вік Насадження розділяються, якщо вони відносяться до різних 

вікових груп, а в межах групи віку – при різниці їхнього віку 

на період, який перевищує клас віку 

5. Висота При різниці в середній висоті основного елементу лісу 10% і 

більше 
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Продовження таблиці 2.3.2  

6. Діаметр При різниці в середньому діаметрі основного елементу лісу 4 

см і більше 

7. Повнота При різниці в повноті основного ярусу 0.2 і більше 

8. Процент ділових дерев 
При різниці більше 10% ділових дерев основного елементу 

лісу 

9. Тип лісу Якщо насадження відноситься до різних типів лісу 

 
Примітка: При натурній таксації на окремі виділи розділяються стиглі і пристигаючі насадження, якщо їхня 

площа перевищує максимальну площу лісосіки, яка допускається правилами рубок головного 

користування при суцільно-лісосічному способі рубки. 

 

2.3.3. Нормативи точності визначення таксаційних показників в залежності від категорій 

насаджень [1] 

Категорія насаджень 

Допустимі випадкові помилки визначення таксаційних показників 

виділу, + 

середніх для ярусу 
середніх для основного елементу 

лісу 
К-ть 

підрос

ту на 

1 га, 

% 

запасу 

на 1 га, 

% 

повноти,  

коеф. 

складу, 

од . 

висоти, 

% 

діадіаметра

, % 

% 

ділових 

дерев 

1. Усі насадження, які 

проектуються в 

найближчі 10 років в 

рубки головного 

користування і 

лісовідновні рубки 

10 0,10 1 8 10 10 20 

2. Насадження, запроекто-

вані в найближчі 10 років 

під проріджування та про-

хідні рубки (віднесені до 

фонду цих рубок), усі на-

садження 3 і вище бон., в 

яких не проектуються 

господарські заходи 

15 0,10 1 9 10 15 25 

3. Молодняки у віці освіт-

лень і прочищень. Насад-

ження 4 і нижче кл. бон., 

які не потребують 

господарських заходів, 

решта насаджень 

20 0,10 2 12 12 15 - 

Примітки: 1. Для насаджень, де середня висота менше 15 м, середній запас на 1 га до 70 м
3
, середній діаметр 

менше 20 см, допустимими для відповідного показника вважаються помилки, які не перевищують відповідно: ± 

1 м, ± 10 м
3
, ± 2 см. 

                     2. Допустимою помилкою визначення відносної повноти для насаджень встановлено ± 0.1. 

3. Допустимою помилкою визначення середнього віку основного елементу лісу вважається у віці: до 

40 років ± 5 років, від 41 до 100 років ± 10 років, старше 100 років ± 20 років. 

               4. Гранично допустимою величиною систематичної помилки визначення будь-якого  

               із таксаційних показників вважається ± 5%. 
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Відповідно до встановлених нормативів точності застосовуються такі методи таксації: 

натурної окомірно-вимірювальної і окомірної таксації, дешифрувальний та раціонального 

поєднання натурної окомірно-вимірювальної таксації з камеральним дешифруванням 

матеріалів ДЗЗ.  

Усі насадження, де призначені на майбутній ревізійний період рубки головного 

користування, лісовідновні рубки, а також проріджування і прохідні рубки, рубки 

переформування таксуються окомірно-вимірювальним методом  таксації.  

Усі інші насадження таксуються окомірним методом з частковим застосуванням 

елементів вимірювально-перелікової таксації.  Дешифрувальний метод таксації або метод 

раціонального поєднання натурної окомірно-вимірювальної таксації з дешифруванням 

матеріалів ДЗЗ застосовується при впорядкуванні лісів, які зазнали радіоактивного 

забруднення (більше 15 Кі/км
2
) в результаті катастрофи на Чорнобильській АЕС.  

Окомірно-вимірювальний метод таксації базується на поєднанні натурної окомірної 

таксації з вибірково-вимірювальною (далі - ВВТ) і вибірково-переліковою (далі -ВПТ) 

таксацією, дані якої є основою для таксаційної характеристики насадження. При цьому для 

визначення суми площ перетинів  на 1 га закладаються реласкопічніпробні площадки (далі - 

РПП) або кругові перелікові площадки постійного радіуса (далі - КПП).  

Кругові перелікові площадки закладаються переважно  в насадженнях, де через густий 

підріст або підлісок важко  вести облік деревповнотоміром . При проходженні через 

насадження таксаційного візиру КПП можуть бути замінені стрічковим переліком вздовж 

візира.  

Для визначення висоти головної породи і найбільш представлених складових порід на 

виділі роблять інструментальні заміри висот у 3-5 облікових дерев, близьких до середніх, і 

при необхідності, віковим буравом відбирають зразки (керни) для визначення віку. 

Кількість реласкопічних  або кругових перелікових площадок, що закладаються у 

конкретному таксаційному виділі, залежить від вимог до точності таксації, величини виділу, 

категорії насаджень і визначається з допомогою таблиць 2.3.4 і 2.3.5. 

2.3.4. Розподіл насаджень за категоріями для вибору нормативів закладання РПП і КПП 

 

Форма і склад насаджень 
Категорія насаджень у залежності від повнот 

1 2 3 4 5 6 7 

Одноярусні, чисті або з 

наявністю у складі 8-9 одиниць 

панівної породи, одновікові 

насадження 

1,0 0,9-0,8 0,7 0,6-0,5 - 0,4-0,3 - 

Одноярусні змішані 

насадження,  з відносно 

рівномірним  розмі-щеннямдерев 

- - 1,0-0,9 0,8-0,7 0,6-0,5 0,4-0,3 - 

Складні за формою багатоярусні, 

а також різновікові насадження 
- - - 1,0-0,9 0,8-0,7 0,6-0,5 0,4-0,5 
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2.3.5. Нормативи закладання РПП і КПП під час проведення вибіркової вимірювальної 

і переліковоїтаксації для визначення запасу з точністю +10% 

Площа виділу, га 
Кількість РПП і КПП залежно від категорій насаджень і площі виділу 

1 2 3 4 5 6 7 

3 7 6 6 8 11 СП СП 

4 7 6 7 9 12 СП СП 

5 7 6 7 9 12 СП СП 

6 7 6 7 9 13 17 СП 

7 7 6 7 9 13 17 СП 

8 7 6 8 9 13 17 22 

9 7 6 8 10 13 18 22 

10 8 7 8 10 14 19 23 

15 8 7 9 11 16 22 28 

20 9 8 10 12 18 25 33 

30 10 9 12 16 22 32 40 

Площа КПП, га 0,03 0,4 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 

Радіус КПП, м 9,78 11,28 11,28 12,62 12,62 12,62 12,62 

 Примітка: Усі категорії насаджень площею до 2 га включно при проведенні перелікової таксації 

підлягають суцільному переліку (СП). 

 

Загальна довжина стрічкового переліку в таксаційному виділі визначається за 

формулою: 

L = SKП/В  , де: 

L – загальна довжина стрічкового переліку в м; 

SKП –сумарна площа кругових площадок в м
2
, необхідна для досягнення необхідної 

точності таксації (отримують за даними табл. 5 шляхом множення кількості КПП на їх 

площу у м
2
); 

B – ширина  стрічкового  переліку  в м  (як  правило, приймається 10 м). 

Реласкопічні і кругові перелікові площадки розміщуються у виділі рівномірно - 

статистично за наперед складеною схемою, яка наноситься на абрис або фотоабрис. 

Відстань між площадками у виділі визначається за формулою: 

,  де: 

L -  відстань між центрами площадок в м; 

S -  площа виділу в м
2
; 

n -  кількість КПП або РПП, які потрібно розмістити; 

K  -  коефіцієнт, що  враховує реальну форму виділу. 

Коефіцієнт К коливається від 0,7 до 1,0, а саме: для виділів близьких до квадратної 

форми – 1,0; для виділів близьких до прямокутної форми – 0,9; для виділів близьких до 

овальної форми (але відносно правильної форми) – 0,8; для виділів неправильної витягнутої 

форми з дуже покрученими межами – 0,7. Центри площадок закріплюються в натурі кілками 

із зазначенням номера площадки. Щоб запобігти виходу кругових площадок за межі виділу, 

перенесення їхніх центрів у натуру починають від твердо пізнаної на фотоабрисі(абрисі) 

точки з допомогою компаса, рулетки або мірної стрічки. Не допускається довільне 

перенесення центра площадки від наміченої точки незалежно від точності дотримання 

напряму і визначення відстані до неї від вихідного пункту або попередньої площадки. 

Напрямок переходу між площадками закріплюється в натурі легким насічками кори дерев, 

що знаходяться поблизу. На реласкопічних площадках визначення сум площ перетину 
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проводиться перевіреним кутовим шаблоном (повнотоміром), дзеркальним реласкопом або 

клиновидною призмою Анучина для кожного ярусу окремо.  

 

2.3.6. Одиниці вимірювання і градації визначення значень таксаційних  показників 

насаджень 

Таксаційні показники 
Одиниці вимі

- рю-вання 

Градації визначення 

при 

виробничій 

таксації 

при дослідних 

і обстежувальнихроботах 

1. Середня висота деревостану 

(ярусу) і елементів лісу: 
   

1.1. При середній висоті до 5 м м 0,5 0,1 

1.2. При середній висоті більше 5м   м 1,0 0,1 

2. Середній діаметр елементів лісу:    

2.1. При середньому діаметрі до 

6  см 
см 1 0,1 

2.2. При середньому діаметрі до 32 

см 
см 2 0,1 

2.3. При середньому діаметрі 

більше 32см 
см 4 0,1 

3. Запас деревостану (ярусу):    

3.1. При запасі на 1 га  до 50 м
3
 м

з
 5 1,0 

3.2. При запасі на 1 га  більше  50 

м
3
 

м
з
 10 1,0 

3.3. Для чагарників м
з
 1 1,0 

4. Запас поодиноких дерев, 

сухостою і захаращеності 
м

з
 5 1,0 

5.  Повнота деревостану (ярусу) од. 0,05 0,01 

6. Сума площ перетину  дерев на 

висоті стовбура1.3 м на 1 га 
м

2
 0,5 0,1 

7. Коефіцієнт породного складу 

деревостану, ярусу і підросту  
од. 1 0,1 

8.  Вік деревної, чагарникової 

породи: 
   

8.1. У хвойних молодняках до 10 

років, листяних молодняках до 5 

років і лісових культурах будь-

якого віку, рік створення яких 

відомий 

рік 1 1 

 8.2.У насадженнях до 100 років рік 5 1 

8.3.У насадженнях більше 100 р.   рік 10 1 

9. Бонітет клас 1 1 

10. Процент ділових стовбурів % 5 1 

11. Середня висота підросту    

11.1. При висоті підросту до 0,5 м м 0,1 0,1 

11.2. При висоті підросту 

більше 0,5 м 
м 0,5 0,1 

12. Середній вік підросту рік 5 1 

13. Кількість підросту на 1 га   тис. шт. 0,5 0,1 

14. Кількість пнів на 1 га шт. 100 1 
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Облік дерев проводиться за складовими породами. Облік сухостійних дерев проводиться 

окремо. Дані всіх вимірювань на реласкопічних площадках записуються в картку таксації. 

Первинна обробка результатів вимірювальної таксації виконується безпосередньо в лісі. 

Підсумовуються дані вимірювань кожного таксаційного показника за складовими породами і 

вираховується їхнє середньоарифметичне значення. Запас насадження або ярусу на 1 

га визначається як сума запасів складових порід, які вираховуються за стандартними 

таблицями в залежності від висоти і повноти кожної складової породи. Визначення інших 

таксаційних показників (склад, повнота) робиться загальноприйнятими методами. 

Закладання кругових перелікових площадок постійного радіуса починається з визначення, за 

допомогою табл. 2.3.4 і 2.3.5, необхідної кількості КПП та їх радіуса. Відмежовують КПП з 

допомогою рулетки або мірного троса з позначенням межі площадки крейдою або легким 

натісуванням кори ближніх до межі дерев. Дерева, які знаходяться точно на лінії межі, 

відмічаються з обох боків (при переліку вони враховуються в половинній кількості).   

Перелік дерев, замір висот для побудови графіків, визначення віку і обробки даних при 

вибірковійпереліковій таксації (в тому числі при стрічкових і суцільних переліках) 

виконується відповідно з вимогами СОУ02.02-37-476:2006 “Площі пробні лісовпорядні. 

Метод закладання”. 

Дані переліку на КПП (стрічках) і вимірювання висот дерев заносяться в 

картку перелікової таксації (додаток 6) шляхом послідовного їхнього накопичення за 

ступенями товщини. Запас деревостану, у тому числі ділової деревини, визначається за 

"Сортиментними таблицями для таксації лісу на корені", Київ, 1984 р., з урахуванням 

встановлених розрядів висот для порід. На підставі одержаних даних вибіркової 

вимірювальної та перелікової таксації вносяться необхідні корективи в таксаційну 

характеристику виділу в картці таксації. При окомірному методі таксації всі таксаційні 

показники виділу визначаються окомірно на основі навиків, набутих у процесі колективного 

та індивідуального тренування, і особистого виробничого досвіду таксатора, з 

використанням елементів вимірювальної таксації в цілях коригування окремих показників (у 

першу чергу висоти і повноти). 

 Усі дані таксації записуються в картку таксації, яка нарівні з фотоабрисом (абрисом), є 

основним польовим лісовпорядним документом. Картка таксації заповнюється на кожний 

таксаційний виділ у кварталі. В картку таксації записуються всі таксаційні показники і 

характеристики, визначення яких обов’язкове для певної категорії земель або насаджень 

відповідно з викладеними в Інструкції вимогами і правилами таксації. 

 

2.3.7. Кількість пунктів таксації (описів) залежно від площі виділу і розряду 

лісовпорядкування [1] 

 

Мінімальна кількість пунктів таксації 

Площа виділу в га за розрядами 

лісовпорядкування 

1
а
 1 

1 

2 

3 

до 1.5 

1.5-5 

5 і більше 

до 3 

3-10 

10 і більше 

 

Кожен новий опис виділу робиться при стійкій зміні одного або декількох таксаційних 

показників у порівнянні з попереднім пунктом таксації не менше ніж на одну градацію, 

встановлену для визначення цих показників. Загальна таксаційна характеристика виділу за 

даними двох і більше пунктів таксації складається в лісі, відразу після завершення його 
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повного огляду і таксації в натурі, з урахуванням величини частин виділу, які 

характеризуються кожним описом. Питання про поділ попередньо оконтуреного на 

матеріалах ДЗЗ виділу на два або більше, або об'єднання суміжних виділів з близькими 

характеристиками вирішується також у лісі, відразу після завершення таксації цих виділів 

або всього кварталу. 

 

2.3.8. Основні вимоги і правила таксації насаджень та інших категорій земель. 

2.3.8.1. Таксація пробних площ та окремого дерева [ 1]. 

Визначення основних таксаційних показників насаджень під час таксації лісу [1]. 

Таксація насаджень проводиться за елементами лісу з виділенням ярусів (при їхній 

наявності). У межах ярусу таксація виконується за складовими породами, а в різновікових 

насадженнях – за поколінними. Повна таксаційна характеристика дається для кожного 

елемента лісу. 

Вимоги до точності визначення окремих таксаційних показників регламентуються 

даними таблиці 2.3.6. Помилка вважається недопустимою, якщо вона перевищує нормативне 

значення. 

Форма насаджень. 3а формою насадження розділяються на прості (одноярусні) і 

складні (багатоярусні), які складаються з двох і більше ярусів. Ярус, який охоплює 

найбільшу за запасом частину насадження і має найбільше господарське значення, є 

основним за його таксаційними ознаками характеризується насадження в цілому. Інші яруси 

виділяються при різниці середніх висот не менше 20% від висоти основного ярусу, відносна 

повнота кожного із виділених ярусів повинна бути не менше 0.3. При висоті нижнього ярусу 

від 4 до 8 м він виділяється, якщо його середня висота складає 1/4 висоти основного ярусу. В 

усіх інших випадках нижній ярус вважається підростом. У складі ярусу можуть бути одне, 

або декілька вікових поколінь, які виділяються за групами віку. При цьому, різниця у 

середніх діаметрах окремих поколінь повинна складати не менше 4 см, а запасу - не менше 

20% від загального запасу ярусу. 

Склад насадження - перелік деревних порід (ярусу), із зазначенням долі участі кожної із 

них в загальному запасі деревостану. Склад характеризується формулою, у якій вказується 

назва породи і цифровий коефіцієнт, що визначає долю її участі в складі. Сума усіх 

коефіцієнтів формули складу дорівнює 10 одиницям. При характеристиці складу розрізняють 

панівну і головну породи деревостану. Панівною вважається порода, яка має найбільший 

запас у верхньому ярусі , а головною - та, яка в даних умовах місцезростання є найціннішою 

для господарських потреб . Головна порода вважається панівною, якщо доля її запасу в 

середньовікових, пристигаючих і стиглих насадженнях становить не менше 5/10, а для сосни, 

дуба, бука, ясена, явора, ялиці, псевдотсуги, горіхів, сосни кедрової , ялівцю деревовидного – 

4/10 загального запасу насадження (ярусу). У молодняках 2-ої вікової групи, а також 

середньовікових насадженнях, що потребують рубок догляду, головною породою вважається 

панівна при долі їхньої участі в загальному запасі деревостанів на 1/10 менше, ніж вказано 

вище, а в молодняках 1-ої вікової групи – на 2/10 менше. 

У молодняках до 10 років склад визначається за співвідношенням кількості стовбурів. 

Вік визначається для кожного елементу лісу. Середній вік елементу лісу визначається як 

середньоарифметична величина із декількох вимірювань (з допомогою вікового бурава, або 

підрахунку річних кілець на пнях) у дерев, близьких за розмірами до середнього. При 

окомірній таксації - візуально за зовнішніми ознаками дерев: висоті і діаметру з урахуванням 

їхньої залежності від місцевих умов росту, кольору хвої, форми крони, кольору і будови кори 

і т.д. При таксації лісу вік визначається з точністю у півкласу віку. У культурах, якщо 

відомий рік їхнього створення, або його можна встановити в натурі, вік деревостану 

визначається з точністю до 1 року. Вік деревостану за елементами лісу відображається в 

формулі складу, наприклад, 4Сз(100)3Ялє(90)3Бп(70). Віком деревостану в цілому 

вважається вік панівного елементу лісу основного ярусу. При проведенні робіт за 
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технологією безперервного лісовпорядкування вік визначається для усіх насаджень з 

точністю до 1 року. 

Середня висота визначається для елементів лісу, які його складають, з урахуванням долі 

їхньої участі в складі. Висота окремих елементів лісу визначається візуально, або як 

середньоарифметична величина за даними вимірювань декількох дерев, близьких до 

середнього за висотою. 

Середній діаметр визначається для елементів лісу, які його складають, з градацією у 2 

см для деревостанів із середнім діаметром до 32 см і 4 см, якщо він вищий. Середній діаметр 

окремих елементів лісу визначається візуально, або як середня арифметична величина за 

даними вимірювань діаметрів декількох дерев, близьких до середнього за діаметром. 

Клас бонітету – показник продуктивності деревостану для даних умов місцезростання. 

Визначається за допомогою бонітетних шкал для насіннєвих, вегетативних і 

швидкоростучих насаджень . У молодняках хвойних порід, дуба, бука, ясена – до 20, а всіх 

інших порід – до 10 років клас бонітету визначається за типами умов місцезростання (типом 

лісу). 

Тип лісу – ділянка лісу, що  схожа як за трофністью та вологістю, так і за комплексом 

кліматичних умов, однаковим складом деревних порід та інших видів рослинності. 

Визначається візуально шляхом порівняння фактичної характеристики насадження з 

прийнятою для регіону типологічною класифікацією, з урахуванням зв'язку типів лісу з 

класом бонітету. 

Повнота деревостану –відносна таксаційна величина, що виражаєступінь щільності 

стояння дерев у деревостані і характеризує наявний рівень фактичного використання ним 

простору середовища. Визначається як відношення сум площ перерізів даної породи до суми 

площ перерізу на 1га нормального насадження цієї ж породи згідно таблиць ходу росту, або 

складеними на їхній основі стандартними таблицями сум площ поперечних перерізів і 

запасів насаджень при повноті 1,0. Визначення повноти проводиться шляхом зорового 

сприйняття і порівняльної оцінки даних деревостану, що таксується з виробленим в процесі 

тренувань на пробних площах стереотипом нормального деревостану: за зімкнутістю намету 

насадження, щільністю стояння дерев з урахуванням їхніх діаметрів, співвідношенням 

діаметрів, висот та інших показників. 

Запас деревостану визначається, як сума запасів елементів лісу, що його складають, а 

запас елементу лісу – це сума об'ємів стовбурів дерев, які його складають. Окомірна оцінка 

запасу проводиться так само, як і повноти, шляхом зорового сприйняття і уявного зрівняння 

таксаційної характеристики деревостану з даними, виробленими в процесі тренувань на 

пробних площах в аналогічних деревостанах, з урахуванням факторів, що впливають на 

запас. Точність такої оцінки запасу не завжди задовольняє встановленим вимогам 

(середньоквадратична помилка ± 20-25%). Тому , окомірно визначений запас корегується за 

допомогою різних нормативних даних: таблиць ходу росту, стандартних таблиць запасів 

(табл.1.9), або визначається за найпростішими формулами, що відображають зв'язок запасу з 

іншими таксаційними показниками, які визначаються, або візуально, або за даними 

вимірювань. При користуванні таблицями ходу росту, або стандартними таблицями запасів, 

приведені в них дані для деревостанів з повнотою 1,0 для відповідної породи, віку (висоти) і 

класу бонітету редукуються на повноту деревостану (елементу лісу), що таксується. 

Наприклад, треба визначити запас деревостану, який має таку таксаційну 

характеристику: склад – 6С34Б, бонітет II, середня висота сосни – 25 м, берези – 20 м, 

повнота сосни – 0,3, берези – 0,5. За стандартними таблицями запасів знаходимо, що його 

запас при повноті 1,0 дорівнює для сосни 543 м
3
 , для берези – 254 м

3
. Тоді фактичний запас 

буде: для сосни М – 543 х 0,3 = 163 м
3
, для берези М – 254 х 0,5 =127 м

3
. Загальний запас 

деревостану буде дорівнювати 290 м
3
. 

Товарність визначається для середньовікових, пристигаючих, стиглих і перестійних 

насаджень, виходячи із можливого виходу ділової деревини або за кількістю ділових 

стовбурів, що визначаються окомірно-вимірювальними методами. 
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Окремі дерева в молодняках і середньовікових насадженнях, які різко відрізняються 

розміром та віком від основного деревостану і які за встановленими в п.5.3.3.. нормативами 

неможливо виділити в ярус, а також окремі дерева, які ростуть на не вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянках і нелісових землях, таксуються як поодинокі дерева. Для них 

вказуються деревна порода, вік і запас деревини на 1 га. Точність визначення запасу 

поодиноких дерев, сухостою і захаращеності зазначена в табл. 7. Мінімальний запас на 1 

га дерев кожної з цих категорій, що підлягає обов’язковій рубці (прибиранню), 

установлюється першою лісовпорядною нарадою. 

Під час описування пошкоджених насаджень вказуються рік і вид (тип) пошкодження, 

процент пошкоджених дерев, ступінь пошкодження, види шкідників, хвороб, які викликали 

пошкодження. Пошкоджені середньовікові і старшого віку насадження, у яких життєздатна частина 

має повноту 0,1-0,2, відносяться до рідколісся, а при повноті менше 0,1 – до інших відповідних 

категорій не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (галявини, згарища, буреломи, вітровали, 

сніголами тощо). При описуванні таких виділів в них окремо указується таксаційна характеристика 

життєздатної і загиблої частини деревостану. При цьому для загиблої частини деревостану, яка 

зберегла товарні якості деревини, указується склад, вік, середня висота, запас ліквідної деревини на 1 

га, а також по кожній породі середній діаметр і процент ділових дерев. 

Під час таксації зімкнутих лісових культур визначаються ті ж таксаційні показники, що і 

для насаджень природного походження. Для лісових культур до 20 років додатково 

указуються рік створення, способи підготовки ґрунту і створення, схеми розміщення, оцінка 

їхньої якості, причини незадовільного стану або загибелі. У польовий період складається 

відомість польового обліку лісових культур  віком до 20 років, яка обов’язково засвідчується 

керівником лісогосподарського підприємства (структурного підрозділу), або відповідним 

спеціалістом. При наявності лісових культур, створених під наметом лісу (попередні 

культури), а також культур, заглушених другорядними породами, при їхній різниці в 

середніх висотах більше 6 м, насадження таксується за верхнім ярусом, а лісові культури 

описуються окремо. У відомості польового обліку культур вони враховуються окремим 

розділом. Після рубки верхнього ярусу вони відносяться, залежно від їхнього стану, до 

лісових культур переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, 

або незімкнутих лісових культур. Лісові культури, створені в порядку реконструкції 

насаджень природного походження, якщо вони не зімкнулися в рядах, відносяться до 

категорії незімкнутих лісових культур. У цьому випадку опис культур в картці таксації 

ставиться на перше місце, а насадження, що реконструюється – на друге, з віднесенням 

виділу до категоріїнезімкнутих лісових культур. Лісові культури, створені, в порядку 

реконструкції насаджень, які значно відрізняються за висотою від деревних порід 

природного походження, описуються як 2-х ярусне насадження. На перше місце ставиться 

опис ярусу лісових культур, на друге – насадження природного походження з віднесенням 

виділу до категорії лісових культур. Лісові культури, створені в порядку реконструкції 

насаджень, однакові за висотою з деревними породами природного походження, 

таксуються  як одноярусне насадження. 

Під час описування підросту під наметом лісу і поновлення на не вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянках визначаються такі показники: породний склад за 

співвідношенням кількості життєздатних екземплярів, для кожної складової породи середній 

вік, середня висота, кількість в тис. шт. на 1 га  та походження. 

Під час описування підліску вказуються: породний склад і його зімкнутість  (ступінь 

густоти). Градації густоти установлюються окремими нормативами в межах груп 

чагарникових порід. При відсутності нормативів для оцінки густоти (зімкнутості) підліску 

приймаються такі градації: зімкнутість 0,8-1,0 (більше 5 тис. кущів на 1 га); 0,5-0,7 (5-2,0 тис. 

кущів на 1 га); 0,1-0,4 (до 2 тис. кущів на 1 га). 

Ґрунт і надґрунтовий трав’яний покрив, при наявності матеріалів ґрунтово-

лісотипологічногообстеження або випробуваних типологічних схем може не описуватись, за 

винятком надґрунтового трав’яного покриву ягідників, лікарських та інших цінних трав’яних 

рослин, наявність яких дозволяє організувати їхню промислову заготівлю і є відповідне 
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рішення, прийняте першою лісовпорядною нарадою. У картці таксації описуються найбільш 

поширені види ягідників, лікарських, технічних і кормових трав, з зазначенням (кодами 

згідно класифікаторів) облікової категорії (виду сировини), виду рослин, проективного 

покриття, характеру розміщення. Ґрунт описується з указуванням механічного складу, 

ступеня підзолистості, вологості. При наявності ерозії вказується її вид і ступінь розвитку. У 

гірських умовах додатково вказується потужність профілю ґрунту і процент виходу корінних 

гірських порід на поверхню. 

Положення таксаційного виділу характеризується розміщенням його відносно елементів 

рельєфу місцевості (заплава, вододіл, плато, улоговина, схил тощо) і формами рельєфу 

(рівнинний, слабо хвилястий, горбкуватий).  У гірських умовах, а також на ярах, балках, 

крутосхилах вказуються експозиція і стрімкість схилу. Для кожного таксаційного виділу 

вкритих лісовою рослинністю, у якому панівна порода не відповідає цілям ведення лісового 

господарства або типу лісу, вказується цільова лісотвірна  порода на період обороту рубки. 

Додаткові відомості, що відмічаються при таксації насаджень: 

- придатність насаджень для виділення еталонів ведення господарства, до яких 

відносяться кращі за продуктивністю, ростом і станом насадження; 

- придатність насаджень для організації генетичних резерватів, плюсових насаджень, 

постійних і тимчасовихлісонасінних ділянок і включення їх до лісонасінної бази; 

- відмітка про відведення в натурі генетичних резерватів, плюсових насаджень і дерев, 

постійних і тимчасових лісонасінних ділянок, архівно-маточних і лісонасінних плантацій та 

інших об’єктів постійної лісонасінноїбази (ПЛНБ); 

- находження насаджень у підсочці, термін находження, стан запідсочених насаджень; 

- селекційна оцінка насаджень та інша інформація. 

Для всіх не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок при таксації встановлюється: 

цільова порода, клас бонітету, які визначаються за типом лісорослинних умов або 

прилеглими насадженнями, тип лісу, а також описується природне поновлення. 

Для зрубів, згарищ і загиблих насаджень вказується рік рубки, пожежі, вітровалу, 

бурелому та причин пошкодження (загибелі), вид пожежі. На зрубах указується кількість 

пнів на 1 га, у тому числі соснових, їхній середній діаметр для визначення можливості і 

способів механізації лісовідновних робіт. На згарищах і в загиблих насадженнях описується 

таксаційна характеристика загиблої і життєздатної частин насадження. 

Для рідколісь визначаються ті ж таксаційні показники, що і для насаджень. 

Лісосіки, передані за лісорубними квитками в суцільну рубку у рік проведення польових 

лісовпорядних робіт, але не зрубані до проведення таксації, описуються окремими виділами 

як насадження (з визначенням усіх таксаційних показників, окрім запасу насвдження ) з 

категорією лісової ділянки - лісосіка поточного року. 

При таксації не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок в особливостях 

відмічаються: причини загибелі насаджень, доступність для господарської діяльності і 

можливість застосування механізмів при лісовідновних роботах. На зрубах указується також 

якість очищення їх від порубкових залишків, наявністьнедорубів і невивезеної деревини з 

зазначенням породного складу і відсотків ділової деревини по породах. 

Сіножаті і пасовища описуються із зазначенням їхнього типу (заплавна, суходільна, 

заболочена), стану (чиста, заросла, вкрита купинами, поліпшена) і якості (добра, середня, 

низька), а також із зазначенням користувача, урожайності з 1 га (сухої маси), ступеня 

заростання деревною і чагарниковою рослинністю, видового складу травостою. До чистих 

сіножатей відносяться ділянки на яких немає чагарників, дрібнолісся, купин або вони 

рівномірно покривають не більше 20% площі ділянки. До зарослих відносяться ділянки, які 

вкриті деревною і чагарниковою рослинністю більш ніж на 20%, до купинястих (вкритих 

купинами) ділянки, більш 20% площі яких зайнята купинами. До поліпшених сіножатей 

відносяться ділянки зайняті природними або посіяними травами, придатні для механізованих 

робіт і на яких виконуються (виконані) необхідні заходи з підвищення урожайності. Якість 

сіножатей і пасовищ визначається залежно від характеристики травостою, стану і 
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врожайності. Нормативи для оцінки якості встановлюються з урахуванням місцевих умов 

територіальними органами лісового господарства і зазначаються в протоколі першої 

лісовпорядної наради. У тих випадках, коли в результаті надмірного випасання худоби або 

інших причин спостерігається виникнення ерозійних процесів, про це робиться відмітка в 

картці таксації і призначаються необхідні господарські заходи. 

При описуванні орних земель зазначається користувач і якість (добра, середня, низька) 

залежно від родючості ґрунту. 

Під час таксації садів, виноградників та інших багаторічних насаджень визначаються такі 

елементи їхньої характеристики: плодоносні чи неплодоносні; поливний чи богарний тип; 

схема розміщення дерев (кущів); рік закладання; кількість дерев (кущів) на 1 га, в тому числі 

кількість дерев, що плодоносять; середня врожайність з 1 га саду, ягідника. 

При описуванні плантацій, деревних шкіл указується вид плантації (згідно прийнятого 

класифікатора), порода, вік, рік закладання, схема розміщення, фактична кількість дерев на 1 

га. 

Для боліт указуються тип боліт (верхове, перехідне, низинне), тип рослинності (осокове, 

осоково-сфагнове, очеретяне тощо), прохідність, товщина торф’яного шару, наявність і 

характеристика деревно-чагарникової рослинності. 

Для земель непридатних для ведення лісового господарства і земельних ділянок, що не 

використовуються, визначається їхня категорія (піски, крутосхили, кам’янисті розсипи, 

відвали, солонці тощо) і можливість їхнього використання для лісорозведення (наприклад, 

рекультивація відвалів, кар’єрів тощо). Непридатність земель для лісорозведення 

установлюється за матеріалами ґрунтово-лісотипологічногообстеження. 

В окремі виділи виділяються рекультивовані землі, при описуванні яких визначається 

якість виконаної рекультивації і придатність для використання в лісовому господарстві як 

земель лісокультурного фонду або сільськогосподарських угідь. 

Під час таксації здійснюється опис усіх доріг, що проходять через квартал (урочище), та 

інших категорій земельних ділянок лінійної протяжності (квартальні і межові просіки, 

протипожежні розриви, траси ліній електромереж, продуктопроводів тощо). Для кожної 

дороги указується її ширина і протяжність в межах кварталу, стан і категорія доріг. 

Указується також наявність і стан мостів та інших дорожніх споруд. Усі дороги повинні бути 

відображеними на лісових картах. Для всіх інших виділів лінійної протяжності зазначається 

категорія земель, ширина, протяжність і стан. 

Під час лісовпорядкування виявляються і описуються в особливостях відповідних виділів 

усі споруди, що знаходяться в лісовому фонді (будівлі, в т.ч.  мисливські, пожежно-хімічні 

станції, шишкосушарні тощо), а також тимчасові місця складування і навантажування 

деревини, траси підземних комунікацій та інші об’єкти, які в зв’язку з незначними розмірами 

земельних ділянок, де вони знаходяться, не можуть виділятися в самостійні виділи. 

Після завершення таксації кварталу безпосередньо в лісі або при додатковому 

стереоскопічному аналізі матеріалів ДЗЗ, вирішується питання про об’єднання виділів із 

схожими таксаційними характеристиками, або роз’єднання виділу при 

розходженні  характеристики в різних пунктах таксації більше допустимих градацій і 

проводиться послідовна нумерація виділів. 

Нумерація таксаційних виділів на польових абрисах і картках таксації проводиться в 

цілому для кварталу. Виділи в межах категорій лісів послідовно нумеруються арабськими 

цифрами з північно-західного кута кварталу до південно-східного. На кожний виділ 

заповнюється картка таксації, що разом з фотоабрисом є основним лісовпорядним документом. 

У верхній частині картки вказується адреса протаксованого виділу, тобто його номер, номер 

кварталу та назва лісництва. Сама ж картка складається з окремих частин - макетів, номери яких 

відокремлені дужкою. У макетах розміщується основна (макети 1-15) і додаткова 

характеристика таксаційного виділу. Кількість можливих для заповнення макетів не 

обмежується. Інформація до макета 02), а також площа виділу у макеті 01) таксатором не 

заповнюється, бо обчислюється у камеральних умовах. Графи макета 03) «Схил. Висота над 
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рівнем моря» заповнюються під час характеристики земель, розташованих на схилах 5 градусів і 

більше, а макета 04) - лише для земель, що зазнали впливу ерозійних процесів. Макет 05) 

«Лісорослинні умови» заповнюється для всіх категорій лісових земель. Заповнення макета 07) 

обов'язкове, коли характеризуються зруби, утворені в результаті всіх видів суцільних рубок. 

Особливе значення має призначення господарських заходів (макет 09) та оцінка виконаних 

господарських заходів (макет 15), оскільки цими показниками визначається правильність ведення 

лісогосподарської діяльності у держлісгоспі. Макет 11) «Лісові культури» заповнюється для всіх 

типів лісових культур віком до 20 років включно на всіх існуючих категоріях земель, причому 

вказується технологічна схема їхнього створення та якість. У наступних макетах описуються: 

пошкодження лісонасаджень, землі лінійної протяжності (квартальні просіки, дороги та 

меліоративні канави) і трав'яні рослини, що ростуть на виділі та є індикаторами для визначення 

типу лісорослинних умов. 

У разі необхідності можуть заповнюватись макети додаткових відомостей, в яких дається 

характеристика різних категорій нелісових земель (сільськогосподарські угіддя, болота, сади 

тощо), підсочки насаджень, їхньої рекреаційної оцінки, побічних користувань та багатьох 

інших показників. Найголовнішою складовою лісоінвентаризації є інформація, яка 

заноситься до макету 10). Цей макет призначений для відображення таксаційної 

характеристики деревостанів, а також незімкнутих лісових культур, природного 

поновлення, рідколісся, садів, поодиноких і сухостійних дерев, підросту, підліску, 

суцільного вітровалу, бурелому. На другій сторінці (зворотному боці) картки, яка 

заповнюється лише під час таксації насаджень окомірно-вимірювальним методом, 

указується таксаційна характеристика виділу в пунктах таксації та результати вимірювань 

таксаційних показників насадження за модельними деревами (вік, висота, діаметр) і 

реласкопічними площадками (склад, сума площ перерізів, повнота, запас) у цих пунктах. 

Комплект карток таксації з характеристиками всіх таксаційних виділів кварталу 

брошурується за категоріями  лісів і вкладається в обкладинки, які заповнюються окремо для 

кожної категорії. На обкладинці картки таксації в розділі 

“Загальна характеристика кварталу” указується: номер кварталу, категорія лісу, 

адміністративний район, рельєф, площа, джерело пожежної небезпеки і відстань до нього та 

щільність радіоактивного забруднення ґрунту. 

2.3.8.2. Таксація пробних площ 

Пробною площею (ПП)  називається, відмежована частина лісової території (насадження, 

не вкриті лісовою рослинністю землі), на якій проводяться експериментальні роботи з 

необхідними вимірюваннями для виявлення її характеристики і вирішення дослідницьких і 

виробничих задач. За формою пробні площі бувають прямокутними, стрічковими 

реласкопічними (змінного радіуса) і круговими (визначеного радіуса). Основною формою 

ПП, на яких проводяться найбільш повні вимірювання, є прямокутні. Стрічкові ПП краще 

характеризують низькоповнотні, складні і різновікові насадження. Кругові ПП постійного 

радіуса звичайно мають невеликі розміри (радіус до 20-25 м), що забезпечує досягнення 

найбільшої однорідності деревостану в межах ПП, що має важливе значення для точності і 

чистоти експерименту. Закладання реласкопічних ПП хоч і потребує менших трудозатрат, 

ніж інші види ПП, але поступається їм у точності результатів і застосовується  переважно 

при окомірно-вимірювальній таксації лісового і лісосічного фонду. 

Закладання і обробка пробних площ прямокутної форми 

Місце закладання ПП вибирається у частині деревостану (виділу) однорідній за 

основними таксаційними показниками і умовами місцезростання, не ближче ніж 30 м від 

широких квартальних просік, доріг, узлісь, зрубів та інших не вкритих лісовою рослинністю 

земель. Якщо потрібно закласти декілька ПП, то місця їх закладання визначаються методом 

випадкової, систематичної або типової вибірки. Від типу вибірки залежить точність 

результатів і трудомісткість робіт. При випадковій вибірці місця закладання ПП (виділи) в 

межах об'єкта підбирають за таблицями випадкових чисел. При стратифікованій вибірці, 

досліджувані виділи попередньо розділяють на, однорідні за певними ознаками частини 
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(страти), в межах яких і здійснюють випадкові вибірки. Необхідну кількість ПП при цих 

вибірках розраховують за формулою n = (Vt/p)
2
; де V – коефіцієнт варіювання показника, 

який визначається, в %; t –  коефіцієнт, який при імовірності 0.67 дорівнює 1, при 

імовірності 0.95 дорівнює 2, при імовірності 0,99 дорівнює 3; р – потрібна точність 

результату. При систематичній вибірці  місце закладання першої ПП вибирається 

випадково, а решта ПП закладається у виділах через рівні інтервали, наприклад, в кожному 

5-му. або 10 виділі. 

Розмір пробної площі і її секцій визначається, виходячи із необхідності забезпечення на 

них такої кількості дерев: в молодняках – 300 шт, в середньовікових – 250 шт, в 

пристигаючих і стиглих деревостанах – 200 шт, в перестійних – 150 шт. Розрахунок розміру 

пробної площі (S) проводиться за формулою S = NL
2
, де N – мінімально необхідна кількість 

дерев; L – середня відстань між 20-40 деревами, що визначається шляхом вимірювань. Для 

рішення цієї задачі можна  використати також дані таблиці 2.3. 

Відмежування пробних площ виконується інструментальне з вимірюванням кутів і 

сторін і розрууванняммежових візирів шириною 0.3-0.5 м. На крайніх деревах, 

розташованих з зовнішнього боку ПП, робляться легкі затеси або відмітини олійною 

фарбою. Дерева з діаметром більше 20 см, що трапляються на лінії візиру, не зрубують, а 

тільки затесують і при переліку враховують у половинній кількості. По кутах ПП та її 

секцій встановлюють стовпи  розміром і формою приведених в п.4.14.На них чорною 

олійною фарбою ставлять N  ПП (секції), її площа, рік і ціль закладання. Після 

відмежування виконується окомірний лісівничо-тасаційний опис пробної площі. 

Починається він з визначення загальної характеристики рельєфу місцевості і положення на 

ній пробної площі. Потім окомірно встановлюються усі основні таксаційні показники 

насадження. Для обліку і характеристики підросту і підліску в межах ПП закладають не 

менше 5 облікових площадок, що складають біля 5% її площі. Відмічають видовий склад 

трав'яного покриву і ступінь покриття ним ґрунту, характер його задерніння. Для опису 

характеристики ґрунту у центрі ПП копається ґрунтовий розріз. Його розміри і повнота 

опису генетичних горизонтів визначається цільовим призначенням ПП. 

Перелік дерев ведеться шляхом вимірювання їхніх діаметрів на висоті 1.3 м від 

кореневої шийки за елементами лісу в межах кожного ярусу та ступенях товщини з 

розподілом за категоріями технічної придатності: ділові, напівділові, дров'яні і сухостійні. 

Окремо враховується захаращення з поділом на ліквідне і неліквідне. Величина ступені 

товщини встановлюється в залежності від середнього діаметра  елемента лісу:  при 

середньому діаметрі до 6 см вона дорівнює 1 см, від 6 до 16 –  2 см і більше 16 – 4 см. На 

постійних пробних площах діаметри дерев вимірюють з точністю до 0.1 см. Як притримка 

для розподілу  дерев за категоріями технічної придатності приймається довжина ділової 

частини стовбура у його нижній частині. До ділових відносяться дерева, загальна довжина 

ділової частини яких y нижній частині стовбура складає не менше 6.5 м, а для дерев 

висотою менше 20 м – більше 
1
/3 висоти дерева. До напівділових відносяться дерева з 

довжиною ділової частини у нижній частині стовбура від 2 до 6.5 м (для дерев висотою 

менше 20 м від 2 м до 
1
/3  висоти), до дров'яних – менше 2 м. Кожне включене у перелік 

дерево відмічається легким затесом кори або крейдою (фарбою) у відповідності з його 

якісною категорією: ділові – однією, напівділові – двома і дров'яні – трьома рисками. 

Дерева, з яких можливо отримати високоякісні  спецсортименти, виділяють особливою 

позначкою ( + ). На постійних пробних площах у кожного дерева олійною фарбою 

відмічають місце вимірювання  діаметра і пишуть його  порядковий  номер.  У випадку 

необхідності проводиться картографування дерев. У молодняках і сереньовікових 

насадженнях поодинокі дерева, що не утворюють ярус або покоління, включають в перелік, 

але не враховують при обчисленні середніх діаметрів і висот  відповідних поколінь лісу, а 

також повноти ярусу. Їхній запас враховується окремо. Другий ярус виділяється:  якщо його 

повнота не менше 0.3, при різниці у середніх висотах двох виражених ярусів не менше ніж 

на 20%, при висоті нижнього ярусу від 4 до 8 м, якщо його середня висота не менше ¼ 
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висоти першого ярусу. Вікові покоління виділяються при різниці у віці не менше 2 класів  

віку і запасі не менше 20% від загального запасу деревостану. 

Відбір, рубка і обмір модельних (облікових) дерев на ПП здійснюється з метою 

визначення середньої висоти, віку, запасу, приросту, видових чисел, виходу сортиментів та 

інших показників деревостанів. Графік висот будується на основі даних обміру висот 20-25 

дерев, розподілених за ступенями товщини пропорційно їхнім сумам площ перерізів або 

кількості дерев. Середня висота породи з долею участі у складі не менше 0.1 визначається 

як середнє арифметичне із вимірювань висот у 3-5 дерев, близьких до середнього, а з долею 

участі менше 0.1 складу – окомірно. Дерева для обміру висот вибирають на діагоналі 

пробної площі. Вік основного елементу лісу визначають шляхом підрахунку річних шарів 

на кернах, узятих з допомогою вікового бурава  біля шийки кореня або на пнях у 3-5 

зрубаних модельних дерев. Вік решти елементів лісу визначають окомірно, при 

необхідності на 1-3 зрубаних моделях. В залежності від цільового призначення ПП 

кількість модельних (облікових) дерев може складати 8-10% від загальної кількості дерев 

основного елементу лісу. Вони відбираються із числа ділових стовбурів або за способом 

пропорційно – ступінчатого представництва (модельні дерева), або за способом 

випадкового відбору (облікові дерева). На ПП, що закладаються для вивчення сортиментної 

і товарної структури деревостанів, кількість облікових дерев, що підлягають рубці повинно 

бути не менше 30, з розподілом за породами пропорційно долі їхньої участі у складі. 

Діаметри модельних дерев на висоті 1.3 м обмірюють у двох взаємно перпендикулярних 

напрямах. Розміри і форма модельних дерев повинна наближатися до середніх для 

сукупності дерев, що ними характеризується деревостан. Їхній середній діаметр не повинен 

відхилятися від розрахункових параметрів більш ніж на половину прийнятої при переліку 

ступені товщини, а для висоти не більше ніж +5%. Перед звалюванням дерева на його 

стовбурі відмічають місце обмірювання діаметра, сторони світу і вимірюють проекції 

крони. Зрубану модель очищають від сучків і розкряжовують на відрізки довжиною 1-2 м. 

Для кожного зрубаного дерева визначають вік, загальну довжину з точністю до 0.1 м, 

діаметри у корі і без кори з точністю до 0.1 см на пні, на висоті 1.3 м, непарних метрах, 

висоту до першого відмерлого і живого сучка, довжину ділової частини та інші необхідні 

для цілей дослідження вимірювання. Якщо місце вимірювання діаметра припадає на 

мутовку, то вимірювання робиться нижче. Розділення моделей на сортименти здійснюється 

у відповідності з діючими стандартами на круглі лісоматеріали. Запас виходу сортиментів 

ведеться окремо за сортами з указанням їхньої довжини, діаметрів у корі і без кори, на 

середині довжини сортиментів і у верхньому відрізі. Товщина дров'яних відрізків дається 

тільки у корі. Приводиться стисла характеристика фаутності кожного сортимента, для 

сучків вказують їхню товщину і кількість, що припадає на 1 м сортимента. Кривизна 

дається у процентах (відношення  стріли прогину до загальної довжини сортимента), 

діаметр гнилі – у сантиметрах,  вказується характер гнилі (заболонна, ядрова) і т.д. 

Визначається довжина і діаметр основи вершинки, який дорівнює діаметру верхнього 

відрізку останнього сортимента.  Довжина усіх сортиментів і дров разом з довжиною 

вершинки повинна складати у підсумку загальну довжину (висоту) стовбура. Аналіз 

деревних стовбурів здійснюється для виявлення динаміки їхніх висот, діаметрів і видових 

чисел з віком і встановленням за даними такого аналізу належності деревостанів, в яких 

закладені ПП, до одного природного ряду розвитку. Відбір дерев на аналіз ведеться з-поміж 

найбільш крупних (не менш 2-3 дерев на кожній ПП). 

Зрубане біля шийки кореня дерево розділяють на секції однакової довжини (частіш 2 м), 

за винятком першого відрізка, довжина якого дорівнює 2.6 м. Посередині кожної секції, на 

нульовому зрізі (біля шийки кореня) і на висоті 1.3 м для підрахунку і вимірювання річних 

шарів випилюють кружки товщиною 2-3 см. На усіх кружках проводять дві взаємно 

перпендикулярні лінії через центр стовбура в напрямі північ – південь, схід – захід, 

відмічають номер модельного дерева і висоту зрізу. Вздовж кожної лінії підраховують 

кількість річних кілець з розподілом на 5-ти або 10-річні періоди і відміткою на зрізах. На 
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нульовому зрізі рахунок річних кілець ведуть в напрямі від центра до периферії, на решті 

зрізів - від периферії до центра, причому спочатку відраховують кількість річних кілець, які 

не складають останнього цілого 5-ти або 10-річного періоду на нульовому зрізі. 

Вимірювання взаємно перпендикулярних діаметрів на зрізах для виділених періодів 

проводять в напрямах північ – південь, схід – захід. Дані усіх вимірювань заносяться в 

спеціальну картку аналізу стовбура. 

Камеральна обробка польових даних за аналізом стовбура складається з встановлення 

площ перерізів, що відповідають виміряним діаметрам, обчислення об'ємів окремих секцій і 

усього стовбура за віковими періодами, визначення видових чисел, приросту за висотою, 

діаметру і об'єму, будови моделі ходу росту дерева. Розрахунки виконують у такій 

послідовності: 

- із табліць виписують площі перерізів, що відповідають середньоарифметичним із 2 

обміряних на кожному перерізі діаметрів; 

- визначають суми площ перерізів за віковими періодами; 

- визначають об'єми секцій (добуток площі перерізу і довжини секції), та їхньої суми за 

віковими періодами; 

- визначають вік досягнення деревом висоти зрізу (різниця між віком нульового зрізу і 

віком відповідного зрізу); 

- будують графік ходу росту у висоту, з якого знімають значення висот для 5-ти або 10-

річних періодів; 

- будується графік поздовжнього перерізу стовбура за діаметрами або радіусами. Для 

цього на осі стовбура відкладають у визначеному масштабі відстань від  нульового до 

кожного зрізу і висоту дерева для 5-ти або 10-річних періодів, на усіх перерізах 

перпендикулярно осі стовбура відкладають їхні діаметри або радіуси, з'єднанням точок, які 

відносяться до визначеного віку дерева, отримують твірну стовбура); 

- визначають довжину вершин (за графіком поздовжнього перерізу стовбура) і площі 

перерізу їхніх основ (за верхнім діаметром останнього 2-х метрового відрізка); 

- визначають об'єми вершин за віковими періодами; 

- обчислюють загальний об'єм стовбура (сума об'ємів усіх відрізків та вершини) за 

віковими періодами; 

- на основі отриманих даних обчислюють і аналізують прирости (абсолютний і 

відносний) за висотою, діаметром, об'єм, динаміку видових чисел (відношення об'єму 

стовбура до об'єму циліндра з площею основи, що дорівнює перерізу дерева на висоті 1.3 м 

і висотою, що дорівнює висоті дерева) і коефіцієнтах форми (відношення діаметра стовбура 

на половині його висоти до діаметра на висоті 1.3 м). 

У лісовпорядній практиці з ціллю виявлення ходу росту у висоту і за діаметром часто 

проводять лише спрощений аналіз. У цьому випадку вибране для аналізу дерево спилюють і 

розкряжовують на серединах 2-метрових відрізків. На кожному зрізі, крім обміру діаметрів  

(у корі і без кори), підраховують кількість річних шарів, тобто визначають вік, при якому 

дерево досягло висоти зрізу. Ці дані наносять на графік і встановлюють хід росту дерева у 

висоту. Хід росту за діаметром вивчають лише на зрізі, зробленому на висоті 1.3 м. Для 

цього в 2-х взаємно перпендикулярних напрямках визначають середній діаметр без кори, 

потім обчислюють середній радіус, знаходять його на зрізі і усі вимірювання діаметрів за 

періодами проводять на середньому радіусі. 

Обчислення таксаційних показників модельних дерев і пробної площі. Для контролю 

правильності вибору пробної  площі безпосередньо в польових умовах проводиться 

попереднє визначення її основних таксаційних показників. З цією  ціллю  проводиться 

полекамеральна обробка отриманих даних. Дані переліку переносять у відомість 

полекамеральної обробки картки пробної площі з розподілом в межах кожної ступені 

товщини на ділову і дров'яну частину (напівділові діляться порівну між ними) і 

підрахуванням підсумків для них. З допомогою таблиць площ перерізів  підраховують суми 

площ перерізів для ступенів товщини і загальні підсумки за елементами лісу, породах і 



 

277 

 

2
7
7
 

ярусах. Діленням суми площ перерізів на відповідну кількість дерев визначаються площі 

перерізів середніх дерев кожного елемента лісу, а за ними – їхні середні діаметри. Для 

визначення середньої висоти елемента лісу за даними вимірювань модельних (облікових) 

дерев будують графік висот, де на осі абсцис відкладають ступені товщини, а на осі 

ординат – висоти. Середня висота ярусу визначається як середньовиважена із середніх 

висот елементів лісу, які складають ярус. Середній вік елемента лісу визначається як 

середньоарифметичний із N вимірювань у дерев, близьких за розмірами до середнього. 

Клас бонітету визначається для насадження в цілому через середню висоту і середній вік 

основного елемента лісу за бонітетною шкалою. Відносна повнота елемента лісу 

визначається як частка від ділення суми площ перерізів на 1 га на площу перерізів 

нормального (з повнотою 1.0) насадження того ж віку і класу бонітету, узяту із місцевих 

таблиць ходу росту або із стандартних таблиць сум площ перерізів і запасів для відповідної 

висоти і класу бонітета. Загальна відносна повнота яруса (насадження) визначається як 

сума повнот елементів лісу, які складають ярус (насадження). Повна і остаточна обробка 

польових матеріалів проводиться в камеральних умовах. Вона починається з обробки 

карток модельних дерев. У модельного дерева за даними вимірів діаметрів без кори (d б/к) і 

приростів по діаметру за n років (Zd) визначають діаметри секцій у віці А – n  років: dA – n 

= d  б/к-Zd. Для кожної секції, знаючи їхні серединні діаметри і довжину, з допомогою 

довідкових  таблиць знаходять площі перерізів і об'єми у корі і без кори у віці А і А – n 

років. 

Об'єм усього стовбура визначається за складною формулою серединних перерізів:    v ст 

= l(g1 + g2 +... gn) +v в, де g1, g2 ...gn-площі перерізів на середині кожного відрізку; L - 

довжина відрізків; v в   – об'єм вершини стовбура. Об'єм кори  дорівнює  різниці  об'ємів 

стовбура у корі і без кори, приріст в об'ємі дорівнює різниці об'ємів без кори у  віці А  і  А  - 

n  років. Видове число стовбура f (показник його повнодеревності) визначається як 

відношення об'єму стовбура до об'єму циліндра з площею основи, що дорівнює перерізу на 

висоті 1.3 м, і висотою, що дорівнює висоті дерева. Коефіцієнт форми q (показник форми 

стовбура) є відношення діаметра стовбура на половині його висоти до діаметра на висоті 

1.3 м. Середнє видове число елемента лісу визначається як середньоарифметичне із 

видових чисел модельних дерев, близьких за розмірами до середнього дерева. Запас 

деревостану визначається як сума запасів окремих елементів лісу. В залежності від 

кількості модельних дерев, техніки їхнього підбору і обробки застосовують такі способи 

визначення запасу елемента лісу: 

Спосіб середньої моделі: М = vcp 
срg

G
= vcp n, де gcp і vcp – відповідна площа перерізу і 

об'єм середнього для елемента лісу модельного дерева; n – кількість дерев елемента лісу. 

Якщо на пробній площі взято не одне, а декілька близьких до середнього модельних 

дерев, запас визначається за формулою: М = Σv 




g

G
----- , де Σg і Σv – відповідно суми площ 

перерізів і об'ємів модельних дерев; ΣG – сума площ перерізів елемента лісу.  

Спосіб середньої моделі за ступенями товщини М =  v1n1  + v2n2  + . .. + vn nn 

або: 

 

                       ΣG1                 ΣG2                           ΣGn 

        М = Σv1 -----  +  Σv2 ------   +  …  +  Σvn ----- 

                       Σg1                    Σg2                             Σgn 

де  n   –   кількість дерев за ступенями товщини; 

      v –   об'єми  середніх дерев цих ступенів; 

      Σg і  Σv –  відповідно суми площ перерізів і об'єми середніх для окремих 

ступенів товщини модельних дерев; 

                    ΣG –  суми площ перерізів дерев за ступенями товщини. 
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Часто для визначення запасу на пробній площі використовують графічний метод, який 

базується на зв'язку між об'ємами стовбурів та їхніми діаметрами (спосіб кривої об'ємів) 

або площами перерізів (спосіб прямої об'ємів). Графіки будують на міліметровому папері, 

де на осі абсцис відкладають або діаметри моделей, або відповідні їм площі перерізів, а на 

осі ординат – їхні об'єми. Вершини ординат, побудовані з точок, що відповідають 

діаметрам, або площам перерізів моделей, з'єднують прямими лініями. Отримана ламана 

лінія вирівнюється у плавну угнуту криву об'ємів (якщо на осі абсцис були відкладені 

діаметри) або пряму об'ємів (коли відкладені площі перерізів), з яких потім знімають 

значення середніх об'ємів для кожної ступені товщини. Після множення останніх на 

кількість дерев ступені, отримують запас ступені, сума цих запасів дає загальний запас 

елемента лісу. При відсутності модельних дерев запас на пробній площі визначається за 

даними об'ємних таблиць, які підбирають або за розрядами висот, або за вирівняними 

значеннями висот для кожної ступені товщини. На ПП із суцільною рубкою дерев запас 

дорівнює сумі їхніх об'ємів. Склад яруса (деревостану) визначається за долею участі 

елемента лісу в загальному запасі. В молодняках склад може бути встановлений за 

співвідношенням кількості дерев. Сума коефіцієнтів усіх елементів лісу в формулі складу 

повинна дорівнювати 10 одиницям. Елемент лісу з запасом від 2 до 5% позначається знаком 

"+", менше 2% – знаком "од" (одинично). Товарність елемента лісу визначається за 

відсотком виходу ділової деревини від загального запасу або кількості ділових стовбурів 

від загальної їхньої кількості за нормативними таблицями. На ПП закладених на схилах з 

крутизною більше 10° сума площ перерізів і запас на 1га визначаються з поправкою на 

нахил місцевості (відносно площі, що переведена на горизонтальну поверхню) по 

нормативній таблиці. При наявності відповідного програмного забезпечення усі указані 

розрахунки можуть провадитись на ЕОМ. 

Особливості закладання  ПП  для  вивчення ефективності господарських заходів 

На ПП, що закладені для вивчення ефективності прочищень, проріджень і прохідних 

рубок, проводять суцільні переліки на показових і контрольних секціях, причому на 

показових секціях перелік дерев, що намічені в рубку, ведеться окремо. На ПП, що закладені 

для вивчення ефективності освітлень, перелік не роблять. Для визначення загального запасу 

на кожній секції проводять суцільну рубку насадження на стрічці площею 0.01 га, що 

закладають вздовж довгої сторони ПП, із зовнішнього її боку. На показових секціях 

проводять рубку дерев, що підлягають вибірці, обчислюють їхній запас у складових кубічних 

метрах за породами з наступним переведенням у щільні кубічні метри. На ПП, що 

закладають для визначення ефективності вибіркових і поступових рубок, сторони кожної 

секції, що розташовані упоперек волоку, за довжиною повинні бути кратними ширині пасіки. 

При закладанні ПП в гірській місцевості їхні довгі сторони повинні розташовуватися вздовж 

схилу. При переліках діаметр дерева визначається як середньоарифметичне з діаметрів, що 

вимірюють, вздовж і упоперек схилу на висоті 1.3 м від поверхні землі на горизонталі. 

2.3.8.3. Стрічкові, реласкопічні і кругові пробні площі 

Стрічкові ПП (переліки) закладають у типових місцях виділа, як правило, в складних і 

різновікових насадженнях. Стрічкові переліки широко застосовуються при відводах лісосік 

з площею більше – 3 га. При наявності аерофотознімків типові для виділа місця закладання 

стрічкових проб визначається на них. Їхня кількість і розміри розраховуються, виходячи із 

необхідності забезпечення загальної кількості вибірки не менше 200 дерев основного 

елемента лісу (ширина стрічки не менше 10 м). Перелік ведеться так само, як і на 

прямокутних ПП. При закладанні стрічкових ПП в гірських умовах слід прагнути до того, 

щоб довга сторона проби розміщалася вздовж схилу. 

Реласкопічні площадки застосовуються для отримання  відомостей про суму площ 

перерізів і запасу деревостанів без проведення в них суцільного або стрічкового переліків. 

Закладають які в насадженнях, де підріст і підлісок не заважають застосуванню 

повнотоміра Біттерліха або призми Анучина. Кількість площадок визначається за 

допомогою табл.1.24 або за формулою: п = 5 √ S, де S – площа виділу. Середня для виділу 
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G отримується як середньоарифметична з даних усіх РП, що закладені в межах виділа. 

Запас елемента лісу (деревостану) на 1 га визначається за формулою:  М  = G  H  F,  де G  –

сума площ перерізів; H–  висота; F –  видове число, яке визначається або по модельних 

деревах, або за таблицями ходу росту, або за таблицями (шляхом ділення їхніх даних на 

середню висоту деревостану). 

Кругові пробні площі постійного радіуса застосовуються при вибірковій таксації, коли 

підріст і підлісок заважають закладанню РП або є необхідність отримання даних про 

розподіл дерев за ступенями товщини. Кількість кругових площадок та їхній радіус 

визначається за таблицями. Відмежовують які з допомогою рулетки або мірного шнура 

певної довжини. На деревах, що розташовані за межами площадки, крейдою або фарбою 

роблять відмітки, що позначають границі площадки. В межах проби проводиться суцільний 

перелік за елементами лісу з розподіленням дерев за категоріями технічної придатності. 

Дерева, які розташовані на межі площадки, враховують в половинному розмірі. Усі кругові 

площадки для виділу обробляють спільно. Для кожного елементу лісу визначаються: сума 

площ перерізів, середній діаметр, середній вік, середня висота, відносна повнота і запас на 

1 га (загальний і ділової деревини) методами аналогічними вище викладеним (як на 

прямокутних ПП). 

 

 Кількість дерев на 1 га в залежності від  середньої відстані між ними [6] 

 

Середня відстань 

між деревами, м 

Кількість дерев Величина пробної площі, га 

при 200 деревах на 1 га на площі в 400 м
2
 

10.0 126 5 1.59 

9.5 143 6 1.40 

9.0 150 6 1.34 

8.5 168 7 1.19 

8.0 195 8 1.03 

7.5 216 9 0.93 

7.0 247 10 0.81 

6.5 279 11 0.72 

6.0 340 14 0.59 

5.5 407 16 0.49 

5.0 492 20 0.41 

4.5 585 23 0.34 

4.0 765 31 0.26 

3.5 986 39 0.22 

3.0 1340 53 0.15 

2.5 1904 76 0.11 

2.0 2980 119 0.07 

1.5 5226 209 0.04 

1.0 11658 466 0.02 

Приклад: Середня відстань між довільно узятими підряд деревами або пнями (не менше 

20 шт)  дорівнює 4.5 м; кількість дерев (пнів) на 1 га – 585. 
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2.3.8.5. Площі перерізів для 1-100 стовбурів, м
2
 [6] 

 
   Діаметр,см 

Кількість  6 8 10 12 14 16 18 20 

1 0.003 0.005 0.008 0.011 0.015 0.020 0.025 0.031 

2 0.006 0.010 0.016 0.023 0.031 0.040 0.050 0.063 

3 0.009 0.015 0.024 0.034 0.046 0.060 0.076 0.094 

4 0.011 0.020 0.031 0.045 0.062 0.080 0.102 0.126 

5 0.014 0.025 0.039 0.056 0.077 0.101 0.127 0.157 

         

6 0.017 0.030 0.047 0.068 0.092 0.121 0.153 0.189 

7 0.020 0.035 0.055 0.079 0.108 0.141 0.178 0.220 

8 0.023 0.040 0.063 0.091 0.123 0.161 0.204 0.251 

9 0.025 0.045 0.071 0.102 0.138 0.181 0.229 0.283 

10 0.028 0.050 0.078 0.113 0.154 0.201 0.225 0.314 

         

11 0.031 0.055 0.086 0.124 0.169 0.221 0.280 0.346 

12 0.034 0.060 0.094 0.136 0.185 0.241 0.305 0.377 

13 0.037 0.065 0.102 0.147 0.200 0.261 0.331 0.408 

14 0.040 0.070 0.110 0.158 0.216 0.282 0.356 0.440 

15 0.042 0.075 0.118 0.170 0.231 0.302 0.382 0.471 

         

16 0.045 0.080 0.126 0.181 0.246 0.322 0.407 0.503 

17 0.048 0.086 0.134 0.192 0.262 0.342 0.433 0.534 

18 0.051 0.091 0.141 0.204 0.277 0.362 0.458 0.566 

19 0.054 0.096 0.149 0.215 0.293 0.382 0.483 0.597 

20 0.056 0.101 0.157 0.226 0.308 0.402 0.509 0.628 

         

21 0.059 0.106 0.165 0.238 0.323 0.422 0.534 0.660 

22 0.062 0.111 0.173 0.249 0.339 0.442 0.560 0.691 

23 0.065 0.116 0.181 0.260 0.354 0.462 0.585 0.723 

24 0.068 0.121 0.189 0.271 0.370 0.483 0.611 0.754 

25 0.071 0.126 0.196 0.283 0.385 0.503 0.636 0.785 

         

26 0.074 0.131 0.204 0.294 0.400 0.523 0.662 0.817 

27 0.076 0.136 0.212 0.305 0.416 0.543 0.687 0.848 

28 0.079 0.141 0.220 0.317 0.431 0.563 0.712 0.880 

29 0.082 0.146 0.228 0.328 0.446 0.583 0.738 0.911 

30 0.085 0.151 0.236 0.339 0.462 0.603 0.763 0.943 

         

31 0.088 0.156 0.244 0.351 0.477 0.623 0.789 0.974 

32 0.090 0.161 0.251 0.362 0.493 0.643 0.814 1.005 

33 0.093 0.166 0.259 0.373 0.508 0.664 0.840 1.037 

34 0.096 0.171 0.267 0.385 0.523 0.684 0.865 1.068 

35 0.099 0.176 0.275 0.396 0.539 0.704 0.891 1.100 

         

36 0.102 0.181 0.283 0.407 0.554 0.724 0.916 1.131 

37 0.105 0.186 0.291 0.419 0.570 0.744 0.941 1.162 

38 0.107 0.191 0.299 0.430 0.585 0.764 0.967 1.194 

39 0.110 0.196 0.306 0.441 0.600 0.784 0.922 1.225 

40 0.113 0.201 0.314 0.452 0.616 0.804 1.018 1.257 
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продовження таблиці 2.3.8.5 
  Діаметр,см 

Кількість  6 8 10 12 14 16 18 20 

41 0.116 0.206 0.322 0.464 0.631 0.824 1.043 1.288 

42 0.119 0.211 0.330 0.475 0.647 0.845 1.069 1.320 

43 0.122 0.216 0.338 0.486 0.662 0.865 1.094 1.351 

44 0.124 0.221 0.346 0.498 0.677 0.885 1.120 1.382 

45 0.127 0.226 0.353 0.509 0.693 0.905 1.145 1.414 

         

46 0.130 0.231 0.361 0.520 0.708 0.925 1.171 1.445 

47 0.133 0.236 0.369 0.532 0.724 0.945 1.196 1.477 

48 0.136 0.241 0.377 0.543 0.739 0.965 1.221 1.508 

49 0.139 0.246 0.385 0.554 0.754 0.985 1.247 1.539 

50 0.141 0.251 0.393 0.566 0.770 1.005 1.272 1.571 

         

60 0.170 0.302 0.471 0.679 0.924 1.206 1.527 1.885 

70 0.198 0.352 0.550 0.792 1.078 1.407 1.781 2.199 

80 0.226 0.402 0.628 0.905 1.232 1.609 2.036 2.513 

90 0.255 0.452 0.707 1.018 1.385 1.810 2.290 2.827 

100 0.283 0.503 0.787 1.131 1.539 2.011 2.545 3.142 

1 0.038 0.045 0.062 0.080 0.102 0.126 0.152 0.181 

2 0.076 0.091 0.123 0.161 0.204 0.251 0.304 0.362 

3 0.114 0.136 0.185 0.241 0.305 0.377 0.456 0.543 

4 0.152 0.181 0.246 0.322 0.407 0.503 0.608 0.724 

5 0.190 0.226 0.308 0.402 0.509 0.628 0.760 0.905 

6 0.228 0.271 0.370 0.483 0.611 0.754 0.912 1.086 

7 0.266 0.317 0.431 0.563 0.713 0.880 1.064 1.267 

8 0.304 0.362 0.493 0.643 0.814 1.005 1.216 1.448 

9 0.342 0.407 0.554 0.724 0.919 1.131 1.369 1.629 

10 0.380 0.452 0.616 0.804 1.018 1.257 1.521 1.810 

         
11 0.418 0.498 0.677 0.885 1.120 1.382 1.673 1.990 

12 0.456 0.543 0.739 0.965 1.222 1.508 1.825 2.172 

13 0.494 0.588 0.800 1.046 1.323 1.634 1.977 2.352 

14 0.532 0.633 0.862 1.126 1.425 1.759 2.129 2.533 

15 0.570 0.679 0.924 1.206 1.527 1.885 2.281 2.714 

         
16 0.608 0.724 0.985 1.287 1.629 2.011 2.433 2.895 

17 0.646 0.769 1.047 1.367 1.730 2.136 2.585 3.073 

18 0.684 0.814 1.108 1.448 1.832 2.262 2.737 3.257 

19 0.722 0.860 1.170 1.528 1.934 2.388 2.889 3.438 

20 0.760 0.905 1.232 1.609 2.036 2.513 3.041 3.619 

         
21 0.798 0.950 1.293 1.689 2.138 2.639 3.193 3.800 

22 0.536 0.995 1.355 1.769 2.239 2.765 3.345 3.981 

23 0.874 1.041 1.416 1.850 2.341 2.890 3.497 4.162 

24 0.912 1.086 1.478 1.930 2.443 3.016 3.649 4.343 

25 0.950 1.131 1.539 2.011 2.545 3.142 3.801 4.524 

26 0.988 1.176 1.601 2.091 2.647 3.267 3.953 4.705 

27 1.026 1.222 1.663 2.172 2.748 3.393 4.105 4.886 

28 1.064 1.267 1.724 2.252 2.850 3.519 4.258 5.067 

29 1.102 1.312 1.786 2.332 2.952 3.644 4.410 5.248 
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продовження таблиці 2.3.8.5 
  Діаметр,см 

Кількість  22 24 28 32 36 40 44 48 

30 1.140 1.357 1.847 2.413 3.054 3.770 4.562 5.429 

         
31 1.178 1.402 1.909 2.493 3.155 3.896 4.714 5.610 

32 1.216 1.448 1.970 2.574 3.257 4.021 4.866 5.791 

33 1.254 1.493 2.032 2.654 3.359 4.147 5.018 5.972 

34 1.292 1.538 2.094 2.734 3.461 4.273 5.170 6.153 

35 1.330 1.583 2.155 2.815 3.563 4.398 5.322 6.334 

         
36 1.368 1.629 2.217 2.895 3.664 4.524 5.474 6.514 

37 1.406 1.674 2.278 2.976 3.766 4.650 5.626 6.695 

38 1.444 1.719 2.340 3.056 3.868 4.775 5.778 6.876 

39 1.482 1.764 2.401 3.137 3.963 4.901 5.930 7.057 

40 1.520 1.810 2.463 3.217 4.072 5.027 6.082 7.238 

         
41 1.558 1.855 2.525 3.297 4.173 5.152 6.234 7.419 

42 1.599 1.900 2.586 3.378 4.275 5.278 6.386 7.600 

43 1.635 1.945 2.648 3.458 4.377 5.404 6.538 7.781 

44 1.673 1.991 2.709 3.539 4.479 5.529 6.690 7.962 

45 1.711 2.036 2.771 3.619 4.580 5.655 6.842 8.141 

         
46 1.749 2.081 2.833 3.700 4.682 5.781 6.994 8.324 

47 1.787 2.126 2.894 3.780 4.784 5.906 7.147 8.505 

48 1.825 2.172 2.956 3.860 4.886 6.032 7.299 8.686 

49 1.863 2.217 3.017 3.941 4.988 6.158 7.451 8.867 

50 1.901 2.262 3.079 4.021 5.089 6.283 7.603 9.048 

         

60 2.281 2.714 3.696 4.826 6.107 7.540 9.123 10.86 

70 2.661 3.167 4.310 5.630 7.125 8.797 10.64 12.67 

80 3.041 3.619 4.926 6.434 8.143 10.05 12.16 14.48 

90 3.421 4.702 5.542 7.238 9.161 11.31 13.69 16.29 

100 3.801 4.524 6.158 8.043 10.18 12.57 15.21 18.10 

1 0.212 0.246 0.283 0.322 0.363 0.407 0.454 0.503 

2 0.425 0.493 0.566 0.643 0.726 0.814 0.907 1.005 

3 0.637 0.739 0.848 0.965 1.090 1.222 1.361 1.508 

4 0.850 0.985 1.131 1.287 1.453 1.629 1.815 2.011 

5 1.062 1.232 1.414 1.609 1.816 2.036 2.268 2.513 

         

6 1.274 1.478 1.697 1.930 2.179 2.443 2.722 3.016 

7 1.487 1.724 1.979 2.252 2.542 2.850 3.176 3.519 

8 1.699 1.970 2.262 2.574 2.905 3.257 3.630 4.021 

9 1.911 2.217 2.545 2.895 3.269 3.664 4.083 4.524 

10 2.124 2.463 2.827 3.217 3.632 4.072 4.537 5.027 

11 2.336 2.709 3.110 3.539 3.995 4.479 4.990 5.523 

12 2.549 2.956 3.393 3.860 4.358 4.886 5.444 6.032 

13 2.761 3.202 3.676 4.182 4.721 5.293 5.897 6.535 

14 2.973 3.448 3.958 4.504 5.084 5.700 6.351 7.037 

15 3.186 3.695 4.241 4.826 5.448 6.107 6.805 7.540 

16 3.398 3.941 4.524 5.147 5.811 6.514 7.258 8.043 

17 3.610 4.287 4.807 5.469 6.174 6.922 7.712 8.545 
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продовження таблиці 2.3.8.5 

18 3.823 4.433 5.089 5.791 6.537 7.329 8.166 9.048 

19 4.035 4.680 5.372 6.112 6.900 7.736 8.619 9.550 

20 4.247 4.926 5.655 6.434 7.263 8.143 9.073 10.05 

         

21 4.460 5.172 5.938 6.756 7.627 8.550 9.527 10.56 

22 4.672 5.419 6.220 7.077 7.990 8.957 9.980 11.06 

23 4.885 5.665 6.503 7.399 8.353 9.365 10.43 11.56 

24 5.096 6.911 6.786 7.721 8.716 9.772 10.89 12.06 

25 5.309 6.158 7.069 8.043 9.079 10.18 11.34 12.57 

         

30 6.371 7.389 8.482 9.65 10.90 12.22 13.61 15.08 

40 8.495 9.852 11.31 12.87 14.53 16.29 18.15 20.11 

50 10.62 12.315 14.14 16.08 18.16 20.36 22.68 25.13 

   

Приклад: Ступінь 28 см. Кількість стовбурів 237 (230+7).  

                  Сума площ перерізів  =   14.16 + 0.43 = 14.59  м
2
. 

 

 

2.3.8.6. Алгоритм визначення загальної повноти багатоярусних насаджень [10] 

 

Визначення загальної повноти в багатоярусних насадженнях проф. Н.В.Третьяков 

запропонував перераховувати відносно запасу першого ярусу. 

Загальну відносну повноту насадження з використанням обчислювальної техніки 

необхідно визначати через запас ярусів за наступним алгоритмом: 

 

Р заг. = Р1 + Р1*V2/V1                              або  Р заг. =(V1 + V2)/Vн , де: 

 

Р заг. – загальна повнота насадження в перерахуванні на 1 ярус насадження; 

Р1;  Р2 – повноти 1-го і 2-го ярусів відповідно;  

V1;  V2 – запаси 1-го, 2-го ярусів відповідно. 

Vн.-. запас насадження при повноті 1,0 першого ярусу 

 

При наявності 3-х ярусів формула перерахування приймає наступний вигляд: 

 

Р заг. = Р1 + Р1*(V2 + V3)/ Vн                    або  Р заг. = Р1*{1 + (V2 + V3)/ Vн }, 

де: 

V3 – запас 3-го ярусу насадження. 

 

Приклад: 

1 ярус: 10 Сз(75) 27/36 0,7 запас 420 кбм/га (V1) 

2 ярус: 10 Дз (40.) 13/14 0,45*(Р2)  запас 70кбм/га (V2) 

При перерахуванні загальної повноти за приведеним алгоритмом вона складе: 

 

Р заг. = 0,7+ 0,7*(70/420) = 0,82.або Р заг. =(420+70)/ 600 =0,82 
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2.3.8.7. Площі поперечних перерізів деревних стовбурів (см
2
) за діаметрами (см і мм) і 

об’єми 1-метрових циліндрів (м
3
) при перенесенні коми ліворуч на чотири знаки [19] 

Діа-

метр, 

см 

Діаметр, мм 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

0 - 0,01 0,03 0,07 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

1 0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 2,8 

2 3,1 3,5 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3 5,7 6,2 6,6 

3 7,1 7,6 8,0 8,6 9,1 9,6 10,2 10,8 11,3 12,0 

4 12,6 13,2 13,9 14,5 15,2 15,9 16,6 17,4 18,1 18,9 

5 20 20 21 22 23 24 25 26 26 27 

           

6 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

7 38 40 41 42 43 44 45 47 48 49 

8 50 52 53 54 55 57 58 59 61 62 

9 64 65 66 68 69 71 72 74 75 77 

10 78 80 82 83 85 86 88 90 92 93 

           

11 95 97 99 100 102 104 106 108 109 111 

12 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 

13 133 135 137 139 141 143 145 147 150 152 

14 154 156 158 161 163 165 167 170 172 174 

15 177 179 182 184 186 189 191 194 196 199 

           

16 201 204 206 209 211 214 216 219 222 224 

17 227 230 232 235 238 240 243 246 249 252 

18 254 257 260 263 266 269 272 275 278 280 

19 284 286 290 292 296 299 302 305 308 311 

20 314 317 320 324 327 330 333 336 340 343 

           

21 346 350 353 356 360 363 366 370 373 377 

22 380 384 387 391 394 398 401 405 408 412 

23 416 419 423 426 430 434 437 441 445 449 

24 452 456 460 464 468 471 475 479 483 487 

25 491 495 499 503 507 511 515 519 523 527 

           

26 531 535 539 543 547 552 556 560 564 568 

27 573 577 581 585 590 594 598 603 607 611 

28 616 620 625 629 634 638 642 647 651 656 

29 661 665 670 674 679 684 688 693 698 703 

30 707 712 716 721 726 731 735 740 745 750 
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продовження таблиці 2.3.8.7 

 

Діа-

метр, 

см 

Діаметр, мм 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

31 755 760 765 769 774 779 784 789 794 799 

32 804 809 814 819 825 830 835 840 845 850 

33 855 861 866 871 876 881 887 892 897 903 

34 908 913 919 924 929 935 940 946 951 957 

35 962 968 973 979 984 990 995 1001 1007 1012 

           

36 1018 1023 1029 1035 1041 1046 1052 1058 1064 1069 

37 1075 1081 1087 1093 1099 1104 1110 1116 1122 1128 

38 1134 1140 1146 1152 1158 1164 1170 1176 1182 1188 

39 1195 1201 1207 1213 1219 1225 1232 1238 1244 1250 

40 1257 1263 1269 1276 1282 1288 1295 1301 1307 1314 

           

41 1320 1327 1333 1340 1346 1353 1359 1366 1372 1379 

42 1385 1392 1399 1405 1412 1419 1425 1432 1439 1445 

43 1452 1459 1466 1472 1479 1486 1493 1500 1507 1514 

44 1521 1527 1534 1541 1548 1555 1562 1569 1576 1583 

45 1590 1597 1605 1612 1619 1626 1633 1640 1647 1655 

           

46 1662 1669 1676 1684 1691 1698 1705 1713 1720 1728 

47 1735 1742 1750 1757 1765 1772 1779 1787 1794 1802 

48 1810 1817 1825 1832 1840 1847 1855 1863 1870 1878 

49 1886 1893 1901 1909 1917 1924 1932 1940 1948 1956 

50 1963 1971 1979 1987 1995 2003 2011 2019 2027 2035 

           

51 2043 2051 2059 2067 2075 2083 2091 2099 2107 2115 

52 2124 2132 2140 2148 2156 2165 2173 2181 2189 2198 

53 2206 2214 2223 2231 2240 2248 2256 2265 2273 2282 

54 2290 2299 2307 2316 2324 2333 2341 2350 2359 2367 

55 2376 2384 2393 2402 2410 2419 2428 2437 2445 2454 

           

56 2463 2472 2481 2489 2498 2507 2516 2525 2534 2543 

57 2552 2561 2570 2579 2588 2597 2606 2615 2624 2633 

58 2642 2651 2660 2669 2679 2688 2697 2706 2715 2725 

59 2734 2743 2752 2762 2771 2780 2790 2799 2809 2818 

60 2827 2837 2846 2856 2865 2875 2884 2894 2903 2913 
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продовження таблиці 2.3.8.7 

 

Діа-

метр, 

см 

Діаметр, мм 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

61 2922 2932 2942 2951 2961 2971 2980 2990 3000 3009 

62 3019 3029 3039 3048 3058 3068 3078 3088 3097 3107 

63 3117 3127 3137 3147 3157 3167 3177 3187 3197 3207 

64 3217 3227 3237 3247 3257 3267 3277 3288 3298 3308 

65 3318 3328 3339 3349 3359 3369 3380 3390 3400 3411 

           

66 3421 3431 3442 3452 3463 3473 3484 3494 3505 3515 

67 3526 3536 3547 3557 3568 3578 3589 3600 3610 3621 

68 3632 3642 3653 3664 3674 3685 3696 3707 3718 3728 

69 3739 3750 3761 3772 3783 3794 3804 3815 3826 3837 

70 3848 3859 3870 3881 3892 3904 3915 3926 3937 3948 

           

71 3959 3970 3981 3993 4004 4015 4026 4038 4049 4060 

72 4071 4083 4094 4105 4117 4128 4140 4151 4162 4174 

73 4185 4197 4208 4220 4231 4243 4254 4266 4278 4284 

74 4301 4312 4324 4336 4347 4359 4371 4382 4394 4406 

75 4418 4430 4441 4453 4465 4477 4489 4501 4513 4524 

           

76 4536 4548 4560 4572 4584 4596 4608 4620 4632 4644 

77 4657 4669 4681 4693 4705 4717 4729 4742 4754 4766 

78 4778 4791 4803 4815 4827 4840 4851 4864 4877 4889 

79 4902 4914 4926 4939 4951 4964 4976 4989 5001 5014 

80 5027 5039 5052 5064 5077 5090 5102 5115 5128 5140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

287 

 

2
8
7
 

 
 

2.3.8.8. Площі кругів, см
2
, об’єми однометрових циліндрів, м

3
, (при перенесенні коми 

ліворуч на 4 знаки) і довжина кола, см [6] 

Діа-

метр, см 
Площа 

Довжи-

на кола 

Діа-

метр, см Площа 
Довжи-

на кола 

Діа-

метр, см Площа 
Довжи-

на кола 

4 13 13 25.5 511 63 47 1735 148 
4.5 16  26 531 82 47.5 1772  
5 20 16 26.5 552  48 1810 151 

5.5 24  27 573 85 48.5 1847  
6 28 19 27.5 594  49 1886 154 

6.5 33  28 616 88 49.5 1924  
7 38 22 28.5 638  50 1963 157 

7.5 44  29 661 91 50.5 2003  
8 50 25 29.5 683  51 2043 160 

8.5 57  30 707 94 51.5 2083  
9 64 28 30.5 731  52 2124 163 

9.5 71  31 755 97 52.5 2165  
10 78 31 31.5 779  53 2206 166 

10.5 87  32 804 100 53.5 2248  
11 95 35 32.5 830  54 2290 170 

11.5 104  33 855 104 54.5 2333  
12 113 38 33.5 881  55 2376 173 

12.5 123  34 908 107 55.5 2419  
13 133 41 34.5 935  56 2463 176 

13.5 143  35 962 110 56.5 2507  
14 154 44 35.5 990  57 2552 179 

14.5 165  36 1018 113 57.5 2597  
15 177 47 36.5 1046  58 2642 182 

15.5 189  37 1075 116 58.5 2688  
16 201 50 37.5 1104  59 2734 185 

16.5 214  38 1134 119 59.5 2780  
17 227 53 38.5 1164  60 2827 188 

17.5 240  39 1195 122 60.5 2875  
18 254 57 39.5 1225  61 2922 192 

18.5 269  40 1257 126 61.5 2971  
19 284 60 40.5 1288  62 3019 195 

19.5 299  41 1320 129 62.5 3068  
20 314 63 41.5 1353  63 3117 198 

20.5 330  42 1385 132 63.5 3167  
21 346 66 42.5 1419  64 3217 201 

21.5 363  43 1452 135 64.5 3267  
22 380 69 43.5 1486  65 3318 204 

22.5 398  44 1521 138 65.5 3369  
23 416 72 44.5 1555  66 3421 207 

23.5 434  45 1590 141 66.5 3473  
24 452 75 45.5 1626  67 3526 210 

24.5 471  46 1662 144 67.5 3578  
25 491 79 46.5 1698     

 

  Приклад: 1.Площа перерізу дерева дорівнює 325 см
2
, із табл. знаходимо діаметр – 

                      приблизно 20.5 см. 

                   2.Довжина кола 99 см, діаметр дорівнює приблизно 32 см. 

                   3.Об’єм однометрового циліндра при діаметрі 46 см,  дорівнює  0.1662 м 
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2.3.8.9. Об’єм циліндрів, м
3
, за діаметрами, см і об’єм стовбурів або круглих лісоматеріалів, м

3
, за серединним діаметром, см і 

довжиною, м   [6] 

 

Діаметр, 

см 

Д о в ж и н а,  м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 0.0020 0.0039 0.0059 0.0079 0.0098 0.0118 0.0137 0.0157 0.0177 

6 0.0028 0.0057 0.0085 0.0113 0.0141 0.0170 0.0198 0.0226 0.0254 

7 0.0038 0.0077 0.0115 0.0154 0.0192 0.0231 0.0269 0.0308 0.0346 

8 0.0050 0.0101 0.0151 0.0201 0.0251 0.0302 0.0352 0.0402 0.0452 

9 0.0064 0.0127 0.0191 0.0254 0.0318 0.0382 0.0445 0.0509 0.0573 

10 0.0079 0.0157 0.0236 0.0314 0.0393 0.0471 0.0550 0.0628 0.0707 

          

11 0.0095 0.0190 0.0285 0.0380 0.0475 0.0570 0.0665 0.0760 0.0855 

12 0.0113 0.0226 0.0339 0.0452 0.0565 0.0679 0.0792 0.0905 0.1018 

13 0.0133 0.0265 0.0398 0.0531 0.0664 0.0796 0.0929 0.1062 0.1195 

14 0.0154 0.0308 0.0462 0.0616 0.0770 0.0924 0.1078 0.1232 0.1385 

15 0.0177 0.0353 0.0530 0.0707 0.0884 0.1060 0.1237 0.1414 0.1590 

          

16 0.0201 0.0402 0.0603 0.0804 0.1005 0.1206 0.1407 0.1608 0.1810 

17 0.0227 0.0454 0.0681 0.0908 0.1135 0.1362 0.1589 0.1816 0.2043 

18 0.0254 0.0509 0.0763 0.1018 0.1272 0.1527 0.1781 0.2036 0.2290 

19 0.0284 0.0567 0.0851 0.1134 0.1418 0.1701 0.1985 0.2268 0.2552 

20 0.0314 0.0628 0.0942 0.1257 0.1571 0.1885 0.2199 0.2513 0.2827 

          

21 0.0346 0.0693 0.1039 0.1385 0.1732 0.2078 0.2425 0.2771 0.3117 

22 0.0380 0.0760 0.1140 0.1521 0.1901 0.2281 0.2661 0.3041 0.3421 

23 0.0415 0.0881 0.1246 0.1662 0.2077 0.2493 0.2908 0.3324 0.3739 

24 0.0452 0.0905 0.1357 0.1810 0.2262 0.2714 0.3167 0.3619 0.4072 

25 0.0491 0.0982 0.1473 0.1963 0.2454 0.2915 0.3436 0.3927 0.4418 
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продовження таблиці 2.3.8.9 

 

Діаметр, 

см 

Д о в ж и н а,  м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 0.0531 0.1062 0.1593 0.2124 0.2655 0.3186 0.3717 0.4247 0.4778 

27 0.0573 0.1145 0.1718 0.2290 0.2863 0.3435 0.4008 0.4580 0.5153 

28 0.0616 0.1232 0.1847 0.2463 0.3079 0.3695 0.4310 0.4926 0.5542 

29 0.0661 0.1321 0.1982 0.2642 0.3303 0.3963 0.4624 0.5284 0.5945 

30 0.0707 0.1414 0.2121 0.2827 0.3534 0.4241 0.4948 0.5655 0.6362 

          

31 0.0755 0.1510 0.2264 0.3019 0.3774 0.4529 0.5283 0.6038 0.6793 

32 0.0804 0.1609 0.2413 0.3217 0.4021 0.4826 0.5630 0.6434 0.7238 

33 0.0855 0.1711 0.2566 0.3421 0.4277 0.5132 0.5987 0.6842 0.7698 

34 0.0908 0.1816 0.2724 0.3632 0.4540 0.5448 0.6355 0.7263 0.8171 

35 0.0962 0.1924 0.2886 0.3848 0.4811 0.5773 0.6735 0.7697 0.8659 

          

36 0.1018 0.2036 0.3054 0.4072 0.5089 0.6107 0.7125 0.8143 0.9161 

37 0.1075 0.2150 0.3226 0.4301 0.5376 0.6451 0.7526 0.8602 0.9677 

38 0.1134 0.2268 0.3402 0.4536 0.5671 0.6805 0.7939 0.9073 1.0207 

39 0.1195 0.2389 0.3584 0.4778 0.5973 0.7168 0.8362 0.9557 1.0751 

40 0.1257 0.2513 0.3770 0.5027 0.6283 0.7540 0.8796 1.0053 1.1310 

          

41 0.1320 0.2641 0.3961 0.5281 0.6601 0.7922 0.9242 1.0562 1.1882 

42 0.1385 0.2771 0.4156 0.5542 0.6927 0.8313 0.9698 1.1084 1.2469 

43 0.1452 0.2904 0.4357 0.5809 0.7261 0.8713 1.0165 1.1618 1.3070 

44 0.1521 0.3041 0.4562 0.6082 0.7603 0.9123 1.0644 1.2164 1.3685 

45 0.1590 0.3181 0.4771 0.6362 0.7952 0.9543 1.1133 1.2723 1.4314 
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2.3.8.12. Об’єми  стовбурів  (в корі)  деревних  порід  за  розрядами  висот [2] 

 

Сосна 

 

d, см;  на 

висоті 1.3 м 

1а  розряд 1 2 3 4 5 5а 

h, м v, м
3
 h v h v h V h v h v h v 

8 15.0 0.036 14.0 0.034 12.5 0.032 11.5 0.029 10.0 0.027 9.0 0.025 8.0 0.022 

12 19.0 0.100 17.5 0.093 16.0 0.086 14.5 0.080 13.0 0.073 11.5 0.066 10.0 0.060 

16 22.5 0.200 20.5 0.19 19.0 0.17 17.0 0.16 15.5 0.15 13.5 0.13 11.5 0.12 

20 25.0 0.35 23.0 0.32 21.0 0.30 19.0 0.28 17.0 0.25 15.0 0.23 13.0 0.20 

24 27.5 0.54 25.0 0.50 23.0 0.46 21.0 0.43 18.5 0.39 16.5 0.35 14.0 0.31 

28 29.0 0.78 27.0 0.72 24.5 0.67 22.0 0.61 20.0 0.56 17.5 0.50 15.0 0.45 

32 30.5 1.05 28.0 0.98 25.5 0.90 23.0 0.83 20.5 0.75 18.0 0.68 15.5 0.60 

36 31.0 1.36 28.5 1.26 26.0 1.17 23.5 1.07 21.0 0.97 18.5 0.88 16.0 0.78 

40 31.5 1.71 29.0 1.59 26.5 1.46 24.0 1.34 21.5 1.22 19.0 1.10 16.5 0.98 

44 32.0 2.09 29.5 1.94 27.0 1.79 24.5 1.64 22.0 1.49 19.0 1.34 16.5 1.19 

48 32.5 2.52 30.0 2.33 27.5 2.15 24.5 1.97 22.0 1.79 19.5 1.61 17.0 1.43 

52 33.0 2.97 30.0 2.76 27.5 2.55 25.0 2.33 22.0 2.12     

56 33.0 3.47 30.5 3.22 27.5 2.97 25.0 2.72 22.5 2.47     

60 33.0 4.01 30.5 3.72 28.0 3.43 25.0 3.14 22.5 2.85     

64 33.5 4.58 30.5 4.25 28.0 3.92         

68 33.5 5.19 31.0 4.82 28.0 4.44         

72 33.5 5.84 31.0 5.42 28.0 5.00         

76 33.5 6.52 31.0 6.05 28.5 5.58         

80 34.0 7.24 31.0 6.72 28.5 6.20         

84 34.0 8.01             

88 34.0 8.80             

92 34.0 9.64             

96 34.0 10.51             

100 34.0 11.43             
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продовження таблиці 2.3.8.12 

 

Ялина 

 

d, см;  на 

висоті 1.3 м 

1а  розряд 1 2 3 4 5 5а 

h, м v, м
3
 h v h v h V h v h v h v 

8 - - 11.5 0.029 10.5 0.027 9.5 0.025 8.5 0.023 7.5 0.021 - - 

12 - - 16.0 0.088 14.5 0.081 13.0 0.074 11.5 0.068 10.5 0.061 - - 

16 - - 19.5 0.19 18.0 0.17 16.0 0.16 14.5 0.14 12.5 0.13 - - 

20 - - 22.5 0.33 20.5 0.31 18.5 0.28 16.5 0.25 14.5 0.23 - - 

24 - - 25.0 0.53 23.0 0.49 21.0 0.44 18.5 0.40 16.5 0.36 - - 

28 - - 27.5 0.78 25.5 0.72 23.0 0.66 20.5 0.60 18.0 0.53 - - 

32 - - 29.5 1.08 27.0 0.99 24.0 0.91 21.5 0.82 19.0 0.73 - - 

36 - - 30.5 1.41 28.0 1.30 25.0 1.19 22.5 1.07 20.0 0.96 - - 

40 - - 31.5 1.79 28.5 1.65 26.0 1.50 23.0 1.36 20.5 1.21 - - 

44 - - 32.0 2.21 29.0 2.03 26.5 1.85 23.5 1.67 21.0 1.50 - - 

48 - - 32.5 2.67 29.5 2.45 27.0 2.24 24.0 2.02 21.0 1.81 - - 

52 - - 33.0 3.17 30.0 2.91 27.0 2.66 24.5 2.40 21.5 2.14 - - 

56 - - 33.5 3.71 30.5 3.41 27.5 3.11 24.5 2.81 21.5 2.51 - - 

60 - - 33.5 4.30 30.5 3.95 27.5 3.60 25.0 3.25 22.0 2.90 - - 

64 - - 34.0 4.92 31.0 4.52 28.0 4.12     - - 

68 - - 34.0 5.59 31.0 5.14 28.0 4.68     - - 

72 - - 34.0 6.30 31.0 5.79 28.0 5.28     - - 

76 - - 34.5 7.05 31.5 6.48 28.5 5.91     - - 

80 - - 34.5 7.84 31.5 7.21 28.5 6.57     - - 
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продовження таблиці 2.3.8.12 

 

Ялиця 

 

d, см;  на 

висоті 1.3 м 

1а  розряд 1 2 3 4 5 5а 

h, м v, м
3
 h v h v h V h v h v h v 

8 13.5 0.034 12.5 0.032 11.5 0.030 10.5 0.027 9.5 0.025 8.0 0.023 7.0 0.021 

12 18.0 0.098 16.5 0.081 15.5 0.075 14.0 0.078 12.5 0.063 11.0 0.064 9.5 0.057 

16 22.0 0.20 20.0 0.19 18.5 0.16 16.5 0.16 15.0 0.15 13.0 0.13 11.5 0.12 

20 25.0 0.36 23.0 0.33 21.0 0.31 19.0 0.28 17.0 0.26 15.0 0.23 13.0 0.20 

24 27.5 0.56 25.0 0.52 23.0 0.48 21.0 0.44 18.5 0.40 16.5 0.36 14.0 0.32 

28 30.0 0.84 27.5 0.78 25.5 0.71 23.0 0.65 20.5 0.59 18.0 0.53 15.5 0.47 

32 32.0 1.15 29.5 1.07 27.0 0.98 24.0 0.90 21.5 0.81 19.0 0.73 16.5 0.64 

36 33.0 1.51 30.5 1.40 28.0 1.29 25.0 1.18 22.5 1.06 20.0 0.95 17.0 0.84 

40 34.0 1.91 31.5 1.77 28.5 1.63 26.0 1.49 23.0 1.35 20.5 1.20 17.5 1.06 

44 35.0 2.36 32.0 2.18 29.0 2.01 26.5 1.83 23.5 1.66 21.0 1.48 18.0 1.31 

48 35.5 2.85 32.5 2.64 29.5 2.43 27.0 2.21 24.0 2.00 21.0 1.79 18.5 1.58 

52 36.0 3.38 33.0 3.13 30.0 2.88 27.0 2.63 24.5 2.38 21.5 2.13 18.5 1.87 

56 36.0 3.96 33.5 3.67 30.5 3.37 27.5 3.08 24.5 2.78 21.5 2.49 18.5 2.19 

60 36.5 4.59 33.5 4.25 30.5 3.90 27.5 3.56 25.0 3.22 22.0 2.88 19.0 2.54 

64 37.0 5.26 34.0 4.86 31.0 4.47 28.0 4.08 25.0 3.69     

68 37.0 5.97 34.0 5.52 31.0 5.08 28.0 4.63 25.0 4.19     

72 37.0 6.73 34.0 6.23 31.0 5.72 28.0 5.22 25.5 4.72     

76 37.5 7.53 34.5 6.97 31.5 6.41 28.5 5.84 25.5 5.28     

80 37.5 8.38 34.5 7.75 31.5 7.13 28.5 6.50 25.5 5.88     

84 37.5 9.27 34.5 8.58 31.5 7.88         

88 38.0 10.20 35.0 9.44 32.0 8.68         

92 38.0 11.19 35.0 10.35 32.0 9.51         

96 38.0 12.21 35.0 11.30 32.0 10.39         

100 38.0 13.28 35.0 12.29 32.0 11.30         
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продовження таблиці 2.3.8.12 

 

Ялина середньогірського поясу Карпат 

 

d, см;  на 

висоті 1.3 м 

1б  розряд 1а   1 2 3 4 5 

h, м v, м
3
 h v h v h V h v h v h v 

8 13.5 0.038 12.5 0.035 11.5 0.032 10.5 0.029 9.5 0.026 8.5 0.024 7.5 0.021 

12 19.0 0.12 17.5 0.11 16.5 0.098 15.0 0.089 13.5 0.080 12.0 0.072 10.5 0.063 

16 23.5 0.24 21.5 0.22 20.0 0.20 18.5 0.19 16.5 0.17 15.0 0.15 13.0 0.12 

20 27.0 0.42 25.0 0.39 23.0 0.35 21.0 0.32 19.0 0.29 17.0 0.26 15.0 0.23 

24 29.5 0.66 27.5 0.60 25.0 0.55 23.0 0.50 21.0 0.45 18.5 0.40 16.5 0.35 

28 32.0 0.96 29.5 0.87 27.0 0.79 24.5 0.71 22.5 0.64 20.0 0.56 17.5 0.49 

32 33.5 1.31 31.0 1.19 28.5 1.08 26.0 0.97 23.5 0.86 21.0 0.76 18.5 0.67 

36 35.0 1.73 32.5 1.56 30.0 1.41 27.5 1.26 25.0 1.13 22.0 0.99 19.5 0.87 

40 36.5 2.20 34.0 1.99 31.0 1.79 28.5 1.60 25.5 1.42 23.0 1.26 20.5 1.09 

44 38.0 2.74 35.0 2.47 32.0 2.22 29.5 1.98 26.5 1.76 23.5 1.55 21.0 1.35 

48 39.0 3.34 36.0 3.00 33.0 2.69 30.0 2.40 27.0 2.12 24.5 1.87 21.5 1.62 

52 39.5 4.00 36.5 3.59 34.0 3.21 31.0 2.86 28.0 2.53 25.0 2.22 22.0 1.93 

56 40.5 4.72 37.5 4.23 34.5 3.78 31.5 3.36 28.5 2.97 25.5 2.60 22.5 2.26 

60 41.0 5.50 38.0 4.93 35.0 4.39 32.0 3.90 29.0 3.44 26.0 3.01 23.0 2.61 

64 42.0 6.35 38.5 5.68 35.5 5.06 32.5 4.48 29.5 3.95 26.5 3.46   

68 42.5 7.23 39.0 6.46 36.0 5.74 33.0 5.09 29.5 4.48 26.5 3.92   

72 42.5 8.16 39.5 7.28 36.5 6.47 33.0 5.73 30.0 5.04 27.0 4.40   

76 43.0 9.14 40.0 8.15 36.5 7.24 33.5 6.40 30.0 5.63 27.0 4.91   

80 43.5 10.17 40.0 9.06 37.0 8.04 33.5 7.10 30.5 6.24 27.0 5.45   

84 43.5 11.25 40.5 10.02 37.0 8.88 34.0 7.84       

88 44.0 12.39 40.5 11.02 37.5 9.77 34.0 8.62       

92 44.0 13.57 40.5 12.06 37.5 10.69 34.0 9.43       

96 44.0 14.80 41.0 13.15 37.5 11.65 34.5 10.27       

100 44.5 16.09 41.0 14.29 38.0 12.65 34.5 11.15       
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продовження таблиці 2.3.8.12 

 

Ялина верхньогірського поясу Карпат 

 

d, см;  на 

висоті 1.3 м 

1а  розряд 1 2 3 4 5 5а 

h, м v, м
3
 h v h v h V h v h v h v 

8 11.0 0.032 10.0 0.029 9.0 0.027 8.5 0.024 7.5 0.022 6.5 0.019 - - 

12 16.5 0.100 15.0 0.092 14.0 0.084 12.5 0.076 11.0 0.068 10.0 0.060 - - 

16 21.0 0.21 19.0 0.19 17.5 0.18 16.0 0.16 14.0 0.14 12.5 0.13 - - 

20 24.5 0.37 22.5 0.34 20.5 0.31 18.5 0.28 16.5 0.25 14.5 0.22 - - 

24 27.5 0.58 25.0 0.53 23.0 0.48 21.0 0.43 18.5 0.39 16.5 0.34 - - 

28 30.0 0.84 27.5 0.76 25.0 0.69 22.5 0.62 20.5 0.55 18.0 0.49 - - 

32 32.0 1.14 29.5 1.04 27.0 0.94 24.5 0.84 22.0 0.75 19.0 0.66 - - 

36 34.0 1.49 31.0 1.36 28.5 1.22 25.5 1.17 23.0 0.97 20.5 0.85 - - 

40 35.5 1.90 33.0 1.72 30.0 1.55 27.0 1.47 24.0 1.22 21.5 1.07 - - 

44 37.0 2.35 34.0 2.12 31.0 1.91 28.0 1.76 25.0 1.50 22.0 1.32 - - 

48 38.5 2.85 35.5 2.57 32.0 2.30 29.0 2.05 26.0 1.81 23.0 1.58 - - 

52 39.5 3.40 36.5 3.06 33.0 2.74 30.0 2.44 27.0 2.15 23.5 1.87 - - 

56 40.5 4.00 37.5 3.59 34.0 3.21 31.0 2.85 27.5 2.51 24.5 2.19 - - 

60 41.5 4.65 38.0 4.17 35.0 3.72 31.5 3.30 28.0 2.90 25.0 2.53 - - 

64 42.5 5.35 39.0 4.79 35.5 4.27 32.0 3.78 28.5 3.32   - - 

68 43.0 6.06 39.5 5.42 36.0 4.82 32.5 4.26 29.0 3.74   - - 

72 43.5 6.80 40.0 6.08 36.5 5.40 33.0 4.77 29.5 4.19   - - 

76 44.0 7.58 40.5 6.77 37.0 6.01 33.5 5.31 30.0 4.65   - - 

80 44.0 8.40 40.5 7.49 37.0 6.64 33.5 5.86 30.0 5.13   - - 

84 44.5 9.25 41.0 8.24 37.5 7.30       - - 

88 45.0 10.13 41.0 9.02 37.5 7.99       - - 

92 45.0 11.05 41.5 9.83 38.0 8.71       - - 

96 45.5 12.01 41.5 10.67 38.0 9.45       - - 

100 45.5 13.00 42.0 11.55 38.0 10.21       - - 
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продовження таблиці 2.3.8.12 

 

Дуб 

 

d, см;  на 

висоті 1.3 м 

1а  розряд 1 2 3 4 5 5а 

h, м v, м
3
 h v h v h V h v h v h v 

8 13.5 0.034 12.5 0.032 11.5 0.029 10.5 0.027 9.5 0.025 8.0 0.022 7.0 0.020 

12 18.0 0.097 16.5 0.090 15.5 0.083 14.0 0.077 12.5 0.070 11.0 0.063 9.5 0.056 

16 22.0 0.20 20.0 0.19 18.5 0.17 16.5 0.16 15.0 0.14 13.0 0.13 11.5 0.12 

20 25.0 0.36 23.0 0.33 21.0 0.30 19.0 0.28 17.0 0.25 15.0 0.23 13.0 0.20 

24 27.5 0.56 25.0 0.52 23.0 0.48 21.0 0.44 18.5 0.40 16.5 0.35 14.0 0.31 

28 29.5 0.82 27.0 0.76 25.0 0.70 22.5 0.64 20.0 0.57 17.5 0.51 15.5 0.45 

32 31.0 1.11 28.5 1.03 26.0 0.95 23.5 0.86 21.0 0.78 18.5 0.70 16.0 0.62 

36 32.0 1.44 29.0 1.34 26.5 1.23 24.0 1.12 21.5 1.02 19.0 0.91 16.5 0.80 

40 32.5 1.82 30.0 1.68 27.5 1.55 24.5 1.41 22.0 1.28 19.5 1.14 17.0 1.01 

44 33.0 2.23 30.5 2.07 27.5 1.90 25.0 1.74 22.5 1.57 20.0 1.40 17.0 1.24 

48 33.5 2.69 31.0 2.49 28.0 2.29 25.5 2.09 22.5 1.89 20.0 1.69 17.5 1.49 

52 34.0 3.19 31.0 2.95 28.5 2.71 25.5 2.47 23.0 2.24 20.0 2.00 17.5 1.76 

56 34.0 3.73 31.5 3.45 28.5 3.17 26.0 2.89 23.0 2.61 20.5 2.34 17.5 2.06 

60 34.5 4.30 31.5 3.98 29.0 3.66 26.0 3.34 23.5 3.02 20.5 2.70 18.0 2.38 

64 34.5 4.92 31.5 4.56 29.0 4.19 26.0 3.82 23.5 3.45 20.5 3.09   

68 34.5 5.58 32.0 5.17 29.0 4.75 26.5 4.33 23.5 3.92 21.0 3.50   

72 35.0 6.29 32.0 5.82 29.0 5.35 26.5 4.88 23.5 4.41 21.0 3.94   

76 35.0 7.03 32.0 6.50 29.5 5.98 26.5 5.45 23.5 4.93 21.0 4.40   

80 35.0 7.81 32.5 7.23 29.5 6.64 26.5 6.06 24.0 5.48 21.0 4.89   

84 35.0 8.61 32.5 7.99 29.5 7.35 26.5 6.70       

88 35.5 9.50 32.5 8.79 29.5 8.08 27.0 7.37       

92 35.5 10.41 32.5 9.63 29.5 8.85 27.0 8.07       

96 35.5 11.36 32.5 10.51 29.5 9.66 27.0 8.81       

100 35.5 12.35 32.5 11.42 30.0 10.50 27.0 9.58       
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продовження таблиці 2.3.8.12 

Бук 

 

d,см;  

на ви-

соті  

1.3 м 

1б  розряд 1а   1 2 3 4 5 5а 

h, м v, м
3
 h v h v h v h v h v h v h v 

8 19.0 0.048 17.5 0.044 16.0 0.041 14.5 0.037 13.5 0.034 12.0 0.031 10.5 0.027 9.0 0.024 

12 22.5 0.12 20.5 0.11 19.0 0.10 17.5 0.096 15.5 0.087 14.0 0.078 12.5 0.069 10.5 0.060 

16 25.0 0.24 23.5 0.22 21.5 0.21 19.5 0.19 17.5 0.17 16.0 0.15 14.0 0.13 12.0 0.12 

20 27.5 0.41 25.5 0.38 23.5 0.35 21.5 0.32 19.5 0.28 17.5 0.25 15.5 0.22 13.0 0.19 

24 29.5 0.64 27.5 0.59 25.0 0.50 23.0 0.49 21.0 0.44 18.5 0.39 16.5 0.34 14.0 0.30 

28 31.0 0.89 28.5 0.82 26.5 0.75 24.0 0.68 21.5 0.61 19.5 0.55 17.0 0.48 15.0 0.41 

32 32.0 1.17 29.5 1.08 27.0 0.99 25.0 0.90 22.5 0.81 20.0 0.72 17.5 0.64 15.5 0.55 

36 32.5 1.49 30.0 1.37 28.0 1.26 25.5 1.15 23.0 1.03 20.5 0.92 18.0 0.81 15.5 0.70 

40 33.0 1.84 31.0 1.70 28.5 1.56 26.0 1.42 23.5 1.28 21.0 1.14 18.5 1.00 16.0 0.87 

44 33.5 2.22 31.0 2.05 28.5 1.88 26.0 1.72 23.5 1.55 21.0 1.38 18.5 1.22 16.0 1.05 

48 34.0 2.64 31.5 2.44 29.0 2.24 26.5 2.04 24.0 1.84 21.5 1.65 19.0 1.45 16.5 1.25 

52 34.5 3.10 32.0 2.86 29.5 2.63 27.0 2.40 24.0 2.17 21.5 1.93 19.0 1.70 16.5 1.47 

56 34.5 3.59 32.0 3.32 29.5 3.05 27.0 2.78 24.5 2.51 22.0 2.24 19.0 1.98 16.5 1.71 

60 35.0 4.12 32.5 3.81 30.0 3.50 27.0 3.19 24.5 2.88 22.0 2.58 19.5 2.27 17.0 1.97 

64 35.0 4.68 32.5 4.33 30.0 3.98 27.5 3.63 24.5 3.28 22.0 2.94 19.5 2.59   

68 35.5 5.28 32.5 4.89 30.0 4.49 27.5 4.10 25.0 3.71 22.0 3.32 19.5 2.92   

72 35.5 5.92 33.0 5.48 30.0 5.04 27.5 4.60 25.0 4.16       

76 35.5 6.59 33.0 6.11 30.5 5.62           

80 36.0 7.31 33.0 6.77 30.5 6.22           
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продовження таблиці 2.3.8.12 

Ясен 

 

d,см;  на 

висоті 1.3 м 

1 розряд 2 3 4 5 

h v h v h V h v h v 

8 12.5 0.031 11.5 0.029 10.5 0.027 9.5 0.025 8.0 0.023 

12 16.5 0.089 15.5 0.082 14.0 0.076 12.5 0.069 11.0 0.063 

16 20.0 0.18 18.5 0.17 16.5 0.16 15.0 0.14 13.0 0.13 

20 23.0 0.32 21.0 0.30 19.0 0.27 17.0 0.25 15.0 0.22 

24 25.0 0.51 23.0 0.47 21.0 0.43 18.5 0.39 16.5 0.35 

28 27.5 0.74 25.0 0.69 22.5 0.63 20.0 0.57 18.0 0.61 

32 29.0 1.02 26.5 0.94 24.0 0.86 21.5 0.78 19.0 0.70 

36 30.0 1.33 27.0 1.22 24.5 1.12 22.0 1.01 19.5 0.91 

40 30.5 1.68 28.0 1.54 25.5 1.41 22.5 1.28 20.0 1.15 

44 31.0 2.06 28.5 1.90 25.5 1.74 23.0 1.57 20.5 1.41 

48 31.5 2.49 29.0 2.29 26.0 2.09 23.5 1.89 20.5 1.70 

52 32.0 2.95 29.0 2.71 26.5 2.48 23.5 2.25   

56 32.5 3.45 29.5 3.18 26.5 2.90 24.0 2.63   

60 32.5 3.99 29.5 3.67 27.0 3.35 24.0 3.04   

64 33.0 4.57 30.0 4.20       

68 33.0 5.16 30.0 4.77       

72 33.0 5.84 30.0 5.37       

76 33.5 6.53 33.5 6.01       

80 33.5 7.26 33.5 6.68       
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продовження таблиці 2.3.8.12 

   

К л е н 

 

d,см;  на 

висоті 1.3 м 

1 розряд 2 3 4 5 

h v h v h V h v h v 

8 14.0 0.033 12.5 0.031 11.5 0.029 10.0 0.026 9.0 0.024 

12 17.5 0.092 16.0 0.085 14.5 0.078 13.0 0.071 11.5 0.064 

16 20.5 0.19 19.0 0.17 17.0 0.16 15.5 0.14 13.5 0.13 

20 23.0 0.32 21.0 0.30 19.0 0.27 17.0 0.25 15.0 0.22 

24 25.0 0.50 23.0 0.46 21.0 0.42 18.5 0.39 16.5 0.35 

28 27.5 0.74 25.0 0.68 22.5 0.62 20.0 0.56 18.0 0.51 

32 29.0 1.01 26.5 0.93 24.0 0.85 21.5 0.77 19.0 0.69 

36 30.0 1.32 27.0 1.22 24.5 1.11 22.0 1.01 19.5 0.90 

40 30.5 1.67 28.0 1.54 25.5 1.40 22.5 1.27 20.0 1.14 

44 31.0 2.05 28.5 1.89 25.5 1.73 23.0 1.56 20.5 1.40 

48 31.5 2.48 29.0 2.28 26.0 2.08 23.5 1.88 20.5 1.68 

52 32.0 2.94 29.0 2.70 26.5 2.47 23.5 2.23 21.0 2.00 

56 32.5 3.44 29.5 3.16 26.5 2.89 24.0 2.61 21.0 2.34 

60 32.5 3.98 29.5 3.66 27.0 3.34 24.0 3.02 21.0 2.70 

64 33.0 4.55 30.0 4.19       

68 33.0 5.17 30.0 4.75       

72 33.0 5.82 30.0 5.35       

76 33.5 6.51 30.5 5.99       

80 33.5 7.24 30.5 6.66       
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продовження таблиці 2.3.8.12 

                                 

Г р а б 

 

d,см;  на 

висоті 1.3 м 

1 розряд 2 3 4 5 

h v h v h V h v h v 

8 16.5 0.038 15.0 0.036 13.5 0.033 12.0 0.030 10.5 0.027 

12 19.5 0.10 18.0 0.093 16.0 0.085 14.5 0.077 12.5 0.070 

16 22.0 0.20 20.0 0.18 18.0 0.17 16.0 0.15 14.0 0.12 

20 23.5 0.33 21.5 0.31 19.5 0.28 17.5 0.25 15.5 0.23 

24 25.0 0.50 23.0 0.46 21.0 0.42 18.5 0.39 16.5 0.35 

28 26.5 0.71 24.0 0.66 21.5 0.60 19.5 0.54 17.0 0.49 

32 27.0 0.95 24.5 0.88 22.5 0.80 20.0 0.73 17.5 0.65 

36 27.5 1.22 25.0 1.13 22.5 1.03 20.0 0.93 18.0 0.84 

40 27.5 1.53 25.5 1.41 23.0 1.28 20.5 1.16 18.0 1.04 

44 28.0 1.86 25.5 1.71 23.0 1.57 20.5 1.42 18.0 1.27 

48 28.0 2.23 25.5 2.05 23.0 1.87 21.0 1.70 18.5 1.52 

52 28.5 2.63 26.0 2.42 23.5 2.21     

56 28.5 3.06 26.0 2.82 23.5 2.57     

60 28.5 3.52 26.0 3.24 23.5 2.96     

64 28.5 4.02         

68 28.5 4.55         

72 28.5 5.11         

76 29.0 5.70         

80 29.0 6.33         

 



 

306 

 

 

 

 

 

 

продовження таблиці 2.3.8.12 

 

О с и к а 

 

d, см;  на 

висоті 1.3 м 

1а  розряд 1 2 3 4 5 

h, м v, м
3
 h v h v H v h v h v 

8 15.0 0.037 14.0 0.035 12.5 0.032 11.5 0.030 10.0 0.027 9.0 0.024 

12 19.0 0.10 17.5 0.095 16.0 0.088 14.5 0.081 13.0 0.074 11.5 0.67 

16 22.5 0.21 20.5 0.19 19.0 0.18 17.0 0.16 15.0 0.15 13.5 0.13 

20 25.0 0.36 23.0 0.34 21.0 0.31 19.0 0.28 17.0 0.26 15.0 0.23 

24 27.5 0.56 25.0 0.52 23.0 0.48 21.0 0.44 18.5 0.40 16.5 0.36 

28 29.5 0.82 27.0 0.76 25.0 0.70 22.5 0.64 20.0 0.58 17.5 0.52 

32 31.0 1.11 28.5 1.03 26.0 0.95 23.5 0.87 21.0 0.79 18.5 0.71 

36 32.0 1.45 29.0 1.34 26.5 1.24 24.0 1.13 21.5 1.02 19.0 0.92 

40 32.5 1.82 30.0 1.69 27.5 1.56 24.5 1.42 22.0 1.29 19.5 1.15 

44 33.0 2.24 30.5 2.08 27.5 1.91 25.0 1.75 22.5 1.58 20.0 1.41 

48 33.5 2.70 31.0 2.50 28.0 2.30 25.5 2.10 22.5 1.90 20.0 1.70 

52 34.0 3.20 31.0 2.96 28.5 2.72 25.5 2.49     

56 34.0 3.74 31.5 3.46 28.5 3.18 26.0 2.91     

60 34.5 4.32 31.5 4.00 29.0 3.68 26.0 3.36     

64 34.5 4.94 31.5 4.57         

68 34.5 5.60 32.0 5.18         

72 35.0 6.30 32.0 5.83         

76 35.0 7.05 32.0 6.52         

80 35.0 7.83 32.5 7.25         
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продовження таблиці 2.3.8.12 

 

Б е р е з а 

 

d, см;  на 

висоті 1.3 м 

1 розряд 2 3 4 5 5а 

h v h v h v H v h v h v 

8 15.0 0.036 14.0 0.033 12.5 0.030 11.0 0.028 10.0 0.025 8.5 0.022 

12 18.5 0.095 17.0 0.088 15.5 0.081 13.5 0.074 12.0 0.066 10.5 0.059 

16 21.0 0.19 19.5 0.18 17.5 0.16 15.5 0.15 14.0 0.13 12.0 0.12 

20 23.5 0.33 21.5 0.30 19.5 0.27 17.5 0.25 15.0 0.22 13.0 0.20 

24 25.0 0.50 23.0 0.46 21.0 0.42 18.5 0.38 16.5 0.34 14.0 0.30 

28 27.0 0.73 25.0 0.67 22.5 0.61 20.0 0.55 17.5 0.50 15.5 0.44 

32 28.5 0.99 26.0 0.91 23.5 0.83 21.0 0.75 18.5 0.68 16.0 0.60 

36 29.0 1.29 26.5 1.19 24.0 1.08 21.5 0.98 19.0 0.88 16.5 0.77 

40 30.0 1.62 27.0 1.49 24.5 1.36 22.0 1.23 19.5 1.10 17.0 0.97 

44 30.5 1.99 27.5 1.83 25.0 1.67 22.5 1.51 20.0 1.35 17.0 1.20 

48 31.0 2.40 28.0 2.21 25.5 2.01 22.5 1.82 20.0 1.63 17.5 1.44 

52 31.0 2.84 28.5 2.61 25.5 2.38       

56 31.5 3.32 28.5 3.05 26.0 2.79       

60 31.5 3.83 29.0 3.53 26.0 3.22       

64 31.5 4.39           

68 32.0 4.97           

72 32.0 5.60           

76 32.0 6.26           

80 32.5 6.96           
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продовження таблиці 2.3.8.12 

Вільха 

 

d, см;  на 

висоті 1.3 м 

1  розряд 2 3 4 5 

h, м v, м
3
 h v h V h v h v 

8 14.0 0.034 12.5 0.032 11.5 0.029 10.0 0.027 9.0 0.024 

12 17.5 0.095 16.0 0.087 14.5 0.080 13.0 0.073 11.5 0.066 

16 20.5 0.19 19.0 0.18 17.0 0.16 15.5 0.15 13.5 0.13 

20 23.0 0.33 21.0 0.31 19.0 0.28 17.0 0.26 15.0 0.23 

24 25.0 0.52 23.0 0.48 21.0 0.44 18.5 0.40 16.5 0.36 

28 26.5 0.74 24.5 0.68 22.0 0.63 19.5 0.57 17.5 0.51 

32 27.5 1.00 25.0 0.92 22.5 0.84 20.5 0.76 18.0 0.68 

36 28.0 1.29 25.5 1.19 23.0 1.08 20.5 0.98 18.0 0.88 

40 28.5 1.62 26.0 1.49 23.5 1.36 21.0 1.23 18.5 1.10 

44 29.0 1.98 26.5 1.82 23.5 1.66 21.0 1.50 18.5 1.34 

48 29.0 2.37 26.5 2.18 24.0 1.99 21.5 1.80 19.0 1.61 

52 29.0 2.80 26.5 2.57 24.0 2.35     

56 29.5 3.26 27.0 3.00 24.5 2.74     

60 29.5 3.76 27.0 3.46 24.5 3.16     

64 29.5 4.30         

68 29.5 4.86         

72 30.0 5.47         

76 30.0 6.11         

80 30.0 6.78         
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продовження таблиці 2.3.8.12 

                               

Л и п а 

 

d, см;  на 

висоті 1.3 м 

1  розряд 2 3 4 5 

h, м v, м
3
 h v h V h v h v 

8 14.0 0.035 12.5 0.032 11.5 0.030 10.0 0.027 9.0 0.024 

12 17.5 0.095 16.0 0.088 14.5 0.081 13.0 0.074 11.5 0.067 

16 20.5 0.19 19.0 0.18 17.0 0.16 15.5 0.15 13.5 0.13 

20 23.0 0.34 21.0 0.31 19.0 0.28 17.0 0.26 15.0 0.23 

24 25.0 0.52 23.0 0.48 21.0 0.44 18.5 0.40 16.5 0.36 

28 26.5 0.75 24.5 0.69 22.0 0.63 19.5 0.57 17.5 0.51 

32 27.5 1.00 25.0 0.92 22.5 0.84 20.5 0.76 18.0 0.69 

36 28.0 1.29 25.5 1.19 23.0 1.09 20.5 0.99 18.0 0.88 

40 28.5 1.62 26.0 1.49 23.5 1.36 21.0 1.23 18.5 1.10 

44 29.0 1.98 26.5 1.82 23.5 1.66 21.0 1.51 18.5 1.35 

48 29.0 2.37 26.5 2.18 24.0 1.99 21.5 1.81 19.0 1.62 

52 29.0 2.80 26.5 2.58 24.0 2.36 21.5 2.13 19.0 1.91 

56 29.5 3.26 27.0 3.00 24.5 2.75 21.5 2.49 19.0 2.23 

60 29.5 3.76 27.0 3.46 24.5 3.16 22.0 2.87 19.0 2.57 

64 29.5 4.30 27.0 3.95 24.5 3.61 22.0 3.27   

68 29.5 4.87 27.0 4.48 24.5 4.09 22.0 3.71   

72 30.0 5.47 27.0 5.03 24.5 4.60 22.0 4.16   

76 30.0 6.11 27.5 5.62 24.5 5.14 22.0 4.65   

80 30.0 6.78 27.5 6.24 24.5 5.70 22.0 5.16   
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продовження таблиці 2.3.8.12 

  

Акація  біла 

 

d, см;  на 

висоті 1.3 м 

3  розряд 4 5 5а 5б 

h, м v, м
3
 h v h V h v h v 

8 13.5 0.033 12.0 0.030 10.5 0.027 9.0 0.024 8.0 0.021 

12 16.0 0.085 14.5 0.077 12.5 0.070 11.0 0.062 9.5 0.054 

16 18.0 0.17 16.0 0.15 14.0 0.14 12.5 0.12 10.5 0.11 

20 19.5 0.28 17.5 0.25 15.5 0.23 13.5 0.20 11.5 0.18 

24 21.0 0.43 18.5 0.39 16.5 0.35 14.0 0.31 12.0 0.27 

28 22.0 0.61 19.5 0.55 17.5 0.49 15.0 0.44 12.5 0.38 

32 22.5 0.82 20.5 0.74 18.0 0.66 15.5 0.59 13.0 0.51 

36 23.0 1.05 20.5 0.95 18.0 0.85 16.0 0.75 13.5 0.66 

40 23.5 1.32 21.0 1.19 18.5 1.07 16.0 0.94 13.5 0.82 

44 23.5 1.61 21.0 1.46 18.5 1.31 16.0 1.15 13.5 1.00 

48 24.0 1.93 21.5 1.75 19.0 1.57 16.5 1.38 14.0 1.20 

52 24.0 2.28         

56 24.5 2.66         
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2.3.8.13. Об’єм стовбурів (в корі) в молодняках за висотою і діаметром на висоті 1.3 м [14] 
 

Діаметр на 

висоті 1.3 м, 

см 

Об’єми стовбура,  0.0001 м
3
,  при висоті, м 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

С о с н а 

1.0 2 4          

1.5 4 6          

2.0 6 9 12 15        

2.5 9 13 17 21 26       

3.0  17 23 28 34       

3.5  22 29 36 43 50 58     

4.0  27 36 45 53 62 71     

4.5  32 43 54 65 76 86 97    

5.0  39 51 64 77 90 103 116 128   

5.5   60 75 91 106 121 136 151   

6.0   70 87 105 122 140 157 175 192  

6.5   80 100 120 140 160 180 201 221  

7.0   91 114 137 160 182 205 228 251 274 

7.5   103 129 154 180 206 231 257 273 308 

Я л и н а 

1.0 2           

1.5 4 6          

2.0 6 9 12         

2.5 9 13 17 22        

3.0 11 17 23 28 34       

3.5 14 21 29 36 43 50      

4.0  26 35 44 53 62      

4.5  32 43 53 64 74 85     

5.0  38 51 63 76 89 101     

5.5  44 59 74 89 104 118 133    

6.0   69 88 105 123 140 157    

6.5   78 98 118 137 157 176 196   

7.0   89 111 133 156 178 200 222   

7.5   100 125 150 175 200 225 251 276  

8.0     165 192 220 247 274 301 333 

Д  у  б 

1.0 2 3 4         

1.5 4 6 8         

2.0 6 8 11 13        

2.5 9 13 16 19 23       

3.0 12 17 21 25 29       

3.5 18 24 29 34 40 45      

4.0 24 30 37 44 51 56      

4.5  37 45 54 64 70      

5.0  44 53 64 78 83 93     

5.5  55 67 80 94 105 117     

6.0  66 81 95 110 126 140     

6.5   94 110 128 146 163     

7.0   106 126 146 166 185     

7.5   122 145 168 191 213     

8.0   138 164 189 215 241     
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продовження таблиці 2.3.8.13 

Діаметр на 

висоті 1.3 

м, см 

Об’єми стовбура,  0.0001 м
3
,  при висоті, м 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б  у  к 

1.0 3 6          
1.5 4 7          
2.0 6 9 12 15 18 21 24     
2.5 9 13 16 20 24 28 32     
3.0 12 17 21 24 29 34 39     
3.5    31 36 42 48 54 60 67 73 
4.0    38 44 51 58 64 71 78 84 
4.5    54 58 66 73 80 88 95 102 
5.0    65 73 81 88 96 104 112 120 
5.5      98 110 122 134 147 159 
6.0      115 132 148 165 182 198 
6.5      128 146 166 184 204 222 
7.0      140 161 183 204 226 247 
7.5       181 207 233 259 285 
8.0       200 231 262 292 323 

Б е р е з а 

1.0 2 3          
1.5 5 6 7         
2.0 8 9 10 12 13       
2.5 12 14 16 18 20       
3.0  20 23 26 29 31      
3.5  28 32 36 39 43 46     
4.0   41 46 51 56 60     
4.5   55 58 64 70 76 82    
5.0   67 72 79 86 93 100    
5.5    86 94 103 112 121    
6.0    102 112 123 133 144 159   
6.5    123 132 144 156 168 181   
7.0     152 166 180 194 209   
7.5     180 190 206 222 240   
8.0      216 234 252 272   

О с и к а 

1.0 3 4 5         
1.5 5 6 7 8        
2.0 8 10 12 14        
2.5 12 14 17 19 21       
3.0  20 23 26 29 32      
3.5  26 30 34 38 42      
4.0   38 43 48 53 58     
4.5   46 53 59 65 71     
5.0    64 71 78 86 94    
5.5    76 85 94 103 112    
6.0     100 110 121 131 142   
6.5     116 128 140 152 164   
7.0      147 161 175 189   
7.5      167 183 199 215   
8.0       207 225 243 162  
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продовження таблиці 2.3.8.13 

Діаметр на 

висоті 1.3 

м, см 

Об’єми стовбура,  0.0001 м
3
,  при висоті, м 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вільха   чорна 

1.0 2 3 4         

1.5 4 5 7         

2.0 7 9 11 12        

2.5 10 12 15 18 20       

3.0  18 21 24 28       

3.5  23 28 32 37 41      

4.0   35 41 47 53      

4.5   44 51 58 65 72     

5.0    62 71 79 88     

5.5    74 85 95 105 116    

6.0    87 99 111 123 136    

6.5     116 130 144 158 172   

7.0     134 150 166 182 198   

7.5     153 171 189 208 226   

8.0      193 214 235 256   

 

 

2.3.8.14. Коефіцієнт форми ( q2 ), видове число  ( f ) 

 

 

          d  на  1/2 h 

q2  =  ----------------- 

                        d  на  1.3 м 

 

Коефіцієнт форми: сосни – 0.65; ялини – 0.70; дуба – 0.68; берези – 0.66; осики – 0.70. 

 

        v  стовбура 

f   =   ----------------- 

                       v  циліндра 

 

 

Діаметр циліндра береться рівним діаметру стовбура на висоті 1.3 м, а його висота – 

висоті стовбура: 

f  повнодеревних стовбурів – 0.60-0.70;  

f  середньої повнодеревності – 0.50; 

f   малої повнодеревності – 0.35-0.40. 
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2.3.8.15. Діаметр пня (чисельник – у корі; знаменник – без кори) в залежності від діаметра 

дерева на висоті 1.3 м, см [2] 

 

Діаметр на 

1.3 м   в 

корі, см 

Сос-

на  

Яли-

на 

Яли-

ця 
Дуб Ясен Бук Граб 

Оси-

ка 

Бе-

реза 
Віль-ха 

 11 11 10 12 11 11 12 11 13 11 

8 9 10 9 10 10 10 11 9 11 10 

 16 16 14 17 16 16 18 16 19 16 

12 14 15 13 15 14 15 17 14 16 14 

 21 21 20 22 21 22 24 22 24 21 

16 18 20 19 19 19 21 23 20 20 19 

 26 27 25 27 26 27 30 27 29 26 

20 22 25 24 24 24 26 29 25 25 24 

 30 32 31 31 32 32 35 33 34 32 

24 26 30 29 28 30 31 34 31 29 29 

 35 37 36 36 37 37 40 38 39 37 

32 30 35 34 33 35 36 39 35 34 34 

 44 46 44 46 48 46 50 47 48 47 

36 38 44 42 42 45 45 48 43 43 43 

 49 51 48 51 53 51 54 51 53 52 

40 43 49 46 47 50 50 52 47 47 48 

 53 56 52 56 58 55 58 54 58 56 

44 47 54 50 51 55 54 56 50 52 52 

 57 60 56 61 63 60 62 58 62 61 

48 51 58 54 56 59 58 60 53 56 57 

 62 65 60 66 67 64 65 61 67 66 

52 56 62 58 61 63 62 63 56 60 62 

 67 69 65 71 71 69 68 64 72 70 

56 60 66 62 65 67 67 66 59 65 66 

 71 74 69 75 75 73 71 68 76 75 

60 64 71 66 69 71 71 69 62 69 71 

 76 78 73 80 79 77     

64 69 75 70 74 75 75     

 81 82 77 85 83 81     

68 74 79 74 78 79 79     

 86 86 81 90 88 86     

72 79 83 78 83 83 84     

 90 90 85 94 92 90     

76 83 87 82 87 87 88     

 95 94 89 99 96 94     

80 88 91 86 92 91 92     
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2.3.8.16. Визначення  висоти  дерева за виміряним кутом [6] 

 

 

Гра-

дуси 

Відстань до дерева, м  

Гра-

дуси 

Відстань до дерева, м 

10 15 20 25 10 15 20 25 

Висота дерева, м Висота дерева, м 

30 7.3 10.2 13.0 15.9 45 11.5 16.5 21.5 26.5 

31 7.5 10.5 13.5 16.5 46 11.9 17.0 22.2 27.4 

32 7.7 10.9 14.0 17.1 47 12.2 17.6 22.9 28.3 

33 8.0 11.2 14.5 17.7 48 12.6 18.2 23.7 29.3 

34 8.2 11.6 15.0 18.4 49 13.0 18.8 24.5 30.3 

35 8.5 12.0 15.5 19.0 50 13.4 19.4 25.3 31.3 

36 8.8 12.4 16.0 19.7 51 13.9 20.0 26.2 32.4 

37 9.0 12.8 16.6 20.3 52 14.3 20.7 27.1 33.5 

38 9.3 13.2 17.1 21.0 53 14.8 21.4 28.0 34.7 

39 9.6 13.6 17.7 21.7 54 15.3 22.1 29.0 35.9 

40 9.9 14.1 18.3 22.5 55 15.8 22.9 30.1 37.2 

41 10.2 14.5 18.9 23.2 56 16.3 23.7 31.2 38.6 

42 10.5 15.0 19.5 24.0 57 16.9 24.6 32.3 40.0 

43 10.8 15.5 20.2 24.8 58 17.5 25.5 33.5 41.5 

44 11.2 16.0 20.8 25.6 59 18.1 26.5 34.8 43.1 

     60 18.8 27.5 36.1 44.8 

 

 

При  куті візування в 45
о
 висота дерева дорівнює відстані до дерева, м,  плюс 

висота від землі до ока спостерігача. 
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2.3.8.17. Множники для визначення загальної суми площ перерізів деревостану на 1 га та 

його складу на  пробних площадках площею 400м
2 

[3]. 

 

Середній 

діаметр, см 

Множник для 

1 дерева 

Середній 

діаметр, см 

Множник для 

1 дерева 

Середній 

діаметр, см 

Множник 

для 1 дерева 

8 0.13 28 1.5 48 4.5 

10 0.20 30 1.8 50 4.9 

12 0.28 32 2.0 52 5.3 

14 0.38 34 2.3 54 5.7 

16 0.50 36 2.5 56 6.2 

18 0.64 38 2.8 58 6.6 

20 0.78 40 3.1 60 7.1 

22 0.95 42 3.5 62 7.6 

24 1.1 44 3.8 64 8.1 

26 1.3 46 4.2   

 

Приклад:  Згідно з переліком на пробній площадці маємо: 

Порода  СЗ ДЗ БП 

Кількість дерев 10 7 2 

Середній діаметр 28 24  26 
 

Згідно із розрахунками: 

Площа перерізів 10х1.5=15 7х1.1=7.7 2х1.3=2.6 

Разом   15.0 + 7.7 + 2.6 = 25.3 м
2
 

Склад   15:25.3=0.6 7.7:25.3=0.3 2.6:25.3=0.1   

   6СЗ     3ДЗ     1БП 

 

2.3.8.18. Визначення запасу молодняків за повнотою і висотою [3]. 

 

Висота,м 
Запас (м

3
/га

 .
) при повноті 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

Сосна, ялина 

1.0 1 2 2 2 2 3 3 

1.5 4 5 6 7 8 9 10 

2.0 6 8 9 11 12 14 15 

2.5 8 10 12 14 16 18 20 

Б е р е з а 

1.0 1 1 1 1 2 2 2 

1.5 2 3 3 4 4 5 5 

2.0 3 3 4 5 6 6 7 

2.5 5 7 8 9 10 13 13 

О  с  и  к  а 

1.0 2 2 3 4 4 5 5 

1.5 4 4 5 6 7 8 9 

2.0 4 5 5 7 8 9 10 

2.5 7 9 11 13 14 16 18 
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2.3.8.19. Визначення запасу деревостану при вибірковій вимірювальнійтаксації за формулами 

[1]. 

Запас насадження, або ярусу на 1 га визначається як сума запасів складових порід, які 

вираховуються за формулами: 

1.  
н

*н...
н

2
*н

2

2н
1

*н
1

1
nM

nG

nG
M

G

G
M

G

G
M














 ,  де 

∑G1,  ∑G2, …, ∑Gn    – фактичні суми площ поперечних перерізів складових деревних  

порід, м
2
; 

∑G1
Н
,  ∑G2

Н
, …, ∑Gn

Н
 – суми площ поперечних перерізів складових порід нормальних  

насаджень в залежності від їхньої середньої висоти; 

М1
Н
,  М2

Н
, …,  Мn

Н         
 – нормальні запаси (при повноті 1.0) складових порід в 

залежності від їхньої середньої висоти. 

Значення запасів і сум площ перерізів нормальних насаджень беруться з табл.1.16 

довідника. Наведена формула є основною, за якою визначаються  запаси під час 

вимірювальної таксації. Формули 2 і 3 можуть бути використані  для спрощеного визначення 

запасу та для порівняння їхнього значення, вирахуваних різними способами. 

2. М = GHF,   де 

    М   – запас на 1 га в кубічних метрах (м
3
); G – сума площ перерізів на 1 га в м

2
; 

    HF  – видова висота. 

Значення видових висот беруться з таблиці 2.3.8.14 данного довідника. Для визначення 

запасу в залежності від суми площ перерізів і видової висоти використовують також 

таблицю 1.24. 

3. М = G (H + 3) Fcp,  де 

    М     –  запас на 1 га в кубічних метрах (м
3
); G –  сума площ перерізу на 1 га в м

2
; 

    H     –  середня висота в м; Fcp – середнє видове число. Для світлолюбивих порід 

(сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя), дорівнює 0.40; для тіневитривалих порід 

(ялина, кедр, ялиця, бук, дуб, в’яз, ясен) – 0.42.   
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3.8.33. Опис основних захворювань лісу. 

 

Шютте снігове сосни. Збудник: Phacidium infestans Karst. Порядок фацидієві 

(Phacidiales). 

 

Грибкова хвороба, збудник якої вражує сходи, сіянці, підріст і самосів сосни звичайної. 

Головна ознака хвороби: після танення снігу на хворих особинах сосни добре помітна біла 

павутинна грибниця, яке під дією сонячного проміння і повітря сіріє і дві неділі 

розпадається. Шпильки хворих особин сосни виходять з під снігу буро-червоні і поступово 

сіріють. З початком посіріння шпильок на них з’являються темні крапки – зачатки апотецій. 

У вересні вони дозрівають і відбувається розсіювання спор. Хвороба отримала свою назву у 

зв’язку із здатністю її збудника розвиватись під снігом. Вона розвивається всюди, але 

найбільшого поширення набула у регіонах з постійним сніговим покривом, що забезпечує 

інтенсивний розвиток хвороби. 

Заходи боротьби. Розміщення розсадників на віддалі понад 250 м від соснових 

насаджень. Знищення у розсаднику опалих шпильок. Застосування фунгіцидів. 

 

Шютте сосни звичайне. Збудник: Lophodermium pinastri Chev. Порядок фацидієві 

(Phacidiales) 

 

Грибкова хвороба, яка уражує різні види сосен, але частіше зустрічається на сосні 

звичайній. Вражаються сходи, сіянці і молодняки сосни, але найбільшу шкоду хвороба 

спричиняє однолітнім і двохлітнім сіянцям у розсадниках.  

Масове зараження шпильок сумкоспорами грибів відбувається, зазвичай, у другій 

половині вегетаційного періоду. В роки з теплою ранньою весною і значною кількістю 

опадів зараження шпильок відбувається також у травні – червні.  

Першою ознакою зараження є часткове пожовтіння шпильок, у тканинах яких 

розвивається міцелій паразита. Пожовтіння може проявитись у різні терміни (з кінця серпня 

до початку листопада). На вражених шпильках восени але частіше весною наступного року 

з’являються пікніди гриба у вигляді дрібних чорних штрихів або крапок. Шпильки стають 

червонуватими, відмирають і осипаються. На відмерлих шпильках влітку формуються 

плодові тіла гриба – апотеції. Вони чорні, випуклі, мають подовжену форму, і при дозріванні 

на них відкриваються продольні щілини. Розсіяні сумкоспори потрапляють на шпильки і 

заражують їх через продихи. Найбільше зараження відбувається при високій температурі та 

вологості повітря, 

дощовій погоді. 

Головне джерело 

інфекції – опалі 

шпильки з апотеціями 

збудника хвороби. 

Заходи боротьби. 
Розміщення 

розсадників на віддалі 

понад 250 м від 

соснових насаджень. 

Знищення у 

розсаднику опалих 

шпильок. 

Упереджувальне 

застосування 

фунгіцидів. 
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Судинний мікоз дуба. 

 

Загальні відомості. Судинний мікоз (трахеомікоз) дуба є інфекційним системним 

захворюванням дерев, яке розвивається за ендофітним типом. Збудниками хвороби 

уражується переважно водопровідна система дерева – судини та навколосудинна паренхіма. 

Захворюванню піддаються насадження всіх вікових категорій, проте з віком частка уражених 

дерев зростає. Збудники хвороби поширюються по всьому організму рослини і виділяються з 

усіх її тканин та органів: листя, бруньок, однорічних пагонів, гілок різної товщини, 

деревини, камбію, коріння, жолудів. У найбільшій кількості збудник хвороби наявний у 

верхівкових однорічних пагонах, гілках крони та листі, з яких його легше виділити для 

визначення та підтвердження захворювання і у значно меншій мірі – у тканинах стовбура – 

камбії та деревині. Хвороба поширена практично по всьому ареалу роду Quercus – у 

Північній Америці (США та Канаді), де уражуються переважно види з секції червоних дубів; 

Європі, де уражуються практично всі види дубів, але особливо Quercus petraea. У Східній 

Європі уражується переважно Quercus robur. 

Збудники судинного мікозу. Збудниками хвороби є мікроскопічні гриби з роду Ceratocystis 

(C. roboris, C. valachium, C. kubanicum) класу аскоміцетів та види родів Verticillum та 

Fusarium (F. oxysporum, F. poae, F. lateritium) класу гіфоміцетів. Насадження або окремі 

дерева можуть одночасно бути ураженими 2-3 збудниками судинного мікозу. 

Серед збудників є об’єкт міжнародного карантину – Ceratocystis fagacearum, поширений 

переважно у США, проте є відомості про його поодинокі знахідки в Європі. Деревина, ним 

уражена, не підлягає реалізації та обов’язково негайно знищується (спалюванням). 

Зараження судинним мікозом. Зараження здорових дерев дуба відбувається переважно 

позакореневим шляхом (видами роду Ceratocystis). Восени з чечевичок та розривів кори 

всохлих та напіввсохлих дерев, особливо у гілках крони, з’являються конідієносці, які несуть 

численні конідії, що легко переносяться вітром. Для видів роду Fusarium, вірогідно, 

можливий також шлях зараження через грунт та коріння дуба. Для обох збудників 

(Ceratocystis та Fusarium) існує можливість зараження сусідніх рослин дуба через анастомози 

коріння. У лісові розсадники та при створювані культури дуба хвороба може бути занесена з 

жолудями, зараженими збудниками судинного мікозу. 

Швидке поширення хвороби обумовлене також складними симбіотичними зв’язками її 

збудників з стовбуровими ентомошкідниками (в першу чергу, з ксифідрією дубовою та 

дубовим заболонником), які уражують живі ослаблені дерева. Вони переносять макроконідії, 

мікроконідії та часточки життєздатного міцелію в своєму організмі з хворих дерев на 

здорові. Переносчиками збудників судинного мікозу також є вузькотілі златки з роду Agrillus 

(зелена вузькотіла, двоцяткова та ін.) та усачі. Однією з причин швидкого поширення 

трахеомікозу дуба також є перенесення збудника захворювання гусінню філофагів 

молодшого віку. Молода гусінь непарного шовкопряду являє собою волохату легку 

мікрокульку (діаметром 1-2 мм) і легко переноситься вітром на значні відстані, а молода 

гусінь п’ядунів для збільшення парусності випускає павутинку, що також забезпечує їй 

перенесення вітром. 

Умови прояву хвороби. Збудники хвороби можуть існувати десятки років у насадженні та 

окремому дереві, перебуваючи у нешкідливій, латентній стадії, яка за умови стійкого 

гомеостазу у насадженні не проявляється як хвороба. 

Судинний мікоз дуба, як хвороба, майже завжди є наслідком сильного первинного 

ослаблення насадження завдяки дії одного або кількох природних або антропогенних 

факторів. Первинною причиною ослаблення насадження можуть бути погодно-кліматичні 

умови: сильна посуха, особливо протягом кількох років поспіль; сильні морози взимку, які 

пошкоджують частину коріння; гідрологічні – зміна рівня ґрунтових вод (зниження або 

підвищення); ентомологічні – об’їдання листя дуба філофагами – травневим хрущем, 

п’ядунами зимовим та обдиралом, непарним шовкопрядом, похідним шовкопрядом та ін.; 

підкислення ґрунту кислотними дощами та перехід алюмінію у легкодоступну для рослин 
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форму, що гальмує фосфорний цикл та сильно пригнічує рослини. Типовим є причинно-

наслідковий ланцюг, коли результат дії одного фактора ініціює або підсилює вплив 

наступного. В цьому ланцюзі судинний мікоз, як правило, стоїть на 3-4 місці, тобто майже 

ніколи не є ініціюючим фактором всихання дібров. 

Форми протікання та зовнішні діагностичні ознаки хвороби. Судинний мікоз протікає 

у гострій або хронічній формі. При гострій формі всихання дерева відбувається протягом 

одного вегетаційного періоду або його частини (у залежності від виду збудника). При цьому 

листя скручується краями доверху, воно стає ясно-зелено-жовтим до бронзового. Всихання 

листя починається з кінців гілок і швидко охоплює всю крону, а його опадання 

спостерігається через 6-8 тижнів після спалаху хвороби. При ураженні дерев в кінці 

вегетаційного періоду – листя всихає без зміни кольору та частково залишається на дереві 

взимку. Під корою всохлих гілок утворюються скупчення міцелію. 

При хронічній формі хвороба може тривати 5-10 років і більше. Саме ця форма має 

переважне поширення у Східній Європі, в т.ч. Українському Поліссі. Всихання дуба 

починається з кінців верхівкових гілок. Листя на них стає дрібним, зігнутим, жовтіє, буріє, 

підсихає та передчасно опадає. Часто на початку вегетації листя, на найбільш уражених 

трахеомікозом гілках, або не розвивається, або є дрібним і швидко опадає, а верхівкова гілка 

невдовзі всихає. Поступово всихання охоплює всю крону, поширюючись від верхівки (у 

дерева формується суховершинність) до середніх та нижніх частин крони; від тонких гілок 

до опорних. Часто стовбур дерева щільно вкривається короткими водяними пагонами. 

При хронічній формі трахеомікозу добре помітним є сезонний прояв хвороби – весною та 

у першій половині літа відбувається важко помітний розвиток збудника, а початок всихання 

нових дерев, як правило, візуально спостерігається у серпні-вересні. 

Гостра форма трахеомікозу досить добре діагностується за зовнішніми ознаками, однак 

зовнішні ознаки судинного мікозу хронічної форми не є специфічними і можуть співпадати з 

ознаками, що виникають внаслідок дії інших шкідливих факторів. Для підтвердження 

захворювання трахеомікозом обов’язково слід використовувати мікробіологічні методи 

дослідження відібраних зразків з всихаючих дерев дуба. 

Способи візуального виявлення трахеомікозу у деревині та гілках дуба. Міцелій 

збудників судинного мікозу масово розвивається у судинах, де є нестача соку, закупорюючи 

їх. Міцелій темно забарвлений, при хронічній 

формі захворювання на поперечному перерізі 

гілки він має вигляд окремих цяток від 

оливкового до темно-коричневого кольору 

(коли уражені поодинокі судини), груп цяток, 

частин кілець; при гострій формі – майже 

повних кілець. На поздовжньому перерізі 

уражена судина має вигляд більш-менш довгого 

темно-коричневого штриха, а при сильному 

ураженні – довгого тяжа. 

З метою діагностування трахеомікозу у 

насадженні влітку, в олистяному стані 

обирають дерево з ажурною та частково 

всохлою кроною, а у зимовий період у 

безлистому стані – суховершинне дерево. На 

стовбурі дерева сокирою робиться надруб через 

кору у деревину на глибину до 2 см (розміром 5 

х 5 х 2 см). Зразок деревини вирубують зі 

стовбура та візуально аналізують на наявність 

на поперечному та поздовжньому перерізах 

симптомів ураження трахеомікозом, названих 

вище.  

Крона дуба, уражена 

судинним мікозом 
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Для визначення ураженості коріння дуба трахеомікозом проводять відкопування крупних 

коренів (діаметром 3-10 см) з ґрунту, з яких вирубують частину деревини, аналогічно таким 

зі стовбура та за тими ж ознаками визначають наявність інфекції судинного мікозу. 

Точний діагноз можливо поставити при спилюванні спеціально відібраних модельних 

дерев у насадженні. Після їх спилювання у першу чергу підлягають аналізу верхівкові гілки 

– однорічні пагони та середні частини гілок, діаметром 2,5-3 см. Для підтвердження 

судинного мікозу влітку з верхівкових гілок відбирають зразки листя, однорічних пагонів та 

середніх гілок для проведення мікробіологічних аналізів. 

Оцінка ступеня ураження дубового насадження судинним мікозом. Ступінь ураження 

судинним мікозом дерев у насадженні тісно пов’язана з його віком та ступенем всихання 

крон. Якщо мікробіологічні аналізи виявили у насадженні збудників судинного мікозу, що є 

прямим підтвердженням захворювання, встановлюється залежність між поширенням 

інфекції, віком деревостану та ступенем всихання крон дерев (табл. 2.3.8.33). 

Таблиця 2.3.8.33 

Залежність поширення судинного мікозу дуба у деревині у залежності від ступеня всихання 

крони та віку дерев (за Є.А. Крюковою, 1985) 

Вік дерева, 

років 

Ступінь всихання 

крони, % 

Поширення інфекції по стовбуру (потемніння 

судин) 

10-20 

25 Зверху не доходить до коренів на 20-50 см 

50 Зверху не доходить до коренів на 10-20 см 

75 Уражує весь стовбур та корені 

100 Уражує весь стовбур та корені 

20-40 і 

старше 

25 Зверху доходить до середини стовбура  

50 Зверху доходить до 60% висоти стовбура 

75 Зверху не доходить до коренів на 20-100 см, іноді 

проникає у корені 

100 Зверху не доходить до коренів на 10-20 см, а 

також проникає у корені 

 

З метою кількісної оцінки стану ураженості 

дубового насадження судинним мікозом 

необхідно виявити співвідношення дерев дуба з 

різним ступенем всихання крон. З цією метою у 

найбільш типовому місці виділа закладається 

пробна площа розміром 0,25-1,0 га, на якій 

визначається загальна кількість дерев 3-6 класів 

санітарного стану (від ослаблених до всохлих), а 

також їх відсоток від загальної кількості дерев 

дуба. При цьому дерева 3-6 класів санітарного 

стану поділяються на групи за ступенем 

ураження крони: 25 % всихання, 50 % всихання, 

75 % всихання, 100 % всихання. 

Якісна оцінка поширення судинного мікозу 

у насадженні проводиться за розрахунком 

сумарної частки дерев дуба 3-6 класів 

санітарного стану від кількості дерев на пробній 

площі: 

 <10 % – слабке ураження судинним 

мікозом; 

 10-30 % – середнє ураження; 

 більше 30 % – сильний ступінь ураження. 

  

Дубове насадження, сильно 

уражене судинним мікозом дуба 
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При ураженні 20 % загальної кількості дерев у насадженні, у яких всохло 75-100 % 

крони, ступінь ураження насадження трахеомікозом вважається сильним. 

У насадженнях дуба, які характеризуються середнім та сильним ступенем ураження 

судинним мікозом, при повноті 0,7 і вище слід проводити вибіркові санітарні рубки 

підвищеної інтенсивності, які б мали упереджувальний характер, з більш-менш рівномірною 

виборкою дерев, всихання крон яких помітно, але ще є меншим 25 % крони – для зменшення 

кількості наступних прийомів вибіркових санітарних рубок та запобіганню швидкому 

поширенню захворювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фузаріоз. Збудники: види роду (Fusarium spp.) 

 

Фузаріоз, як системне грибкове захворювання рослин, як правило, проявляється у 

лісовому господарстві при вирощуванні садивного матеріалу у теплицях, парниках, лісових 

розсадниках, а також у лісових культурах хвойних порід молодшого віку. 

Збудниками хвороби у Поліссі України є різноманітні види мікроскопічних грибів роду 

фузаріум (Fusarium spp.), який належить до групи мітоспорових грибів (Mitosporic fungi), 

класу Гіфоміцетів (Hyphomycetes), порядку Туберкулярієвих (Tuberculariales), родини 

Туберкулярієвих (Tuberculariaceae). 

Найбільш поширеними збудниками фузаріоза хвойних порід у теплицях та лісових 

розсадниках Українського Полісся є: 

1. Фузарій гостроспоровий (Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans); 

2. Фузарій споротриховий, різновид тонконоговий (Fusarium sporotrichiella Bilai var. poae 

(Peck) Wollenw.); 

3. Фузарій бузиновий (Fusarium 

sambucinum Fuck.); 

4. Фузарій пасльоновий (Fusarium 

solani (Mart.) App. et Wr.). 

Згадані види є досить 

звичайними компонентами 

мікоценозу лісових ґрунтів, а також 

рослинних решток на поверхні та у 

товщі лісової підстилки, проте у 

природних умовах вони переважно 

є сапротрофами і зустрічаються у 

невеликій кількості, не викликаючи 

видимих симптомів захворювання у 

Поперечний та поздовжній перерізи гілки 

дуба, ураженої судинним мікозом 

Закупорені судини гілки дуба темним 

міцелієм збудника судинного мікозу 

Сіянці сосни звичайної з теплиці, всохлі 

внаслідок ураження фузаріозом 
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деревних рослин.  

В умовах теплиць та парників, де одночасно спостерігаються висока температура та 

відносна вологість повітря, створюються найбільш сприятливі умови для розвитку фузаріозу. 

Зараження рослин його 

збудниками відбувається через 

грунт. У лісових розсадниках 

спалаху захворювання сприяє 

волога погода за високої 

температури повітря, а також 

відсутність сівозміни – 

вирощування садивного матеріалу 

протягом років на тій самій площі. 

Таким чином створюється 

небезпечний мікологічний фон 

завдяки накопиченню хламідоспор 

та міцелію фузаріїв у ґрунті. 

У теплицях, парниках і 

розсадниках головним проявом 

хвороби у сосни та ялини є загнивання насіння та проростків у товщі грунту, а також 

полягання сіянців. Останнє може проявитися у сіянців різного віку – від 1-3 тижнів до 2-3 

місяців. У сіянців хвойних порід, 

уражених фузаріозом, спочатку 

відбувається пожовтіння кінців 

хвої, потім цілих хвоїнок та 

всихання всієї хвої. При цьому 

збудник, як ендофіт, уражує всі 

органи сіянця, з яких після 

поверхневої стерилізації його 

можна виділити, висіяти у 

культуру, а після утворення 

конідій – ідентифікувати. 

Полягання сіянців відбувається 

внаслідок формування сухої 

перетяжки на висоті кореневої 

шийки, де тканини стебла 

відмирають (так звана «чорна ніжка»), одночасно корінець загниває, а сіянець всихає та 

лягає на землю. Характерною ознакою фузаріозу також є ослизнення загниваючого коріння 

сіянця, а при його висмикуванні з 

ґрунту зовнішні, вражені 

хворобою тканини кореня 

залишаються у ґрунті, а 

висмикується лише центральний 

циліндр корінця, зазвичай більш 

світлого кольору, ніж поверхня 

коріння. 

Швидкому поширенню 

захворювання як у теплицях, так і 

розсадниках сприяє значна 

густота посадки сіянців. При 

цьому зараження відбувається 

через прикореневий грунт, вже 

заражений фузаріями, контакт та 

Враження сосни звичайної фузаріозом у 

тимчасовому розсаднику 

Початкова стадія прояву фузаріозу 

сосни звичайної у теплиці 

Сильне ураження сіянців сосни 

звичайної у теплиці 
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анастомози коріння хворих та здорових сіянців. Саме тому первинний прояв хвороби часто 

має осередковий характер і лише згодом епіфітотія поширюється по всій площі теплиці або 

розсадника. Розвитку хвороби також сприяє механічне пошкодження коріння.  

Хламідоспори зустрічаються у ґрунті до значної глибини – 60 см, де здатні зберігатися 

понад 5 років. Занесення збудників фузаріозу у теплиці та розсадники відбувається з 

ґрунтом, насінням (в якому збудник наявний як ендофіт), насінневою тарою, знаряддями 

обробітку ґрунту тощо. 

Фузарії також виділяють численні токсини, які істотно порушують фізіологічні процеси у 

рослин та пригнічують їх розвиток. Ряд видів при зараженні харчових рослин утворює 

токсини, небезпечні для здоров’я людини. 

Заходи боротьби. Полягають у дотриманні системи комплексного захисту сіянців на усіх 

етапах їх розвитку – від насінини до стандартного посадкового матеріалу. 

 

Фузарій гостро споровий. Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans 

 

Збудник трахеомікозного зав’ядання та кореневої гнилі близько 150 видів культурних 

рослин, сіянців деревних порід, а також дорослих дерев, зокрема дуба. Поліморфний вид, 

описано близько 80 його більш-менш спеціалізованих форм (Билай и др., 1988). 

Повітряний міцелій плівчасто-павутинистий, невисокий, забарвлений у різні відтінки 

рожево-карміново-лілового кольору. Наявні склероції. Макроконідії утворюються у 

повітряному міцелії, зрідка у спородохіях і піоннотах. Макроконідії веретеновидно-

серповидні, еліпсоїдально зігнуті або майже прямі, циліндричні, з тонкою оболонкою та 3-5 

перегородками. Розміри макроконідій з 3-а перегородками – 25-40 х 3,7-5 мкм, з 5-а – 30-50 х 

3,5 мкм. Мікроконідії рясно утворюються на довгих циліндричних конідієносцях, утворюють 

скупчення навколо гіф, овально-циліндричні, з обома заокругленими кінцями, довжина їх у 

2-4 рази перевищує ширину, 10,8-18,6 х 1,5-3 мкм. Хламідоспори рясні, проміжні і 

верхівкові, 1-2-клітинні, незабарвлені.  

Джерело інфекції – хламідоспори, які довго зберігаються у ґрунті та рослинних рештках. 

 

Фузарій бузиновий. Fusarium sambucinum Fuck. 

  

Збудник кореневих та стеблових гнилей культурних рослин, які належать до 30 родин, а 

також саджанців деревних порід, зокрема, хвойних. 

Повітряний міцелій білий, білувато-червоний, рожевий, сильно пухнастий або щільно 

войлочний, строма біла, жовта або оливкова. Склероції темно-червоні або коричневі, часто 

відсутні. Макроконідії утворюються у повітряному міцелії, піоннотах та рідше – у 

спородохіях. Макроконідії веретеновидно-серповидні, еліптично зігнуті, з короткою, добре 

вираженою ніжкою біля основи, яка раптово звужується у вигляді сосочка або верхньої, 

дещо стиснутої клітини. Макроконідії з 3-5 перегородками, у масі рожево-помаранчового 

або тілесного кольору, їх розмір з 3-а перегородками 16-45 х 3-6 мкм, з 5-а – 25-60 х 3,5-6 

мкм. Мікроконідії відсутні. Хламідоспори рясні, проміжні, у ланцюжках та вузлах, у масі 

коричневі. 

Телеоморфа – Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc. 

Оптимальна температура для розвитку цього мікроміцета – 17-25°С та відносна вологість 

повітря 75 %. 

Джерело інфекції – хламідоспори, які довго зберігаються у ґрунті та рослинних рештках. 

 

Фузарій споротриховий. Fusarium sporotrichiella nom. nova Bilai 

 

Небезпечний збудник кореневих та стеблових гнилей багатьох видів рослин.  

Повітряний міцелій швидко ростучий, високий, пухнасто-павутинистий, при 

спороутворенні порошащий, білий, біло-рожевий або червоний. Макроконідії утворюються у 
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повітряному міцелії, рідше у спородохіях і піоннотах, веретеновидно-серповидні, з більш-

менш вираженою ніжкою. Верхівкова клітина неподовжена, її верхівка звужується 

поступово. Мікроконідії, які утворюються на природному субстраті, звичайно з 5-а 

перегородками, 26-48 х 3,8-5 мкм; а ті, які утворюються у повітряному міцелії – з 3-а 

перегородками, 17-28 х 2,8-4,5 мкм. Мікроконідії утворюються на простих або розгалужених 

конідієносцях, частіше грушовидно-лимоновидні, 3,8-12,5 х 3,8-6,6 мкм, рідше булавовидні, 

9,5-15 х 3,8-6,5 мкм. 

Джерело інфекції – хламідоспори, які зберігаються у ґрунті та рослинних рештках. 

 

Фузарій споротриховий, різновид тонконогів. Fusarium sporotrichiella Bilai var. poae 

(Peck) Wollenw. 

 

Небезпечний збудник кореневих та стеблових гнилей багатьох видів культурних рослин, 

а також сіянців хвойних порід. Від основного виду відрізняється наявністю численних 

грушовидно-лимоновидних мікроконідій, дещо дрібніших за розміром – 3,8-9,5 х 3,8-6,1 

мкм. 

Джерело інфекції – хламідоспори, які довго зберігаються у ґрунті та рослинних рештках. 

 

Фузарій пасльоновий. Fusarium solani (Mart.) App. et Wr. 

 

Небезпечний збудник кореневих, стеблових та плодових гнилей багатьох видів 

культурних рослин, а також деревних порід – хвойних (сосни та ялини) та листяних (дуба, 

абрикоса, шовковиці тощо). Поліморфний вид, описано більше 20 його більш-менш 

спеціалізованих форм (Билай и др., 1988). 

Повітряний міцелій щільнопухнастий, білий, біло-рожевий, білувато-кремово-

жовтуватий. Макроконідії утворюються у спородохіях та піоннотах, веретеновидно-

серповидні, слабо еліпсоїдально зігнуті, з короткою, трохи звуженою і тупою верхівковою 

клітиною з сосочкоподібною основою, звичайно з 3-5-а перегородками, з однаковим 

діаметром на більшій частині довжини, у масі кремово-жовтуваті, синьо-зелені, 

коричнювато-білі або глинистого кольору. Розміри макроконідій з 3-а перегородками – 30-45 

х 4,5-5,5 мкм. Мікроконідії утворюються у повітряному міцелії, овально-циліндричні, 12-16 

х 3-4 мкм. Хламідоспори рясні, міцеліальні та конідіальні. 

Джерело інфекції – хламідоспори, які довго зберігаються у ґрунті та рослинних рештках, 

коренях, кореневих залишках, плодах. 

 

Опеньок осінній. Armillariella mellea 

(Vahl. Ex Fr.) Karst. Порядок 

Агарикові (Agaricales). 

 

Гриб існує у всіх частинах світу, за 

виключенням високогірних областей, 

тундри і пустель. Широкому поширенню 

опеньок завдячує своїм біології, умовам 

існування у рослинах, високому 

пристосуванню до субстрату. За 

способом живлення даний гриб 

відноситься до петрофітів, здатних 

викликати хвороби і гнилі коренів у 

багатьох деревних порід і кущів. Він 

зустрічається на деревних рослинах тайги 

– ялині, сосні, модрині, ялиці, березі, 

осиці, горобині; у широколистих лісах 

Плодові тіла опенька осіннього на кореневих 

лапах всихаючого дуба звичайного 
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помірної зони на деревах дуба, клена, липи, бука, ільмових, тополя. Особливо він 

небезпечний для монокультур і плодових насаджень тропіків. 

При сприятливих умовах гриб утворює багаточисельні плодові тіла, які мають вигляд 

округлих шляпок з центральними ніжками. Виникають вони групами часто з декілька 

десятків штук біля основи хворого дерева, на коренях і пеньках дерев, іноді на стовбурах 

дерев до висоти 2 – 3 м. Щляпки спочатку округлі, іноді з невеликим підняттям у центрі, 

медово-жовтого, буро-рудого або коричневого кольору, більш темні у центрі, з дрібними 

волосистими чешуйками, більш темними ніж шляпки. Діаметр шляпок 2 – 10 см (іноді до 20 

см). Гіменофор пластинчатий, 

спочатку білий, потім світло-

бурий. Ніжки плодових тіл біля 

10 см завдовжки, темніючи до 

основи, з плівковим кільцем під 

шляпинкою.  

В плодових тілах 

утворюються багаточисельні 

овальні безкольорові спори, які 

потрапляючи в теплу і вологу 

погоду на пеньки або дерева, 

швидко проростають і 

утворюють новий міцелій 

опенька, який починає 

розповсюджуватись під корою, 

утворюючі потужні 

віялоподібні плівки. Використовуючи багатий на вуглеводи камбій, гриб руйнує периферійні 

шари деревини, в результаті чого з’являється біла волокниста гниль, що відрізняється від 

здорової деревини чорними лініями. У зв’язку із зміною умов живлення плівки міцелію під 

корою набуває сітчасту структуру і розділяються на тонкі шнури, які поступово 

перетворюються у темно-коричневі шнуровидні різоморфи. 

Різоморфи бувають двох типів: круглі і плоскі. Круглі дуже сильно галузяться і 

розвиваються на поверхні 

коренів і у грунті, а плоскі 

утворюються під відмерлою 

корою. Під корою також часто 

зустрічаються білі 

віялоподібні розгалуження і 

плівки грибниці. За 

допомогою різоморф 

відбувається зараження інших 

дерев у пеньків на досить 

значних віддалях. Дуже часто, 

після знімання лісової 

підстилки навколо враженого 

опеньком дерева, можна 

виявити потужні різоморфи, 

які відходять у різні боки. 

Швидкість поширення 

різоморф може досягати 16 – 

20 мм за добу. Досягаючи 

коренів іншого дерева чи пенька, відбувається їх зараження у місцях поранення, кріплення 

корінців або пошкоджень комахами.  

Павутинний міцелій опенька осіннього 

під корою дуба звичайного 

Павутинний міцелій опенька осіннього 

під корою сосни звичайної 
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Опеньок викликає периферійну (заболонну) білу гниль, яка окреслена чорними лініями. 

Швидкість поширення гнилі залежить від віку дерев і їх стану. Більше потерпають молоді 

дерева, що може посилюватись несприятливими екологічними і погодними умовами. 

Розвитку опенька сприяє тепла волога погода, різні антропогенні навантаження.  

Реакція дерева на проникнення гриба проявляється в утворенні антитоксичних тканинних 

бар’єрів у вигляді шарів коркової тканини (листяні породи) або за допомогою виділення 

великої кількості смоли (шпилькові породи). Основне значення коркових бар’єрів – захист 

здорових тканин луба від токсинів опенька, які настільки сильні, що навіть одне місцеве 

ураження кореня може сильно послабити дерево. З часом міцелій швидко наростає під корою 

коренів, досягає кореневої шийки дерева і, закільцевує її, викликаючи загибель дерева 

внаслідок порушення живлення і надходження води.  

Основні ознаки хвороби у хвойних дерев: 1) зріджена крона; 2) напливи смоли на 

коренях і між кореневими лапами; 3) присутність шнуровидних різоморф і білої грибниці під 

корою дерев і коренів. 

Ознаки хвороби на листяних деревах: 1) потемніння і волога гниль луба; 2) зріджена 

крона з дрібним листками; 3) пожовтіння або червоніння (осика) листків; 4) присутність 

різоморф на коренях і під корою стовбура; 5) плодові тіла на коренях і біля стовбура. 

Заходи боротьби. 

Можуть бути ефективними 

лише при виконанні 

системи організаційних, 

агротехнічних, 

лісогосподарських заходів, 

хімічних і біологічних 

методів захисту. 

Організаційні – виявлення 

осередків опенька, збір 

плодових тіл; агротехнічні 

та лісогосподарські – валка 

дерев з коренями, 

корчування і видалення 

пеньків, обпалювання 

пеньків, окорення пеньків, 

вапнування грунту 

(опеньок потребує кислого 

середовища), обрізка 

заражених коренів, 

видалення хворих дерев, 

кільцювання заражених 

коренів, прокладка 

ізолюючих канав 

(глибиною – до 1м, 

шириною – до 0,75 м). 

 

 

 

Сосна звичайна, уражена опеньком осіннім 
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2.3.8.34. Основні шкідливі комахи [ 17,18 ] 

 

Назва 

шкідника 

Стадія 

розвитку 

шкідника  

Породи , які 

пошкоджу-

ються, 

їхній вік 

Характер 

пошкодження 

Час діяльності 

комах 

Характерні ознаки 

метелика, жука гусениці, личинки 

Хвоє – і листогризучі комахи 

Сосновий 

шовкопряд 

Гусениця Сосна будь-

якого віку 

Об’їдання хвої, 

травневих паго-

нів і бруньок. 

Крона 

об’їдається 

знизу уверх і від 

середини до 

периферії 

Літ метеликів у 

червні-липні, 

увечері й уночі. 

Об’їдання хвої в 

серпні-вересні і 

у березні-червні 

наступного 

року 

Передні крила сірувато-

коричневі, 6-8 см у роз-

маху, з червоно-бурою 

поперечною смугою і 

чорнуватими зигзаго-

подібними лініями. 

Посередині біла пляма. 

Задні крила бурі 

Дорослі гусениці 7,5 см 

від сріблясто-сірого до 

бурого кольору, сильно 

мохнаті. На спині поб-

лизу голови, на друго-

му і третьому сегмен-

тах темно-сині барха-

тисті поперечні смуги. 

Тіло з  волосатими 

бородавками 

Шовкопряд 

монашка 

Гусениця Ялина, сос-

на і змішані 

насадження, 

головним 

чином старі 

Молоді 

гусениці 

весною обгри-

зають і перегри-

зають хвою міс-

цями, а дорослі 

об’їдають хвою 

цілком, зали-

шаючи тільки 

пеньки 

Літ метеликів у 

липні-серпні 

увечері й уночі. 

Харчування 

гусені з травня 

по червень 

Метелик, сірувато-бі-

лий, у розмаху крил 

самка – до 5 см, са-

мець – до 3,5 см. 

Передні крила з 4 зви-

вистими чорними попе-

речними лініями і крап-

ками, задні – біловато-

сірі з білою бахромою і 

чорними крапками. 

Черевце рожеве 

Гусениця до 5 см тем-

но-сірого або жовтува-

того кольору з чорною 

великою головою. На 

тілі 6 рядів блакитну-

вато-сірих волосистих 

бородавок. Уздовж 

спини чорна смуга. На 

9 і 10-му сегментах ма-

ленькі червоні бородав-

ки з волосками 

Сосновий 

п’ядун 

Гусениця Сосна, мо-

лода і се-

редньовіко-

ва 

Гусениці об’їда-

ють головним 

чином стару 

хвою, залишаю- 

чи середню 

Літ метеликів у 

травні-червні 

удень. Харчу-

вання гусені у 

червні-серпні 

Метелик до 4 см у роз-

маху крил. Крила самця 

зверху чорно-бурі з 

світлими плямами. 

Самка з рудувато-бури- 

Гусениці до 3 см, голі, 

зелені, з 3-ма поздовж-

німи білуватими смуж-

ками на спині і жовту- 

ватими по боках тіла. 

 



 

419 

 

4
1
9
 

 

продовження таблиці 2.3.8.34 

 

Назва 

шкідника 

Стадія 

розвитку 

шкідника  

Породи , які 

пошкодж., 

їхній вік 

Характер 

пошкодження 

Час діяльності 

комах 

Характерні ознаки 

метелика, жука гусениці, личинки 

   жилку. Дорослі 

гусениці об’їда-

ють хвою ціл-

ком, залишаючи 

тільки пеньки 

 ми крилами, більш тем-

ними на краях. У сидя-

чого метелика крила, 

трохи підняті 

Три пари грудних ніг і 

2 пари в задній частині. 

При пересуванні зги-

нають тіло дугою 

Соснова совка Гусениця Сосна, 

середньо-

вікова 

Гусінь об’їдає 

травневі пагони, 

а потім і усю 

хвою. При 

масовому 

розмноженні 

крона 

об’їдається 

наголо 

Літ метеликів у 

квітні-травні 

увечері і уночі. 

Харчування 

гусені у травні-

червні 

Метелик 3-3.5 см у роз-

маху крил. Передні кри-

ла коричнево-сірі з по-

перечними темно-бури-

ми смугами. Посереди-

ні крила дві білуваті 

плями. Нижні крила 

сірувато-бурі з світлою 

торочкою. Черевце 

товсте, бурувато-сіре 

 

Гусениці до 4 см, 16-

ногі, голі, темно-зелені 

з блискучою буро-жов-

тою головою. Уздовж 

спини 5 білих поздовж-

ніх смужок і на боках 

по одній оранжево-

жовтій 

Звичайний 

сосновий 

пильщик 

Личинка Сосна будь-

якого віку, 

головним 

чином 

молодняки 

15-20 років 

Молоді личинки 

при харчуванні 

залишають вер-

шинку і серед-

ню жилку хвої 

котра жовтіє, 

скручується. 

Дорослі – об’ї-

дають хвою ціл-

ком, залишають 

тільки пеньки 

Літ у травні. 

Харчування 

першого поко-

ління травень-

червень, друго-

го  –  серпень-

вересень 

Невеликі, схожі на мух, 

комахи, але з 4 пере-

тинчастими крилами. 

Довжина тіла 6-9 мм. 

Самець чорного ко-

льору, самка світло-

жовта з чорною 

плямою 

Личинка має 22 ноги 

гола, грязно-зеленого 

кольору, з чорними 

крапками і бурою го-

ловою. По тривозі пі-

діймає голову і викидає 

із рота клейку рідину 
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продовження таблиці 2.3.8.34 

 

Назва 

шкідника 

Стадія 

розвитку 

шкідника  

Породи , які 

пошкодж., 

їхній вік 

Характер 

пошкодження 

Час діяльності 

комах 

Характерні ознаки 

метелика, жука гусениці, личинки 

Рудий 

сосновий 

пильщик 

Личинка Сосна будь-

якого віку 

Личинки, що 

повиходили із 

відкладених на 

хвої яєчок, хар-

чуються торіш-

ньою хвоєю 

Літ жуків у 

серпні-вересні. 

Харчування 

личинок у трав-

ні-червні (одне 

покоління) 

Довжина 7-9 мм. Са-

мець чорного кольору, 

самка червонясто-

жовта, крила жовтуваті 

Личинка грязно-сірого 

кольору з вузькою  

світлою смугою на 

спині і темними 

смугами на боках. 

Голова чорна, блискуча 

 

Шовкопряд 

непарний 

Гусениця Дуб, липа, 

в’яз, плодові 

дерева і 

хвойно-лис-

тяні насад-

ження будь-

якого віку 

Гусениці ран-

ньою весною 

об’їдають 

бруньки, моло-

де листя, а по-

тім суцільно 

крони листяних 

порід, хвойні 

об’їдають менш 

охоче 

Літ метеликів у 

липні-серпні 

увечері. Харчу-

вання гусені у 

травні-липні 

Самець у розмаху крил 

4.5 см. Передні крила 

бурувато сірі з широки-

ми переривчастими тем-

ними поперечними сму-

гами і торочкою в тем-

них плямах по краю. 

Задні крила бурі. Самка 

у розмаху крил до 7 см. 

Крила білуваті з плямис-

тою торочкою і 3-4 по-

перечними зигзагоподіб-

ними чорними лініями. 

Черевце товсте, покрите 

бурими волосками 

Гусениці до 7.5 см, сірі 

з 3 тонкими жовтувати-

ми смужками, 2-ма ря-

дами бородавок, на пе-

редній половині синьо-

го на задній червоного 

кольору. Бородавки 

усаджені пучками дов-

гих отруйних волосків 

буро-сірого кольору 

Золотогуз Гусениця Дубово-лис-

тяні ліси і 

плодові 

дерева 

Гусениці вес-

ною об’їдають 

бруньки, а 

потім листя, у 

другій половині 

літа харчуються 

шкіркою листа з 

Літ метеликів у 

червні-липні 

увечері і уночі. 

Харчування гу-

сені з липня до 

осені, а в нас-

тупний рік  –  у 

Метелик у розмаху 

крил 3-4см. Крила 

сніжно-білі, шовко-

висті, з плямистою 

торочкою. Черевце у 

самця на кінці червоно-

буре, у самки темно-

буре з щіткою 

Гусениці до 3.5 см, 

сірувато-чорні, з 

жовтувато-бурими 

гострими отруйними 

волосками, 2 червоно-

бурими смугами на 

спині і білуватими 

переривчастими 
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продовження таблиці 2.3.8.34 

 

Назва 

шкідника 

Стадія 

розвитку 

шкідника  

Породи , які 

пошкоджені, 

їхній вік 

Характер 

пошкодження 

Час діяльності 

комах 

Характерні ознаки 

метелика, жука гусениці, личинки 

   верхнього боку, 

оголюючи 

крону 

квітні-травні червоно-золотистих 

волосків 

смужками по боках. На 

спині 2 яскраво червоні 

бородавки 

П’ядун 

зимовий 

Гусениця Дуб та інші 

листяні і 

плодові 

дерева 

Гусениці весною 

в’їдаються в 

бруньки, потім 

об’їдають листя, 

продірявлюють 

бруньки, згорта-

ють і скріплю-

ють павутиною 

Літ самців 

пізньої осені у 

жовтні-листо-

паді (до снігу) 

увечері. Харчу-

вання гусені у 

травні-червні 

Самець у розмаху крил 

до 3 см. Передні крила 

жовтувато-сірі з неяс-

ними хвилястими лінія-

ми, задні – більш світлі. 

Самки з зачатковими 

крилами, не літають. 

Тіло бурувато-сіре з 

білуватими крапочками 

Гусениці голі до 20 мм з 

10-ногами блідо-зелені з 

темно-синьою смужкою 

на спині і світлими 

вузькими смужками на 

боках. Повзають, виги-

наючи тіло дугою 

Листовійка 

дубова 

Гусениця Стиглі дере-

востани ду-

ба, рідше 

інші листяні 

Молоді гусениці 

виїдають брунь-

ки і скелетують 

листя. Стягують 

павутиною 2-3 

листи разом в 

трубку, потім 

з’їдають їх. 

Об’їдання  

починається з 

вершини 

Літ у червні-

липні удень і 

увечері над кро-

нами дерев. 

Харчування 

гусені у травні-

червні 

Метелик у розмаху 

крил 2-3 см. Передні 

крила яскраво-зелені, 

задні крила і черевце 

сірі 

Гусениці до 18 мм блі-

до-зелені, іноді майже 

чорного кольору з чор-

ною голівкою. На тілі 

чорні крапки і окремі 

смужки 

Червоно-хвіст Гусениця Дуб, липа, 

в’яз, клен, 

ліщина і 

плодові 

дерева будь-

якого  

Молоді 

гусениці 

спочатку скеле-

тують листя, а 

підростаючи, 

об’їдають їх 

Літ метеликів у 

травні-червні 

увечері і уночі. 

Харчування  

гусені липень- 

Метелик – самка до 6 

см у розмаху крил,  

самець – до 3.5 см.  

Передні крила білу-

вато-сірі з темними  

Гусениці до 5 см, 16-

ногі, лимонно-жовтого 

або сірого кольору. На 

спині щіточки з жовтих 

волосків. На 11 кільці 
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Назва 

шкідника 

Стадія 

розвитку 

шкідника  

Породи , які 

пошкоджені, 

їхній вік 

Характер 

пошкодження 

Час діяльності 

комах 

Характерні ознаки 

метелика, жука гусениці, личинки 

  віку повністю серпень поперечними перев’я-

зками, задні – світло-

сірі 

довге гронце з черво-

них волосків (отруйних) 

 

Шкідники  молодняків 

Великий 

сосновий 

довгоносик 

(слоник) 

Жук, 

личинка 

Молоді сос-

ни і ялини у 

віці 3-10 ро-

ків 

Жуки вигриза-

ють кору окре-

мими площад-

ками до самої 

деревини і жив-

ляться соками 

пагонів з тон-

кою корою 

 

Літ жуків на-

весні на початку 

літа. Харчуван-

ня жуків з весни 

до осені 

(живуть 2-3 

роки) 

Жук 14 мм, темно-буро-

го кольору. Вусики 

прикріплені біля кінця 

довгого хоботка. Самки 

навесні   відкладають 

яєчка у свіжі соснові пні 

і кореневі лапи усихаю-

чих сосен і ялин 

Личинки до 16 мм, без-

ногі, білі, зігнуті серпо-

подібно, з буро-жовтою 

головою. Прокладають 

під корою личиночні 

ходи, де і зимують 

Малий 

сосновий 

довгоносик 

(крапчастий 

смолюх) 

Жук, 

личинка 

Молодняки 

сосни 

Навесні жуки 

проколюють хо-

ботком пагони і 

вигризають 

внутрішні плас-

ти кори. З ранок 

виступають кра-

пельки смоли 

Літ жуків, 

головним 

чином, у травні 

Жук до 8 мм, червоно-

бурий. Самки відкла-

дають яєчка у нижні 

частини 3-15-річних 

сосонок 

Личинки маленькі, білі з 

буроватою голівкою, то-

чать в корі звивисті хо-

ди, потім з них виліта-

ють жуки 

Пагов’юни 

соснові 

(п.зимуючий, 

п.серединної 

бруньки, 

п.літній, 

п.смолівщик) 

Гусениця Сосна 5-15 

років 

Гусениці, що 

вийшли з яєць, 

всвердлюються 

в бруньки або 

пагони і викли-

кають усихання 

бруньок, пош- 

Літ метеликів 

навесні або лі-

том. Харчуван-

ня восени. У 

гусені, що 

перезимувала – 

навесні 

Метелики у розмаху 

крил 12-20 мм, з малюн-

ком із поперечних смуг 

свинцевого і білого 

кольору. Відкладають 

яєчка на бруньки або на 

травневі пагони (за- 

Гусениці голі 

довжиною до 8 мм 
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Назва 

шкідника 

Стадія 

розвитку 

шкідника  

Породи , які 

пошкоджені, 

їхній вік 

Характер 

пошкодження 

Час діяльності 

комах 

Характерні ознаки 

метелика, жука гусениці, личинки 

   кодження паго-

нів, скривлення 

них і усихання 

 лежно від виду паго-

в’юна) 

 

Стовбурові шкідники 

Великий 

сосновий 

лубоїд 

(стригун) 

Жук, 

личинка 

Сосна, 

середньові-

кова і стигла 

Молоді жуки 

всвердлюються 

в молоді пагони 

і виїдають їхню 

серцевину. 

Пагони обламу-

ються (підстри-

гаються). Ана-

логічно шкодять 

і старі жуки при 

відновному 

харчуванні 

Літ старих жуків 

у квітні-травні, 

молодих – у 

другій половині 

червня. Об’їдан-

ня крони. До 

глибокої осені 

Жук довжиною 3.5-4.7 

мм. Проточує під 

корою маточний 

одиничний хід знизу 

вверх довжиною від 3 

до 23 см, по його боках 

густо розташовані довгі 

звивисті личинкові 

ходи 

Личинки безногі, білого 

або жовтуватого ко-

льору, з бурою голів-

кою. Головне живлення 

жуків відбувається у 

стадії личинки, яка 

харчується лубом 

Малий 

сосновий 

лубоїд 

(стригун) 

Жук, 

личинка 

Сосна, 

середньові-

кова і стигла 

Так само, але 

селиться у 

верхній частині 

крони 

Літ старих жуків 

у квітні-травні, 

молодих – у 

другій половині 

червня 

Жук меншого розміру. 

Маточний хід попереч-

ний у вигляді дужки. 

Личинкові ходи уздовж 

стовбура з обох боків 

від маточного ходу рідкі 

і короткі 

Личинки малого лубої-

да однакові з личин-

ками великого лубоїда 

Короїди: 

стенограф 

вершинний; 

Жук і 

личинка 

      

Хвойні і 

листяні 

породи 

Сосна, яли-

на, модрина 

Нападають на 

ослаблені дере-

ва. Жуки і ли-

чинки проточу- 

Початок і трива-

лість льоту жу-

ків залежить від 

короїда. В ос- 

Дрібні від 2 мм до 8 мм 

жуки. Прогризають в ко-

рі або під корою ма-

точні ходи, будова і нап- 

Личинки прокладають 

личиночні ходи, довжи-

на і направлення яких 

залежить від виду ко- 
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продовження таблиці 2.3.8.34 

 

Назва 

шкідника 

Стадія 

розвитку 

шкідника  

Породи , які 

пошкоджені, 

їхній вік 

Характер 

пошкодження 

Час діяльності 

комах 

Характерні ознаки 

метелика, жука гусениці, личинки 

типограф; 

гравер (ма-

лий ялино-

вий) 

Жук і 

личинка 

      

Ялина, 

ялиця 

Ялина, 

ялиця 

ють ходи і хар-

чуються за ра-

хунок заболоні, 

лубу кори або 

деревини (в 

залежності від 

виду) 

 

новному тра-

вень-червень 

равлення яких зале-

жать від виду короїда. 

Окремі види короїдів 

займають певну 

частину і шар дерева 

роїда. Личинки перет-

ворюються в ляльки, з 

яких виходять жуки. 

Жуки прогризають от-

вори і вилітають назов-

ні 

Вусачі: 

великий  

чорний 

сосновий; 

великий 

чорний 

ялиновий; 

малий чорний 

ялиновий; 

великий 

осиковий; 

великий 

чорний 

дубовий 

 

Жук і 

личинка 

 

       -“- 

 

 

       -“- 

 

 

       -“- 

 

       

       -“- 

 

Сосна стиг-

ла 

 

Ялина, яли-

ця, стиглі 

 

Ялина, яли-

ця, стиглі 

 

Осика, вер-

ба, тополя 

 

Стиглий дуб 

 

Личинки харчу-

ються лубом і 

деревиною 

стовбура, гілок, 

іноді коренів, 

прогризаючи 

неправильні 

ши-рокі плоскі 

ходи. Молоді 

жуки чорного 

соснового усача 

додатково 

харчуються в 

кроні, об’їдають 

кору на гілках і 

пагонах 

 

 

Літ жуків зви-

чайно в середи-

ні літа.  Жуки 

відкладають 

яєчка в тріщини 

кори і в прогри-

зені у корі 

насічки 

 

Жуки різної величини, 

темні з довгими вусами 

і ногами. Генерація у 

більшості видів дворіч-

на. Нападають на ос-

лаблені дерева, іноді на 

мертві 

 

Личинки великі, товсті, 

білі, безногі або з за-

чатками ніг. Голова і 

щелепи тверді корич-

неві. Голова невелика, 

утягнена в груди. 

Передня частина тіла 

широка. Личинки спо-

чатку харчуються під 

корою, потім усверд-

люються в деревину 
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2.3.8.35. Характеристика основних шкідників лісу [ 30 ] 

 

Зелена дубова листовійка. Tortrix viridana L. Родина листовійки (Tortricidae). 
 

Небезпечний, широко поширений шкідник широколистяних насаджень, який часто 

передує дії інших листягризучих шкідників, зокрема, комплексу п’ядунів. Осередки 

масового розмноження листовійки виникають тільки в дубових лісостанах, здебільшого в 

чистих, старих та середньовікових, порослевого походження, без підліска, невисокої 

повноти. При масовому розмноженні осередки її поширюються і на інші насадження, де є 

дуб. Найчастіше гусінь пошкоджує дуб, проте вона може пошкоджувати і інші породи, якщо 

вони ростуть разом з дубом, – 

в’яз, клен та ін. Генерація 

однорічна. Звичайно дає одну 

генерацію в рік, у теплі роки 

можлива друга генерація, з 

личинками – у серпні вересні. 

Поширення.  Вся Україна 

в ареалі дуба. 

Імаго. Метелик з 

розмахом крил до 2,3 см, 

передні крила та спинка 

зелені, задні крила та черевце 

сірі. Метелики літають 

увечері та вночі, яйця 

відкладають на 2-4-річні 

пагони, переважно на листові 

рубці, на нерівній поверхні кори, у місцях розгалуження пагонів, біля бруньок тощо.  

Яйця. У кладках здебільшого по два яйця, вкритих виділеннями статевих залоз у вигляді 

трохи опуклого, овального, темно-сірого щитка (близько 1 мм у поперечнику), тому вони 

майже не виділяються на корі гілочок дуба. Яйця під щитом бурувато-жовті, плескуваті. 

Самиця зеленої листовійки відкладає до сотні яєць. У зімкнених насадженнях кладки 

розміщені на вершинах дерев, а на узліссях та в розріджених насадженнях – на зовнішніх 

сторонах крон. Кладки яєць зимують. Яйця листовійки замерзають при зниженій температурі 

– до -27 – -30ºС. 

Личинка. Навесні, 

на початку розпускання 

бруньок, на ранній формі 

дуба з’являється гусінь. 

Вона вгризається 

всередину бруньок і 

пошкоджує їх, згодом 

пошкоджує листя, 

згортаючи або 

скручуючи його за 

допомогою павутинки. 

Гусінь до 1,8 см 

завдовжки, зелена або 

брудно-зелена з чорною 

або чорно-бурою 

головою і дрібними 

чорними бородавочками. 

Потиличний щит 

Імаго зеленої дубової листовійки 

Гусінь зеленої дубової листовійки – 

друга генерація (серпень-вересень) 
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бурувато-зелений, в задній частині має дві темні плями. 

Лялечка. Заляльковуються без кокона серед решток пошкодженого листя. Через півтора-

два тижні вилітають метелики. Лялечка довжиною до 1,2 см, чорно-бура або чорна, матова, з 

поперечними рядами зубчиків на тергітах черевця. Кремастер плескуватий, закінчується 

чотирма невеликими заокругленими зубчиками та кількома щетинками. Кокона немає, 

міститься серед скручених листків. 

Методи спостережень і обліку. Облік чисельності по личинках. 

Заходи боротьби. Застосування інсектицидів. 

 

Шовкопряд непарний. Lymantria dispar L. Родина хвилівки (Orgyidae). 

 

Найбільш поширений масовий 

листогризучий шкідник листяних 

лісів. Пошкоджує понад 300 видів 

рослин, але віддає перевагу дубу, 

тополям, березі, грабу, плодовим. 

Осередки частіше виникають у чистих 

зріджених дубових деревостанах 

порослевого походження, особливо 

після того чи іншого антропогенного 

впливу (випасу худоби, вирубки 

підросту та підліску, рекреаційних 

навантажень, інтенсивного зрідження 

тощо). Генерація однорічна. 

Поширення. Вся Україна.  

 

Імаго. Самиця білуватого кольору 

з розмахом крил до 8 см, на передніх – 

чорні зубчасті лінії. Задні крила сірувато-білі. Самець буро-сірого кольору з розмахом крил 

до 4,5 см з подібним малюнком на передніх. Задні крила однокольорові, бурі, з темним краєм 

і світлою бахромою. Масовий літ у липні. Самиці малорухливі, відкладають яйця великими 

купками в тріщинах кори та вкривають їх буровато-жовтим пушком з черевця. Метелики 

літають увечері та вночі. 

 

Яйця. Округлої форми, у діаметрі 

до 1,3 мм, буровато-жовті, згодом 

жовтувато-сірі, блискучі. Кладка яєць 

має форму подушечки жовтуватого 

або помаранчевого кольору, розміром 

1,5 х 3 см, частіше розташовується у 

нишній частині стовбура.  

 

Гусінь. Розвивається у відкладених 

яйцях ще восени і зимує у діапаузі. 

Сірого кольору (на ранній стадії – 

світло-жовта), волохата, довжиною до 

7 см. На перших п’яти сегментах 

спини має п’ять пар темно-сірих 

бородавок вкритих довгими, тонкими 

волосками; на решті сегментів і на боках є червонуваті бородавки. Вихід гусені з яєць – 

перша половина травня, у період розпускання бруньок. Піднімається у крону, зависає на 

Самка непарного шовкопряда 

відкладає яйця 

Самець непарного шовкопряда 
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паутинках і переноситься вітром на досить значні віддалі. Заляльковування відбувається в 

середині червня, у кронах, на стовбурах 

Лялечка. Темно-бурого кольору, матова, вкрита рідкими пучками помаранчевих 

волосків. Через дві-три неділі після заляльковування з’являється нове покоління метеликів. 

Методи спостережень і 

обліку. Облік за яйцекладками, 

облік у розріджених 

популяціях за гусінню, облік 

чисельності метеликів з 

допомогою феромонних 

пасток. 

Заходи боротьби. Обробка 

насаджень інсектицидами та 

застосування біопрепаратів в 

період появи та розповзання 

гусені, нафтування та ручний 

збір кладок. 
 

П’ядун зимовий. Operophtera brumata L. Родина п’ядуни (Geometridae). 
Найбільш поширений шкідник дубових лісів України. Найбільш інтенсивно 

розмножується у зріджених середньовікових і 

старих дубових, в’язовий, мішаних насадженнях. 

По мірі пересування на південь шкідник віддає 

перевагу вологим насадженням з густим 

підліском. Спалахи масового розмноження 

найчастіше спостерігаються у лісостеповій зоні, а 

також у дубових лісах заплав річок. Шкідник 

відноситься до поліфагів, але в основному поїдає 

дуб, клени, ільмові, плодові. Генерація однорічна.  

Поширення.  Полісся, лісостеп, гірський 

Крим, рідше степ України. 

Імаго. Самці мають біло-сірі передні крила з 

кількома поперечними сіруватими смугами, 

білуваті – задні. Розмах крил – до2,8 см. Самиці 

не літають. Вони мають зачатки буровато-сірих 

крил та довгі ноги, сягають довжини 0,8 см. 

Літають метелики у сутінках і вночі у кінці вересня – жовтні. Яйця відкладують у тріщини 

кори на стовбурах, гілках, під лишайники і мохи. 

Яйця. Овальні, довжиною 0,8 мм, 

звужені до одного кінця, спочатку світло-

зелені, а у наступному – помаранчеві. 

Відкладаються поодиноко або невеликими 

купками. Яйця зимують. 

Гусінь. Довжиною до 2,8 см, зелена, з 

шістьма повздовжніми білими смугами, 

голова бура. Відроджується рано весною, 

на початку розпускання бруньок і 

спочатку їх і пошкоджує. Проїдає окремі 

отвори у листках, а пізніше повністю 

поїдає їх, залишаючи окремі жилки. У 

молодому віці гусінь знаходиться у 

скрученому листку, а пізніше – відкрито. 

Розвивається близько одного місяця і 

Гусінь непарного шовкопряда 

Імаго (самка) п’ядуна зимового 

Імаго (самець) п’ядуна зимового 
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заляльковується у грунті або лісовій підстилці на глибині до 10 см. 

Лялечка. Світло-коричневого кольору, до 0,9 см довжиною. Кокон часто обліплених 

частинками грунту, залишками рослин. Період заляльковування триває близько 5 місяців. 

Методи спостережень і обліку. Облік чисельності по яйцекладкам, гусені, лялечкам, 

метеликам.  

Заходи боротьби. Застосування інсектицидів в період появи гусені. На невеликих 

ділянках, у парках і садах застосування токсичних і клеєвих поясів. 

 

Шовкопряд кільчастий. Malacosoma neustria L. Родина коконопряди 

(Lasiocampidae). 

 

Вид відомий як шкідник плодових – особливо вишні, яблуні, груші. В той же час спалахи 

масового розмноження спостерігаються не тільки у садах, але й парках, у лісових 

насадженнях з перевагою дуба. Первинні спалахи відмічаються, частіше у зріджених 

дубових лісах без підліску 

(переважно у лісостепу), особливо 

при несприятливих умовах росту 

(ущільнення грунту, сухі умови 

зростання тощо). Комахи 

пошкоджують дуб, березу, клени, 

липу, ільмові, тополі, горобину, 

глід, малину і т.п. Генерація 

однорічна. 

Поширення.  Вся Україна.  

Імаго. Метелик краснувато-

бурого або жовтого кольору, з 

більш темною поперечною смугою 

на передніх крилах. Розмах крил у 

самиці до 4,4 см, у самця – до 3,3 

см. На задніх крилах повторюється 

той же, але не чіткий малюнок. На початку липня починається літ, який відбувається увечері. 

Яйця відкладають на молодих гілочках, пагонах і черешках листків спірально у декілька 

обертів, утворюючі як би кільце. 

Яйця. Темно-сірі, стоячі, мають форму усіченого конусу, щільно склеєні. Зимують 

комахи яйцями. 

Гусінь. У першому віці – темно-коричнева з чорними волосками; у другому – від жовто-

коричневої до світло-жовтої, з двома темними смугами по бокам і однією по спині, з довгими 

Пошкодження листя граба звичайного 

п’ядуном зимовим 

Початкове пошкодження листя дуба 

звичайного п’ядуном зимовим 

Імаго шовкопряда кільчатого 
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жовтими волосками; у третьому – сірувато-блакитні, з двома поздовжніми по бокам білими 

лініями і двома жовтими на спині, з пучками довгих помаранчевих волосків по всьому тілу. 

З’являються на кінці квітня – початку травня, в період набухання бруньок. Спочатку 

пошкоджуються бруньки, потім скелетуються листки, а у наступному останні з’їдаються 

повністю. Молода гусінь живе колоніями у паутинніх гніздах. Кормиться вночі. 

Заляльковується у кінці червня – на початку липня серед листя, рідше на стовбура, у 

тріщинах кори, іноді на траві. 

Лялечка. Розміром до 2,5 

см, чорна або темно бура, 

розвивається 10 – 15 днів. 

Кокон білого кольору. 

Методи спостережень і 

обліку. Облік чисельності по 

яйцекладкам, гусені та 

метеликам. 

Заходи боротьби. 
Застосування інсектицидів в 

період появи гусені, зрізання і 

знищення кладок яєць восени та 

на весні, знищення павутинніх 

гнізд з гусінню. 

 

 

Шовкопряд сосновий. Dendrolimus pini L. Родина коконопряди (Lasiocampidae). 
 

Небезпечний шкідник поширений у межах ареалу сосни звичайної, яка є його основною 

кормовою рослиною. Його осередки частіше виникають у чистих соснових насадженнях 

будь-якого віку (частіше у 20-40-річних), які ослаблені за тих чи інших причин: екологічних 

– сухі та бідні умови зростання; антропогенних – зрідження деревостанів тощо. Досить часто 

вони з’являються у насадженнях створених на піщаних староорних землях Полісся України. 

Генерація на Україні однорічна. 

Поширення.  Вся Україна. 

Імаго. Розмах крил від 5,0 до 9,0 см. Загальне забарвлення нагадує колір соснової кори з 

можливими відтінками від сіруватого до дещо помаранчевого. На передніх крилах чіткі три 

темні поперечні смуги. Біля середини крила невелика пляма у формі напівмісяця. Задні крила 

бурі, однокольорові. Літають метелики у липні. Активізують свою діяльність у сутінках, 

вдень спокійно сидять на гілках дерев. Самці живуть 10 – 15, самиці – до 20 діб. Яйця 

відкладають купками у стиглих насадженнях на кору на висоті 2 – 3 м, у молодняках – на 

гілки, шпильки і кору у кроні.  

Яйця. Спочатку світло-зелені, у подальшому – сірі, з одного боку мають чорну цятку. 

Довжина – до 3 мм. Тривалість ембріонального розвитку складає 16 – 20 діб.  

Гусінь. Сірого або бурувато-сірого кольору (під колір сосни), вкрита отруйними 

волосками, на боках вздовж тіла проходить бура продольна смуга, розміром до 9,0 см. На 

спині позаду голови чітко видно дві поперечні темно-сині волосяні смужки, на інших 

сегментах – темні підковоподібні плями. Відродження гусені спостерігається на початку 

серпня. Десь у середині жовтня гусінь спускається на грунт і зимує біля дерева у лісовій 

підстилці на невеликій глибині (іноді до 10 см.). На весні підіймаються у крони де живляться 

хвоєю. Молоді особини поїдають однорічну хвою, а більш старшого віку і дворічну. 

Заляльковується у другій половині червня серед шпильок, на гілках і стовбурі дерев. 

Лялечка. Темно-бура, довжиною до 4 см, вкрита дуже короткими жовто-бурими 

волосками, міститься у сірувато-бурому коконі. Стадія лялечки триває 20 – 25 діб. 

Методи спостережень і обліку. Облік чисельності по екскрементам, гусені. 

Гусінь шовкопряда кільчатого 



 

430 

 

4
3
0
 

Заходи боротьби. Застосування інсектицидів в період появи гусені, токсичні та клеєві 

пояси ранньою весною. 

Соснова совка. Panolis flammea L. Родина совки (Noctuidae). 
 

Один з найбезпечніших шкідників 

соснових лісів на Україні. Генерація 

однорічна. Первинні осередки 

виникають у висоповнотних культурах 

сосни жерднякового і середнього віку, 

що зростають на підвищених 

елементах рельєфу на бідних піщаних 

грунтах.  

Поширення.  Вся Україна, в межах 

ареалу сосни звичайної. 

Імаго. Метелик червоно-бурими 

предніми крилами з трьома 

поперечними зубчатими лініями, з 

яких зовнішня біла, а інші темні, 

довжиною до 3,5 см. На середині крила 

Імаго соснового шовкопряда 

Яйця соснового шовкопряда 

Гусінь соснового шовкопряда 

Імаго соснового шовкопряда 

Імаго совки соснової 
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є дві сірувато-білі плями. Задні крила буроваті. Починають літати безпосередньо після 

танення снігу. Літ відбувається вночі. Живуть метелики до 4 неділь. Яйця відкладуються на 

шпильки одне за одним, у нижній та середній частинах крони.  

Яйця. Напівкулясті, зверху дещо сплюснуті, зверху опуклі, спочатку блідо-зелені, потім 

сіріваті, а у кінці – фіолетово-бурі. Яйця розвиваються 10 – 15 діб. 

Гусінь. До 5 см 

довжиною, зелена, з п’ятьма 

білими повздовжніми смугами 

та червоною на боках. Голова 

червоно-бура. Передня пара 

ніг недорозвинена, внаслідок 

чого при пересуванні 

вигинається. З’являється у 

травні. Об’їдає в першу чергу 

молоду хвою, потім більш 

стару, а при масовому 

розмноженні навіть бруньки 

та молоду кору на пагонах 

останніх років. 

Заляльковується у кінці 

червня – липні. Зимує 

шкідник лялечкою у лісовій підстилці. 

Лялечка. Червоно-бура, довжиною до 2 см, на кінці черевка має два тонких шипа.  

Методи спостережень і обліку. Облік чисельності по екскрементам і типовим 

пошкодженням, яйцям, метеликам. 

Заходи боротьби. Застосування інсектицидів в період появи гусені 

 

Сосновий п’ядун. Bupalus piniarius L. Родина п’ядуни (Geometridae). 
 

Первинні осередки виникають у високоповнотних 

(0,8 – 1,0), чистих сосняках 2 – 4 класів віку, частіше 

штучного походження, на бідних піщаних грунтах. У 

період масового розмноження поширюються і на більш 

старі насадження. Генерація однорічна.  

Поширення.  Вся Україна, в межах ареалу сосни 

звичайної. 

Імаго. Розмах крил до 4,0 см. У самця крила темно-

бурі, з світло-білими або жовто-білими цятками. У 

самиці крила червоно-бурі. Літають метелики у травні 

– червні вдень. Яйця відкладують на старі шпильки 

рядами, при масовому розмножені і на шпильки 

поточного року.   

Яйця. Довгасті, зверху і низу 

плескуваті, блідо-зелені, перед 

виходом гусені білуваті. 

Розвиваються 20 діб. 

Гусінь. Сіро-зеленого 

кольору, з п’ятю повздовжними 

жовто-білими смугами на спині 

та жовтуватими смугами на боці, 

довжиною до 3,0 см, голова 

зелена. Об’їдають спочатку минулорічні шпильки, а потім поточного року. При переміщені 

Гусінь совки соснової 

Імаго п’ядуна соснового 

Гусінь п’ядуна соснового 
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характерним є прогинання дугою. Заляльковується під підстилкою або у верхньому шарі 

грунту. 

Лялечка. Довжиною до 1,5 см, блискуча, жовтувато-бура, без кокона. 

Методи спостережень і обліку. Облік чисельності по екскрементам і типовим 

пошкодженням, метеликам, лялечкам. 

Заходи боротьби. Застосування інсектицидів в період появи гусені. 

 

Пильщик сосновий звичайний. Diprion pini L. Родина пильщики (Tenthredinidae). 
 

Дуже поширений шкідник сосни звичайної. Пошкоджує також сосну банкса, кедр 

сибірський і зрідка сосну кримську. Первинні осередки розмноження частіше виникають на 

узліссях чистих соснових насаджень 20 – 40 років, що зростають у сухих умовах на піщаних і 

супіщаних грунтах. У випадках масового розмноження шкідник вражає середньовікові і 

пристигаючі насадження у свіжих і вологих гігротопах. За звичай дає два покоління. 

Поширення.  Вся Україна. Масове розмноження у лісостепу та степу.  

Імаго. Самиці довжиною до 10,5 см, мають масивне тіло, темні груди і буровато-жовте 

черевце з широкою нерівною смугою посередині. Яйцеклад – у вигляді пилочки. Самці 

менші за розміром – до 7 см довжиною, чорні, з жовтуватими лапками і темними вершинами 

задніх крил. Літ першого покоління починається у першій половині травня, у період цвітіння 

сосни звичайної, другого – на прикінці червня – у першій половині липня. Самка пропилює 

яйцекладом шпильку дерева і відкладає у пропил 10 – 15 яєць.   

Яйця. Дрібні – до1,6 х 0,9 мм, овальні, водянисто-зелені або жовтуваті. При оптимальних 

екологічних умовах розвиток яєць проходить протягом 25 діб. 

Гусінь. Довжиною до 26 мм, зеленувато-жовті, з бурою головою, на боках на кожному 

сегменті помітні темні риски з крапкою. Живляться у травні – червні групами з 20 – 50 

особин. У випадку турбування 

личинки різко підіймають передню 

частину тіла. Молода гусінь за 

звичай поїдає шпильку залишаючи 

білувату світлу жилку, що дозволяє 

добре діагностувати шкідника на 

початку ураження насадження. 

Доросла гусінь поїдає шпильки 

повністю та молоду кору пагонів. 

При оптимальних умовах личинка 

розвивається протягом 25 діб, але 

цей процес може затримуватись до 

60 діб. Заляльковується у коконах 

на деревах серед шпильок і, 

частково, у підстилці. Личинки 

другого покоління коконуються у 

жовтні в підстилці та верхньому 

шарі грунту. 

Лялечка. Бочковидної форми, коричневі іноді із світлими плямами, довжиною до 12,5 

мм у самиць і до 5,8 мм у самців. У підстилці кокони можуть зберігатись 1 – 2 роки, а іноді і 

більше. 

Методи спостережень і обліку. Облік чисельності по типовим пошкодженням, по 

коконам, по яйцям і личинкам першого віку. 

Заходи боротьби. Застосування інсектицидів в період появи гусені 

 

 

 

Масове розмноження пильщика 

звичайного (гусінь) 
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Пильщик сосновий рудий. Neodiprion sertifer Geoffr. Родина пильщики 

(Tenthredinidae). 

 

Головна кормова порода – сосна 

звичайна, але може пошкоджувати деякі 

інші види сосен. Завдяки значній 

екологічній пластичності первинні осередки 

виникають у сосняках різного віку, що 

зростають у різних типах лісорослинних 

умов. Пошкоджує і штучні, і природні 

соснові насадження будь-якого віку, але 

найбільшої шкоди завдає лісовим культурам 

до 30-річного віку. Генерація однорічна. 

Поширення.  Вся Україна. Масове 

розмноження у лісостепу та степу. 

Імаго. Довжина помаранчово-

коричневого тіла самиць сягає 8,0 

мм.  Самець має чорне, блискуче 

забарвлення тіла, до 7,0 см 

довжиною. Крила у шкідників 

прозорі. Літ триває у серпні – 

вересні та продовжується протягом 

2 – 3 неділь. Масовий літ триває 2 

– 3 неділі. Яйця відкладуються у 

щілину зробленого пропилу на 

боковій частині шпильки дерева.  

Яйця. Дрібні, овальні, 

спочатку біло-кремового, а потім 

зеленуватого кольору, розміщені 

один від одного на віддалі 1,0 – 1,5 

мм. Яйця зимують. 

Гусінь. Довжиною до 2,6 см, 

брудно-зелена або бурувато-сірого 

кольору, з вузькою більш блідою 

смугою вздовж спини, чорною 

головою. З’являється у травні. 

Живиться групами по 10 – 30 

особин лише старими шпильками. 

Коконується у липні у лісовій 

підстилці, значно рідше у кронах.  

Лялечка. Кокон бочковидний, 

золотисто-жовтий, блискучий.  

Методи спостережень і обліку. 

Облік чисельності по яйцекладкам, 

коконам. 

Заходи боротьби. Застосування 

інсектицидів в період появи гусіні 

 

  

Кокони пильщика рудого 

Масове розмноження 

пильщика рудого 

Імаго травневого 

хруща західного 
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Хрущ травневий західний. Melolontha melolontha L. Родина пластинчастовусі 

(Scarabaeidae). 

 

Шкідник пошкоджує багато шпилькових і листяних деревних порід. Особливо 

пошкоджуються лісові культури, створені у несприятливих лісорослинних умовах, поблизу 

необроблених сільськогосподарських угідь. Генерація чотирирічна.  

Поширення.  Вся Україна. 

Імаго. Жук завдовжки до 3,0 см, з червоно-бурими надкрилами, чорними або бурими 

передньоспинкою і ногами. Має чорне блискуче черевце з білими трикутними плямами по 

боках. Літ хрущів починається у середині травня і триває 2 – 3 неділі. Об’їдають листя 

берези, кленів, дуба, тополі, плодових рослин, молоді шпильки модрини. Самиці 

відкладають яйця у грунті на глибину 10 – 30 см, купками по 15 – 30 шт. здебільшого 

неподалік тих дерев, на яких вони живились.  

Яйця. Білуватого кольору, овальні, до 2 мм завдовжки. Одна самиця відкладає близько 70 

яєць. Тривалість розвитку яєць 4 – 6 тижнів (в залежності від погодних умов). Личинки 

відроджуються у липні – серпні.  

Личинка. Жовтувато-білого 

кольору, з трьома парами добре 

розвинутих ніг і жовто-бурою 

головою. Довжина дорослої личинки 

до 6,5 см. Протягом літа знаходиться 

на глибині 10 – 20 см, поїдаючи 

коріння рослин, з похолоданням 

заглиблюються до 1,0 м. 

Заляльковується після четвертої 

перезимівлі на глибині 20 – 25 см. 

Лялечка. Перед 

заляльковуванням робить невелику 

камеру, порушення якої призводить 

до загибелі лялечки. Жуки 

відроджуються у серпні, зимують і у травні наступного року вилітають. 

Методи спостережень і обліку. Облік чисельності по личинкам і жукам. 

Заходи боротьби. Застосування інсектицидів в період появи жуків, під час обробітку 

грунту у розсадниках і перед створенням лісових культур. 

 

Вусач чорний сосновий. 

Monochamus galloprovincialis Ol. 

Родина вусачі (Cerambycidae). 

 

Дуже небезпечний шкідник сосни 

звичайної. Заселяє ослаблені, впавші 

та звалені дерева, неокорені 

лісоматеріали, порубочні рештки. 

Крім сосни пошкоджує кедр і інші 

хвойні породи. Завдає значної 

технічної шкоди, оскільки робить 

ходи у деревині. Генерація 

однорічна. 

Поширення.  Вся Україна, в 

межах ареалу сосни звичайної. 

Опис. Жуки довжиною до 2,8 см, 

чорні з бронзовим або сірувато-

Личинки травневого хруща західного 

Личинка вусача чорного соснового 
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бронзовим відтінком. Надкрила вкриті дрібними, світлими волосинками (у вигляді плям і 

цяток). Передньогруди з гострим зубцем і повздовжньою рудою смужкою по боках. Вусики 

у самців чорні, у два рази довші від тіла, а у самиці – трохи більші від тіла, чорні з сірим. 

Яйця овальні, видовжені, жовто-білого кольору, довжиною 4,5 мм. Личинка білувата, 

безнога, довжиною до 4,0 мм, вкрита померанчовими волосинками. Лялечка жовтувато-біла, 

вусики скручені у спіраль і розміщені між середніми та задніми ногами з черевної сторони. 

Спосіб життя. Жуки літають починаючи з червня, протягом літа. Для відкладення яєць 

самиці вигризають у корі невеликі поперечні щілини. Через півтора – два тижні із яєць 

вилуплюються личинки, які спочатку вигризають ходи у лубі, а пізніше наполовину 

заглиблюються у заболонь. Наприкінці літа личинки розширюють ходи під корою у вигляді 

невеликих площинок, потім 

заглиблюють їх повністю у деревину. 

Личинки зимують у деревині. Для 

заляльковування вони вигризають 

поблизу поверхні стовбура лялечкову 

колисочку. Через півтора – два тижні 

після відкладення яєць з’являються 

молоді жуки, які вигризають льотні 

отвори діаметром 0,5 – 0,8 см. Під час 

додаткового живлення жуки вигризають 

лунками кору на 2 – 3 –річних пагонах. 

Заходи боротьби. Підтримка лісу у 

належному санітарному стані, вивезення 

деревини до початку льоту жуків, 

окорювання стовбурів і спалювання кори, обробка деревини інсектицидами. 

 

 

Затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 липня 1995 р. № 555 

 

САНІТАРНІ ПРАВИЛА В ЛІСАХ УКРАЇНИ 

1. Санітарні правила в лісах – це сукупність норм здійснення санітарно-оздоровчих 

заходів та санітарних вимог, які встановлюються з метою охорони та захисту лісів при 

веденні лісового господарства, використанні лісових ресурсів та здійснення робіт, не 

пов′язаних з веденням лісового господарства, підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами. 

 

Санітарно-оздоровчі заходи. 

2. Санітарно –оздоровчі заходи є частиною комплексу профілактичних заходів, які 

провадяться лісокористувачами з метою збереження стійкості насаджень, запобігання 

розвиткові патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається шкідниками, 

хворобами, стихійними природними явищами та техногенними впливами. 

3. Види, обсяги, терміни, місце та особливості проведення санітарно-оздоровчих заходів 

визначаються спеціалістами лісовпорядкувальних та лісопатологічних партій, 

спеціалізованих лісозахисних підприємств і станцій, державних органів лісового 

господарства, а також постійними лісокористувачами на підставі оцінки санітарного стану 

лісових насаджень. 

4. До санітарно-оздоровчих заходів належать: 

 вибіркові санітарні рубки; 

 суцільні санітарні рубки; 

 ліквідація захаращеності; 

Імаго  вусача чорного соснового 
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3.2. Організаційно-господарське ділення лісового фонду. 

Господарські частини, господарства та господарські секції 

Господарська частина – це територіально відокремлена сукупність насаджень та інших 

категорій лісових ділянок, об’єднаних екологічним і господарським значенням лісів, режимом 

ведення лісового господарства та лісокористування. Господарські частини організовуються в 

межах категорій лісів і типів рельєфу. 

Виходячи з поділу затвердженого у встановленому порядку лісів на категорії утворюються 

такі господарські частини: 

В лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення:  

- ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування на рівнині; 

- .ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування в горах; 

- ліси природоохоронного призначення з обмеженим режимом користування на рівнині; 

- ліси природоохоронного призначення з обмеженим режимом користування в горах 

В рекреаційно-оздоровчих лісах:  

- рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим  режимом користування на рівнині; 

- рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування в горах; 

- рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування на рівнині; 

- рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування в горах; 

В захисних лісах:  

- захисні ліси з особливим режимом користування на рівнині; 

- захисні ліси з особливим режимом користування в горах 

- захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині; 

- захисні ліси  з обмеженим режимом користування в горах 

В експлуатаційних лісах:  

- експлуатаційні ліси на рівнині; 

- експлуатаційні ліси в горах.  

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення з особливим 

режимом користування відносяться: природні заповідники; біосферні заповідники (заповідна 

зона, зона регульованої заповідності, буферна зона); національні природні парки і регіональні 

ландшафтні парки (заповідна зона, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації); 

пам’ятки природи; заповідні лісові урочища; ліси, що мають наукове або історичне значення, 

включаючи генетичні резервати. До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного 

призначення з обмеженим режимом користування відносяться: зона антропогенних ландшафтів 

біосферних заповідників, господарські зони національних природних і регіональних 

ландшафтних парків, заказники. 

До рекреаційно-оздоровчих лісів з особливим режимом користування відносяться: ліси в 

межах міст, селищ та інших населених пунктів, ліси у межах поясів зон санітарної охорони 

водних об’єктів, ліси 1 і 2 зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і 

курортів, лісопаркова частина лісів зеленої зони, рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами лісів 

зелених зон. До рекреаційно-оздоровчих лісів з обмеженим режимом користування відносяться: 

ліси 3 зони округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і курортів, 

лісогосподарська частина лісів зеленої зони. 

До захисних лісів з особливим режимом користування відносяться: державні захисні лісові 

смуги, полезахисні лісові смуги, лісові ділянки (смуги лісів) розташовані у смугах відведення 

каналів, залізниць та автомобільних доріг, протиерозійні ліси. До захисних лісів з обмеженим 

режимом користування відносяться: лісові ділянки (смуги лісів), які прилягають до смуг 

відведення залізниць, автомобільних доріг державного значення, лісові ділянки (смуги лісів) 

уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів, байрачні ліси та інші 

захисні ділянки. 
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В господарських частинах лісів з обмеженим режимом користування дозволяється 

проведення рубок головного користування.  

При організації господарств і господарських секцій виходять з породного складу насаджень, 

їхньої продуктивності та інших особливостей, що зумовлюють застосування різних нормативів і 

систем господарських заходів, а також цілей ведення лісового господарства. В залежності від 

біологічних особливостей деревних, їх розповсюдження та господарського значення формують 

господарства. Організовують такі господарства: хвойне, твердолистяне, м’яколистяне, інших 

деревних порід і чагарникове. Кожна господарська секція орієнтована на вирощування певних 

корінних або цільових порід у відповідності до типів лісу на основі заходів, що забезпечують 

одержання до віку стиглості лісу максимального запасу деревини потрібної товарної структури, 

найбільш ефективного виконання захисних, оздоровчих та інших корисних функцій лісу. 

Основою для поділу насаджень однієї деревної породи на кілька господарських секцій може 

бути значна різниця в продуктивності, віках стиглості, поділ насаджень на високостовбурні і 

низькостовбурні. Віднесення деревних порід до господарських секцій в залежності від їх 

продуктивності та інших ознак приводиться в протоколі першої лісовпорядної наради. 

Віднесення не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок до тієї чи іншої господарської 

секції проводиться за цільовою породою, яка найбільше відповідає типу лісу і проектується до 

лісовідновлення. 
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3.3. Основні лісоутворюючі деревні породи [12 , 24]. 
№ 

з/п 
Українська назва Російська назва 

Показник 
Латинська назва 

Родючості Зволоження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Хвойні            

261. Модрина європейська Лиственница европейская  В С   2 3   Larix decidua Mill. 

262. Модрина сибірська  Лиственница сибирская  В С   2 3   Larix sibirica Led. 

263. Сосна Веймутова Сосна Веймутовая  В С   2 3   Pinus strobus L. 

264. Сосна звичайна Сосна обыкновенная А В С  1 2 3 4 5 Pinus silvestris L. 

265. 
Сосна кримська 

(Палласова) 
Сосна крымская А В С Д 0 1 2 3 (4) Pinus Pallasiana Lamb. 

266. Сосна чорна Сосна чёрная  В С   2 3   Pinus nigra Arn. 

267. 
Ялина європейська 

(смерека) 
Ель европейская   С Д   3 4  Picea abies (L.) 

268. Ялина східна (смерека) Ель восточная   С Д  2 3 4  Picea orientalis (L.) Link. 

269. Ялиця біла Пихта белая   С Д  2 3 4  Abies alba Mill. 

270. 
Ялиця Нордмана 

(кавказька) 

Пихта Нордмана 

(кавказкая) 
  С Д  2 3 4  

Abies nordmanniana 

Spach. 

271. Яловець високий Можжевельник высокий А В   1 2    Juniperus exelsa Bieb. 

272. Яловець звичайний 
Можжевельник 

обыкновенный 
А В    2 3   Juniperus communis L. 

 Твердолистяні            

273. Акація біла Акация белая   С Д 0 1 2   Robinia pseudoacacia L. 

274. Берест (карагач) Берест листоватый    Д 1 2 3 4  Ulmus foliacea Gilib. 

275. 
Бук лісовий 

(європейський) 
Бук лесной   Д С  2 3   Fagus sylvatica L. 

276. Бук східний  Бук восточный   Д С  2 3   Fagus orientalis Lipky 

277. В’яз гладенький Вяз гладкий    Д  2 3 4  Ulmus laevis Pall. 

278. 
В’яз дрібнолистий 

(туркестанський) 
Вяз туркестанский  В С Д 0 1 2 3  

Ulmus pinnato-ramosa 

Dieck. 

279. В’яз еліптичний Вяз эллиптический    Д   2 3  Ulmus elliptica C. Koch. 

280. В’яз шорсткий Ильм шершавый    Д   2 3  Ulmus scabra Mill. 

281. Гледичія колюча  Гледичия обыкновенная   С Д 0 1 2   
Gleditschia triacanthos 

L. 

282. Граб звичайний Граб обыкновенный   Д (С)   2 3  Carpinus betulus L. 

283. Дуб звичайний Дуб черешчатый  В С Д 1 2 3 (4)  Quercus robur L. 

284. 
Дуб пухнастий 

Дуб пушистый   Д (С) 0 1    
Quercus pubescens 

Willd. 
285. Дуб скельний Дуб скальный  В С Д 1 2 3   Quercus petraea Liebl. 

286. 
Дуб червоний 

(бореальний) 
Дуб красный  В С Д  2 3   Quercus rubra L. 

287. Клен бархатистий Клён бархатистый   С Д  2 3   Acer velutinum Boiss. 

288. 
Клен Гіннала 

(прирічковий) 
Клён Гиннала    Д  2 3 4  Acer Ginnala Maxim. 

289. 
Клен звичайний 

(гостролистий) 
Клён остролистный   С Д  2 3   Acer platanoides L. 

290. 
Клен несправжньо-

платановий (явір) 
Клён-явор    Д  2 3   Acer pseudoplatanus L. 

291. Клен польовий Клён полевой   (С) Д 1 2 3   Acer campestre L. 

292. Клен світлий Клён светлый   (С) Д  2 3   Acer laetum C. A. Mey. 

293. 
Клен сріблястий 

(цукристий) 
Клён сахаристый    Д  2 3   Acer saccharinum L. 

294. Клен ясенолистий Клён ясенелистный  В С Д 1 2 3 (4)  Acer negundo L. 

295. Ясен білоцвітий Ясень цветочный    Д 1 2 3 4  Fraxinus ornus L. 

296. Ясен звичайний Ясень обыкновенный    Д 1 2 3 4 (5) Fraxinus excelsior L. 

 М’яколистяні            

297. Береза паперова Берёза бумажная А В С Д  2 3 4 (5) 
Betula papyrifera 

March. 

299. Береза повисла Берёза повислая А В С Д  2 3 4 5 Betula pendula Roth. 

299. Береза пухнаста Берёза пушистая А В С    3 4 5 Betula pubescens Ehrh. 

300. Верба біла (верболіз) Ива белая (ветла)    Д   3 4 5 Salix alba L. 

301. Верба ламка Ива ломкая    Д   3 4 5 Salix fragilis L. 
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302. Вільха сіра Ольха серая  В С Д   3 4 5 Alnus incana (L.) Willd. 

303. Вільха чорна Ольха клейкая   С Д   3 4 5 
Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn. 

304. 
Липа дрібнолиста 

(серцелиста) 
Липа мелколистная   Д (С)  2 3 4  Tilia cordata Mill. 

305. Липа широколиста Липа крупнолистная   Д (С)  2 3 4  Tilia platyphyllos Scop. 

306. Тополя бальзамічна Тополь бальзамический   С Д  2 3 4  Populus balsamifera L. 

307. Тополя біла Тополь белый   С Д   3 4  Populus alba L. 

308. Тополя канадська  Тополь канадский  В С Д  2 3 4  
Populus canadensis 

Moench. 

309. Тополя тремтяча (осика) Тополь дрожащий  В С Д  2 3 4  Populus tremula L. 

310. Тополя чорна (осокір) Тополь чёрный (осокор)   С Д  2 3 4  Populus nigra L. 

 Інші деревні породи            

311. 
Дугласія тисолиста 

(псевдотсуга) 
Псевдотсуга тисолиста   С Д  2 3   

Pseudotsuga taxifolia 

Britt. 

312. Дугласія голуба Псевдотсуга голубая   С Д  2 3   
Pseudotsuga glauca 

Mayr. 

313. Верба козяча Ива козья (ракита)  В С Д  2 3 4 5 Salix caprea L. 

314. 
Гіркокаштан звичай-ний 

(каштан кінський) 
Лжекаштан конский   С Д  2 3   

Aesculus hippocastanum 

L. 

315. Горіх волоський Орех грецкий    Д  2 3   Juglans regia L. 

316. Горіх маньчжурський Орех маньчжурский   С Д  2 3   
Juglans mandshurica 

Maxim 

317. Горіх сірий Орех серый   С Д  2 3   Juglans cinerea L. 

318. Горіх чорний Орех чёрный    Д  2 3   Juglans nigra L. 

319. Граб східний (грабінник) 
Граб восточный 

(грабинник) 
  Д (С)  1 2 3  Carpinus orientalis Mill. 

320. 
Клен татарський 

(чорноклен) 
Клён татарский   Д (С) 1 2 3   Acer tataricum L. 

321. Каштан їстівний Каштан съедобный    Д  2 3   Castanea sativa Mill. 

 

3.4. Розподіл адміністративних областей рівнинної частини України та гірського Криму за 

природними зонами та інтродукційними районами [1] 

Природна 

зона 

Інтродукційний район Області або їх частини 

Полісся Західне (Волинсько-

Житомирське) Полісся 

Волинська, Житомирська (пн*, зх, сх, ц) Рівненська (пн, зх, 

сх, ц) 

Центральне (Київсько-

Чернігівське) Полісся 

Київська (пн, ц, зх), Сумська (пн), Чернігівська (пн, зх, сх, ц) 

Лісостеп Правобережний Вінницька, Житомирська (пд), Київська (пд), Кіровоградська 

(пн), Одеська (пн), Рівненська (пд), Тернопільська,  

Хмельницька, Черкаська (пн, зх, пд, ц) 

Лівобережний Київська (сх), Полтавська, Сумська (зх, сх, пд, ц),  Харківська 

(пн, зх, ц), Чернігівська (пд), Черкаська (сх). 

Степ Придніпровський Степ Луганська, Донецька (пн, зх, сх, ц), Дніпропетровська, 

Запорізька (пн, зх, сх,ц), Кіровоградська (зх, сх, пд, ц) 

Миколаївська (пн), Одеська (ц), Харківська (пд, сх) 

Сухий Степ Донецька (пд), Запорізька (пд), Кримська (пн, сх, зх, ц), 

Миколаївська (зх, сх, пд, ц),  Одеська (зх, сх, пд),  Херсонська. 

Гірський 

Крим 

Гірський Крим Крим (пд) 

*пн. – північ 

пд. – південь 

зх. – захід 

сх. – схід 

ц. – центр 
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3.5. Перелік видів, перспективних для певних інтродукційних районів за цільовим призначенням [39] 

Види Полісся Право-

береж-ний 

Лісостеп 

Лівобереж-

ний 

Лісостеп 

Придніп-

ровський 

Степ 

Сухий 

Степ 

Гірський 

Крим Українська назва Латинська назва 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Альбіція ленкораньська Albizzia julibrissin Durazz.         РО  РО  

Береза паперова Betula papyrifera Marsh. ЗЛ ЛК ЗЛ ЛК ЗЛ ЗЛ РО     

Берека Sorbus torminalis L. ЛК, РО ЛК, РО ЛК, РО       

Бук лісовий  Fagus silvatica L. ЛК, РО ЛК РО       

Гінкго дволопатевий Ginkgo biloba L.   РО РО РО РО   

Гледичія триколючкова Gleditsia  triacanthos L.              РО РО ЛК, ЗЛ, РО 

ЛК, ЗЛ, 

РО   

Горіх волоський Juglans regia L.   ЗЛ, ЛК, РО ЗЛ, ЛК, РО ЗЛ, ЛК, РО 

ЗЛ, ЛК, 

РО 

ЗЛ, ЛК, 

РО 

Горіх чорний Juglans nigra L.                     ЛК, РО ЛК, РО ЛК, РО ЛК, РО ЛК, РО   

Дуб Висоцького(д.великоплодий х 

д. звичайний) Quercus Wyssotzkyi      ЗЛ, ЛК, РО ЗЛ, ЛК, РО     

Дуб Комарова (д.великоплодий х 

д.білий) Quercus Komarovii      ЗЛ, ЛК, РО ЗЛ, ЛК, РО     

Дуб Мічурина (д. великоплодий х 

д. бореальний) Quercus Miczurinii      ЗЛ, ЛК, РО ЗЛ, ЛК, РО     

Дуб Тімірязєва (д. великоплодий х 

д. великопиляковий) Quercus Timirjasevii      ЗЛ, ЛК, РО ЗЛ, ЛК, РО     

Дуб вапняковий Quercus calcarea Triitz.    ЗЛ, ЛК, РО   

Дуб великоплодий Quercus macrocarpa Michx.     ЗЛ, ЛК, РО ЗЛ, ЛК, РО     

Дуб червоний Quercus rubra L.                     ЛК,РО ЛК ЛК, РО РО     

Карія овальна Caria ovata  C.Koch.           ЛК,РО ЛК,РО ЛК,РО       

Карія серцеподібна Caria cordiformis C.Koch.           ЗЛ ЗЛ ЛК РО       

Каркас західний Celtis  occidentalis L.             ЗЛ ЗЛ ЗЛ, РО ЗЛ, РО ЗЛ   
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продовження додатку 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гіркокаштан восьмитичинковий Аesculus octandra Marsh. РО РО РО РО РО   

Гіркокаштан звичайний Аesculus  hyppocastanum L.        РО РО РО РО РО   

Кедр атласький Cedrus atlantica Manetti         РО ЛК, РО 

Кедр гімалайський 

Cedrus deodara (D.Don.) 

G.Don.         РО ЛК, РО 

Кедр ливанський Cedrus libani Laws.         РО ЛК, РО 

Кипарис арізонський Cupressus arisonica Greene         РО РО 

Кипарис вічнозелений Cupressus sempervirens L.           РО 

Клен монпелійський Acer monspessulanum L. РО РО, ЗЛ РО РО, ЗЛ РО, ЗЛ   

Клен-явір Acer pseudoplatanus L. ЛК, РО ЛК РО       

Липа американська Tilia americana  L.                   РО РО РО РО РО   

Липа різнолиста Tilia heterophylla Vent.              РО РО РО РО     

Ліщіна деревоподібна (ведмежий 

горіх) Corylus colurna  L.                    ЛК ЛК РО ЛК РО     

Метосеквоя розсіченошишкова 

Metasequoia glyptostro-

boides Hu et Cheng           ЛК, РО 

Модрина широколуската (м.япон-

ська х м. європейська) Larix x eurolepis Henry ЛК, РО ЛК, РО ЛК, РО       

Модрина Сукачова Larix sukaczewii Djil.                   ЛК, РО       

Модрина  Чекановського Larix czekanowskii Szaf.     ЛК, РО       

Модрина європейська  Larix decidua Mill.                  ЛК, РО ЛК, РО ЛК, РО       

Модрина японська 

Larix kaempferi (Lambert) 

Carr.                    ЛК, РО         

Платан західний Platanus оссidentalis L.            РО РО РО РО РО   

Платан кленолистий (природний 

гібрид П. східного та П. 

західного) Platanus acerifolia Willd.         РО РО РО РО РО   

Псевдотсуга Мензіса 

Pseudotsuga Menziesii 

(Mirb.)Franco ЛК ЛК ЛК РО       
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Продовження додатку 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Робінія псевдоакація ф. щоглова Rоbinia pseudoacacia L.                      ЛК ЛК   

Секвойядендрон гігантський 

Sequoiadendron giganteum 

Lindl.           ЛК РО 

Сосна веймутова  Pinus strobus L.                     ЛК, РО ЛК, РО ЛК, РО       

Сосна жовта Pinus ponderosa Lemm.   РО, НЯ РО, НЯ  РО, НЯ     

Сосна чорна  Pinus nigra Arn. 

ЛК, ЗЛ, 

НЯ ЗЛ, НЯ ЛК, ЗЛ, НЯ ЛК, ЗЛ, НЯ     

Софора японська Sophora japonica L.   РО РО РО ЗЛ, РО   

Тополя дельтоподібна Populus deltoides Marsh.             ЛK ЛК, ЗЛ ЛК, ЗЛ       

Тополя (гібридні сорти, дод. Д) Populus ЛК, ЗЛ ЛК, ЗЛ ЛК, ЗЛ ЛК, ЗЛ   

Тополя китайська Populus simonii Corr. PO PO PO PO     

Тополя волосистоплода 

Populus trichocarpa Torr et 

Gray. ЛК, РО PO PO PO     

Топорля лавролиста Populus laurifolia Ledeb. ЛК, РО PO PO PO     

Ялина Енгельмана Picea engelmanii Engelm.              РО РО РО РО     

Ялина звичайна Picea abies (L.) Karst.             ЛК ЛК ЛК РО     

Ялина колюча Picea pungens Engelm.   РО РО РО РО   

Ялиця одноколірна 

Аbies concolor Lindl et 

Gaerd. РО РО РО РО РО   

Ялівець віргінський Juglans virginiana L.   ЗЛ   ЛК, ЗЛ, РО 

ЛК, ЗЛ, 

РО   

Ялівець багатоплодий Juniperus polycarpos L.         РО ЛК 

        

ЛК- лісові культури  РО-рекреація та озеленення    

ЗЛ-захисне лісорозведення  НЯ-новорічні ялинки    
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3.6. Перелік сортiв інтродукованих лiсових деревних порiд внесених до Державного Реєстру сортів рослин України на 2005р 

[39] 

 

Назва сорту 

  

Вид, походження 

  

Інтродукційний район, рекомендований для впровадження 

Дуб гiбридний Висоцького  Quercus macranthera  x Quercus robur  Придніпровський степовий  

Дуб гiбридний Комарова   Quercus macranthera  x Quercus alba Придніпровський степовий  

Дуб гiбридний Мiчурiна  Quercus macranthera  x Quercus boralis maxima Придніпровський степовий  

Дуб гiбридний Тiмiрязєва  Quercus macranthera  x Quercus macrocarpa Придніпровський степовий  

Веселобоковеньківський 

Степовий Quercus calcareaTroitz. Придніпровський степовий  

Степовий Велетень Quercus macrocarpa Придніпровський степовий  

Тронко                   

природний гібрид Італійської селекції (P. 

deltoides x Populus  nigra) Лісостеповий, Придніпровський степовий 

Келiбердинськa природний гібрид (P. deltoides x Populus  nigra) Лісостеповий, Придніпровський степовий 

Зоря                     штучний гібрид (Populus trichocarpa x P.  nigra) Лісостеповий, Придніпровський степовий 

Стiйка                   (Populus  сanadensis  x P. nigra) Лісостеповий, Придніпровський степовий 

Гулiвер                  природний гібрид (Populus  deltoides) Лісостеповий, Придніпровський степовий 

Приміська природний гібрид (Populus  nigra) Лісостеповий, Придніпровський степовий 

Степова природний гібрид (Populus  nigra) Лісостеповий, Придніпровський степовий 
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3.7. Розподіл плюсових дерев інтродукованих видів по областях рівнинної частини України та гірського Криму (за даними 

Української Державної лісонасіннєвої інспекції на 01.01.2006 р.) [39] 

 

Обласне управління 

лісового 

господарства 

сосна 

чорна 

сосна 

кедро-

ва 

кедр 

ливан-

ський 

кедр 

атлась-

кий 

кедр 

гіма-

лайсь-

кий 

сосна 

Вейму-

това 

яли

на 

зви-

чай

на 

модри-

на 

япон-

ська 

модри-

на євро-

пейська 

модри-

на 

сибір-

ська 

дуг- 

ласія 

дуб 

північ-

ний 

Київське - - - - - 15 - - 10 - - - 

Чернігівське - - - - - - - - 12 - - 2 

Вінницьке - - - - - - 2 - 5 - - - 

Житомирське - - - - - - 24 - 18 - - - 

Хмельницьке - - - - - - - - 36 - - - 

Закарпатське - 19 - - - - 19* - 9 - 24 - 

Чернівецьке - - - - - - 54* - 2 - - - 

РКЛГ Криму - - 4 11 2 - - - - - - - 

Львівське 13 - - - - 12 52* 30 71 - 34 - 

Тернопільське 5 - - - - - - - 11 - - - 

Ів.-Франківське - - - - - 2 37* - 11 - 4 - 

ЛК“Укрвуззабез.” - - - - - 3 - - - - - - 

Волинське - - - - - 7 5* - 35 - - 13 

Рівненське - - - - - - 1 - 3 - - - 

Сумське 10 - - - - 10 10 - - 16   

* - у межах природного ареалу 
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3.8. Особливості щепелення різних видів інтродуцентів [39] 

 

Види Строк 

зберігання 

зимових живців 

Місце 

заготівлі 

живців на 

гілці 

Особли-

вості 

вимог до 

живців  

Види 

придатні 

для 

підщепи 

Вік 

під-

щепи 

Строки 

шеплення 

Спосіб 

щеплення 

Строки 

зняття 

обв'язки 

після 

щеплення  

Інші 

особливості 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модрини 

европейська, 

сибірська, 

японськи та 

їх гібриди 

до 2 місяців  центральний 

або бокові 

пагони 

не тонше 

2 мм 

(найкраще 

5-6 мм) 

Сіянці тих 

самих видів 

або 

модрини 

євро-

пейської 

1-2 

роки 

навесні при 

досяганні 

хвоєю на 

підщепах 

довжини 3-10 

мм, або в 

серпні 

вприклад 

серцевиною 

на камбій або 

кабієм на 

камбій 

50-60 діб 

після 

щеплення 

при прирості 

2-5 см  після 

ослабленні в 

три прийоми 

  

Псевдотсуга 

Мензіса 

до 2 місяців  центральний 

пагін 

не тонше 

2 мм 

(найкраще 

5-6 мм) 

Псевдотсу-

га, модрина 

3 

роки 

з середини 

квітня до 

початку травня  

вприклад 

серцевиною 

на камбій, 

камбієм на 

камбій або 

покращена 

копулювання 

через 30 діб   

Сосни 

Банкса, 

веймутова 

та інші види 

сосни 

5-10 діб центральний 

або бокові 

пагони 

  Сіянці тих 

самих видів 

або сосни 

звичайної 

2 

роки 

 навесні після 

переходу 

серньомісячної 

температури 

через 0
о
 або в 

серпні  

вприклад 

серцевиною 

на камбій 

через 20-40 

діб  
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продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сосни жовта, 

чорна  та 

кримська 

5-10 діб центральний 

або бокові 

пагони 

  Сіянці тих 

самих видів 

або сосни 

піцундської 

2 роки   весняні - 

вприклад 

серцевиною 

на камбій; 

літні - 

врозщіп  

верхівкової 

бруньки 

через 

20-

40 

діб 

більш щільна 

обв'язка через 

жорсткість 

кори 

Сосна кедрова 

та кедровий 

стелюх 

5-10 діб центральний 

або бокові 

пагони 

  Сіянці тих 

самих видів 

або сосни 

звичайної 

2 роки якомога раніше 

навесні або в 

серпні 

вприклад 

серцевиною 

на камбій 

або врозщіп  

верхівкової 

бруньки 

через 

20-

40 

діб 

  

Ялина 

Енгельмана, 

европейська, 

канадська, 

колюча, 

сербська 

2-3 тижні, та 

більше  

центральний 

пагін 

не тонше 

2 мм 

(найкраще 

5-6 мм) 

Сіянці тих 

самих видів 

або ялини 

європейської 

2-4 

роки 

навесні 

протягом 2-3 

тижнів після 

початку 

сокоруху або в 

серпні 

вприклад 

серцевиною 

на камбій 

або камбієм 

на камбій 

або врозщіп  

верхівкової 

бруньки 

через 

50-

60 

діб  

з підщепи слід 

видалити всі 

бруньки 

Ялиця білокора, 

Віча, кавказька, 

одноколірна, 

сибірська, 

цілолиста 

5-10 діб центральний 

пагін 

  Сіянці тих 

самих видів 

або ялиці 

білої 

2-4 

роки 

навесні після 

переходу 

середньодобової 

температури 

через 0
о
 або в 

серпні  

вприклад 

серцевиною 

на камбій 

через 

20-

40 

діб 

 - 
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продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Види бука до 2 

місяці

в  

  2-5 мм 

діаметром 

30 см 

довжиною 

Сіянці тих самих 

видів або буків 

східного чи 

лісового 

3-4 

рок

и 

навесні 

напочатоку 

набубнявіння 

бруньок підщепи 

або кінець липня-

серпень 

(навесні) 

покращене 

копулюванн

я або 

окулювання 

(літо) 

весняні - 

через 50-60 

діб; літні - 

навесні 

наступного 

року 

  

Дуби 

австрійський, 

каштанолисти

й, червоний, та 

гібриди різних 

видів 

до 2 

місяці

в  

не має 

значення  

добре 

розвинути

й 1 річний 

пагін 3-5 

см 

довжиною 

з 2 

бруньками  

Сіянці тих самих 

видів або дуба 

звичайного 

(бажано з 

урахуванням 

феноформ) 

2-4 

рок

и 

початок сокоруху 

підщеп (початок 

розпускання 

листя) 

в "мішок" за 

кору 

через 50-60 

діб 

  

Види в'язів 2-3 

місяці 

не має 

значення  

  в'яз листуватий 1-2 

рок

и 

до сокоруху або 

на його початку 

навесні - 

покращене 

копулюванн

я або у 

боковий 

заріз, влітку 

- 

окулювання. 

    

Види кленів 2-3 

місяці 

не має 

значення  

добре  

роз-

винений 1 

річний 

пагін  з 2-3 

бруньками  

клен гостролистий 

або клен 

ясенолис-тий 

  до сокоруху або 

влітку 

окулювання 

- оком у 

штамб або 

кореневу 

шийку. 
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продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Види ясена 2-3 

місяці 

не має 

значення  

добре  роз-

винений 1 

річний 

пагін  з 2-3 

бруньками  

ясен звичайний 

або 

пенсильванський 

  до сокоруху або 

влітку 

окулювання 

- оком у 

штам або 

коеневу 

шийку. 

    

Види берези 2-3 

місяці 

не має 

значення  

      рання весна - до 

сокоруху  

покращене 

копулювання 

або за кору 

    

Види глоду 2-3 

місяці 

не має 

значення  

  глід 

одноматочковий 

    навесні - 

покращене 

копулювання

, влітку - 

окулювання 

вприклад. 

    

Робінія 

звичайна 

2-3 

місяці 

не має 

значення  

  робінія звичайна    перша половина 

травня 

окулювання     
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3.9. Форми лісового господарства [41] 

 

Вибір та встановлення форми господарства є важливим завданням лісовпорядкування. 

Вибираючи форму господарства, враховують економічні умови об'єкта лісовпорядкування, його 

природно-історичні умови, досвід господарської діяльності. Встановлена форма господарства 

має відповідати, передовсім, інтересам вирощування головної породи. Конкретна форма 

господарства для кожної господарської одиниці завжди є складною. Як правило, вона являє 

собою сукупність кількох форм. Організовуючи господарські секції в не експлуатаційних лісах , 

до уваги беруть, передусім, інтереси лісовирощування та збереження захисних функцій лісу, в 

експлуатаційних лісах групи - інтереси лісовирощування з урахуванням вимог 

лісоексплуатації. 

Організовуючи господарство в конкретних об'єктах, лісовпорядкування повинно 

запроектувати такий режим його ведення, який би забезпечив досягнення поставленої мети 

у даних природних та економічних умовах з максимальною ефективністю. Цей режим 

називають формою господарства. Форму господарства встановлюють за певною 

домінантою - походженням насаджень, їхньою продуктивністю, способом головної рубки 

тощо. Часто в одній системі господарства можна виділити кілька форм. Наприклад, у 

захисній системі залежно від походження насаджень виділяють насіннєву та порослеву 

форми господарства. 

 

Форми господарства за походженням та способом лісовідновлення. За походженням 

виділяють насіннєву (високостовбурну) та порослеву (низькостовбурну) форми 

господарства. Усі хвойні насадження відновлюються тільки насінням, тому в них може бути 

організована лише високостовбурна форма господарства. Листяні деревостани можуть 

відновлюватись як насіннєвим, так і вегетативним шляхом. У таких насадженнях може 

організовуватись і високостовбурна, і низькостовбурна форми господарства. 

Високостовбурні насадження звичайно довговічніші ніж низькостовбурні й у віці 

стиглості мають більші запаси деревини на одиниці площі, утворені крупнішими та більш 

якісними деревами. Високостовбурна форма господарства орієнтована на вирощування 

крупних сортиментів. Перехід від високостовбурної форми господарства до низькостовбурної 

здійснюється легко, зворотний перехід пов'язаний із значними затратами часу й коштів. Тому 

низькостовбурну форму господарства проектують лише у виняткових випадках. 

Проектуючи рубки головного користування у низькостовбурній формі господарства 

орієнтуються на порослеву стиглість насадження - максимальний вік, при якому воно ще може 

давати поросль. У природі часто зустрічаються насадження змішаного походження. В такому 

разі форму господарства встановлюють, керуючись перевагою дерев насіннєвого чи порослевого 

походження. Організовуючи господарства у дубових лісах, до високостовбурного відносять і 

високопродуктивні (II і вищих класів бонітету) дубняки порослевого походження. 

 

Форми господарства за способами рубки. Основною метою ведення лісового господарства 

є заготівля деревини. Вона може проводитись різними способами, застосування яких залежить 

від економічних та природних умов. За способами рубки встановлюють дві форми господарства 

- лісосічні та вибіркові. Всі лісосічні форми господарства можна поділити на три категорії, котрі 

різняться тривалістю періоду їхнього поновлення: суцільно -, насіннєве - та вибірковолісосічна. 

 

У суцільнолісосічному господарстві насадження вирубують при головній рубці за один 

прийом, поновлення відбувається штучним (посів чи посадка) або природним (самосів) шляхами 

за період, що не перевищує одного класу віку. Суцільнолісосічна форма господарства зумовлює 

утворення одновікових (одноярусних) насаджень. Розрізняють вузьколісосічну (із шириною 

лісосік до 100 м) та середньолісосічну (завширшки до 250 м) форми господарства. 

Вузьколісосічна встановлюється у хвойних та твердолистяних насадженнях, середньолісосічна - 

у м'яколистяних. При суцільнолісосічних рубках насадження вирубують повністю, за винятком 
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насінників, життєздатного підросту і молодняку, цінних і рідкісних видів дерев і чагарників. 

Ширину лісосіки встановлюють залежно від категорії захисності, лісорослинних умов і породи, 

що переважає в насадженні. Ця форма господарства вигідна тим, що сприяє збереженню 

лісового середовища, водоохоронних та захисних функцій лісу, природному насіннєвому 

поновленню на зрубах за рахунок насаджень, які до них прилягають. Суцільнолісосічна форма 

господарства характерна для рівнинних лісів України - в Поліссі та Лісостепу. 

 

При насіннєво-лісосічній формі господарства лісосіки вирубують за декілька прийомів, що 

сприяє природному поновленню лісу та захисту його від шкідливих факторів середовища 

деревами, що зостаються після проведення чергового прийому рубки. Рубки, що проводять в 

насадженні кілька разів, називають поступовими. 

Тривалість одного прийому поступової рубки не перевищує одного класу віку. Наприклад, 

всі стиглі букові насадження Карпат, які ще не були в рубці, відводяться під перший прийом 

поступової рубки і за один клас віку (20 років) мають бути пройдені рубкою. Якщо їх 200 га, то 

щорічно у рубку відводиться по 10 га протягом 20 років. Кінцевий прийом поступової рубки 

призначається за наявності рівномірно розміщеного по площі життєздатного підросту 

заввишки до 0,5 м у соснових насадженнях - не менше 6, у дубових - 10, в ялинових -12, у 

букових і ялицевих- 15 тис. шт. на 1 га. Поступові рубки часто застосовують у водоохоронних 

протиерозійних гірських лісах Карпат. У рівнинних умовах України їх рекомендують проводити 

у експлуатаційних лісах. Насіннєво-лісосічна форма ведення господарства є добрим способом 

переведення тимчасових (похідних) листяних господарств (грабові, осикові і т.п.) у корінні типи 

лісу. 

 

Вибірковолісосічну форму господарства застосовують у густозаселених районах, зокрема в 

лісах зелених зон, за наявності мережі доріг та просік, яка дозволяє швидко вивезти заготовлену 

деревину без шкоди для підросту. Метою рубки є збереження природного насіннєвого 

поновлення та сприяння розвитку підросту за допомогою бокового освітлення. Рубка 

проводиться нерегулярно в часі, не з однаковою кількістю прийомів, нерівномірно розміщена по 

території. Вибірково-лісосічна форма господарства знаходить застосування у лісогосподарських 

частинах зелених зон, її доцільно запроваджувати в гірських лісах Карпат і Криму. 

Вибіркові форми господарства ділять на екстенсивне - та інтенсивно-вибіркову. 

 

Екстенсивно-вибіркова форма господарства ґрунтується на підневільно-вибірковій рубці. 

При такій рубці протягом тривалого часу вирубують крупні здорові ділові дерева панівних 

порід, котрі досягли бажаної товщини. Тонші дерева залишають на корені. Господарство є 

крупнотоварним, воно не може бути організованим у насадженнях низьких бонітетів. Тонкомір 

через певний час (40-80 років) досягає збутових розмірів у товщину і рубка повторюється. 

Період між рубками називають оборотом господарства. Маса деревини, що вирубується в 

господарстві, залежить від мінімального збутового діаметра - чим він менший, тим більше 

деревини заготовляють. У цілому вирубують 10-30% наявного запасу деревостану. У сучасних 

умовах її можна застосовувати там, де відсутній попит на дрібну деревину, важко заготовляти і 

транспортувати деревину (гірські райони Карпат). Позитивом цієї форми господарства слугує 

збереження захисних властивостей лісу, негативом - погіршення санітарного стану та зниження 

загальної біологічної стійкості насаджень після рубки. 

 

Інтенсивно-вибіркова форма господарства реалізується на основі добровільно-вибіркової 

рубки. Цю рубку провадять у насадженнях будь-якого віку, дерева вирубують, незважаючи на 

їхній розмір. Рубці підлягають фаутні, криві, пошкоджені дерева, ті, що заважають росту дерев 

головної породи. Повторюється рубка не рідше одного разу на 10 років, за своєю суттю це 

одночасно і рубка догляду за насадженням, і санітарна, і головна. За такої форми ведення 

господарства постійно зберігається достатня зімкнутість насаджень. Розмір користування 

обмежується величиною поточного приросту. У кінцевому результаті ліс при такій рубці стає 
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різновіковим. З лісівничої точки зору ця форма господарства є найскладнішою, її організовують 

за умови повного збуту деревини. Може застосовуватись у лісопаркових господарствах, де на 

перший план ставлять інтереси естетики, формування ландшафтів, а не заготівлю деревини. 

 

Форми господарства за товарністю. Під товарністю насаджень розуміють частку в них 

ділової деревини певного класу крупності. Залежно від цього виділяють крупнотоварні та 

дрібнотоварні господарства. 

Грубими сортиментами вважають такі, що мають у верхньому відрізі без кори діаметр 25см 

і більше, середніми - 13-24см, дрібними - 3-12см. 

 

Крупнотоварні господарства організовують з метою вирощування деревини до часу, коли 

з неї можна отримати грубі сортименти, при цьому частково отримують тонкомірну деревину та 

дрова. Такі господарства організовують у здорових насадженнях І-ІІІ класів бонітету. Вони 

характеризуються високим віком головної рубки, який призначається, як правило, за віком 

технічної стиглості головних порід, тобто за віком, у якому вони дають найбільший середній 

приріст провідних сортиментів. 

 

Для дрібнотоварних господарств придатні насадження будь-якої продуктивності, але їх 

доцільно організовувати у насадженнях низьких (IV-V) бонітетів. Дрібнотоварні господарства 

часто організовують у лісах, що належать колективним селянським спілкам, де попитом 

користується середня та дрібна ділова деревини і дрова. У цих господарствах вік головної рубки 

знижений, як правило, його встановлюють за віком кількісної стиглості насаджень. 
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4.11. Гриби України [ 12, 26 ] 

4.11.1. Найбільш небезпечні отруйні гриби 

Найменування грибів 

Місця, де 

ростуть гриби і 

час їхньої появи 

Основні ознаки в 

природному стані 

Ступінь 

отруйності 

гриба 

З якими 

їстівними 

грибами 

можна 

переплутат

и 

І гр. - Гастроентеротропні 

Ентолома жовтувато-сиза 

 

в листяних 

(дубових, 

букових) лісах 

інколи степах 

(цілинних) 

шапочка м'ясиста з рівним 

опушеним краєм. М'якоть 

біла, волокниста  із  

запахом  борошна, потім 

неприємним. Пластинки 

білі, потім світло-жовті, 

після дозрівання гриба – 

рожеві. Ніжка біля основи 

бульбовидно потовщена 

 

отруйний 

їстивні 

печериці, 

ентолома 

отруйна не має 

кільця,  сиза, 

пластинки її  

світло-жовті, 

зрілі 

рожевуваті 

Печериця жовтошкіра 

 

листяні та 

мішані ліси, 

парки, сади, 

луки, 

липень-жовтень 

шапочка гладенька, біла, 

м'якоть при надломі 

жовтіє. Запах м'якоті 

аптечний (карболової 

кислоти) ніжка чисто-біла, 

у верхній частині ніжки є 

кільце 

 

отруйний 

від інших видів 

печериць 

відрізняється 

своїм аптечним 

запахом 

Печериця темно-лускувата 

 

в листяних 

лісах, в 

лісосмугах на 

вологому 

ґрунті, росте 

групами 

шапочка м'ясиста, опукла, 

коричнево-сірого кольору, 

в центрі темна. Пластинки 

широкі, рідкі, білуваті, 

потім бузково-рожеві. 

Ніжка знизу з клубне-

видним потовщенням з 

широким білим кільцем, з 

часом жовтіє. М'якоть біла, 

знизу біля основи ніжка 

жовтувата 

 

отруйний 

від інших видів 

печериць 

відрізняється 

жовтуватою 

м'якоттю біля 

основи ніжки. 

Запах м'якоті 

неприємний 

Трихолома тигрова (рядовка 

тигрова) 

 

в листяних 

(дубових, 

букових) хвойних 

(соснових) лісах: 

групами, 

серпень-жовтень 

шапочка товсто-м'ясиста, 

сіра, чорно-сіра, лускувата, 

часто надтріснута. Ніжка 

циліндрична, білувата біля 

пластинок, донизу буріюча. 

М'якоть біла, на зломі буріє, 

з запахом борошна. 

Пластинки слабо прирослі, 

чисті, білуваті, потім іржа-

во-плямисті 

 

отруйн

ий 

рядовка 

їстівна 

відрізняється 

від рядовки 

отруйної 

наявністю на 

шапочці 

темно-сірих 

лусочок, які 

розтріскуютьс

я краєм 
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продовження таблиці 4.11.1 

ІІ гр. - Нейротропні 

Іноцибе Патуйяра 

(волоконниця Патуйяра) 

 

на ґрунті  в 

листяних та 

хвойних лісах, 

парках, 

травень-вересень 

шапочка спочатку у вигляді 

дзвіночка, потім 

розпростерта з горбиком, 

волокниста, спочатку 

білувата, потім 

червонувато-коричнева. 

Ніжка циліндрична, 

гладенька, одноколірна із 

шапочкою. М'якоть біла з 

фруктовим запахом 

 

смертел

ьно 

отруйни

й 

молоді гриби 

помилково 

приймають за 

печериці, але 

іноцибе 

Патуйяра 

легко 

відрізняється 

від них 

відсутністю 

кільця на ніжці 

та темними 

(бежевими) 

пластинками. 

Клітоцибе білуватий 

(говорушка білувата) 

 

на ґрунті  в 

листяних та 

хвойних лісах на 

опалому листі та 

хвої, 

жовтень – 

листопад 

шапочка тонком'ясис 

та, воронковидна, сильно 

вдавлена в центрі, рідше 

плоска з невеликим 

поглибленням з хвилястим 

краєм, білувата з сіруватими 

зонами з краю. Ніжка 

одноколірна із шапинкою. 

М'якоть біла, на зломі колір 

не змінює. Пластинки сіруваті 

або білуваті 

 

смертел

ьно 

отруйни

й 

говорушка 

воронковидна 

рижа 

підігнута. 

Помилково 

сприймають 

як їстівну 

говорушку 

білувату, у 

якої шапочка 

хвиляста, 

білувата 

Мухомор пантерний 

 

на ґрунті  в 

листяних та 

хвойних лісах, 

серпень-жовтень 

пластинки білі шапинка 

напівкругла, бура з 

численними білими 

бородавками, які розташовані 

майже концентричними 

кругами. Ніжка біля основи з 

невеликим клубнем 

 

отруйни

й 

У мухомора 

червоніючого 

м'якоть на 

зломі рожевіє, 

а у мухомора 

пантерного 

тонко 

м'ясиста, 

м'якоть біла 

на зломі 

Мухомор червоний 

 

на ґрунті в 

листяних та 

хвойних лісах, 

липень -листопад 

шапочка спочатку 

напівкуляста, потім 

плоскорозпростерта з 

гладеньким краєм, блідо-

червонувата з численними 

брудно-сірими бородавками. 

Ніжка біла з червонуватим 

відтінком, з бі-лим м'яким 

кільцем та блідосірою 

вольвою. М'якоть біла, під 

шкіркою з світло-оранжевим 

відтінком 

 

отруйни

й 

гриб загально-

відомий, його 

не 

переплутаєш 

ні з яким 

іншим грибом 
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продовження таблиці 4.11.1 

ІІІ гр. - Гепатонефротропні 

Бліда поганка, мухомор зелений 

 

 

 

на ґрунті  в 

листяних і 

мішаних лісах 

(особливо з 

домішкою дуба, 

бука, берези). 

Росте звичайно 

групами, частіше 

на освітленій 

місцевості, 

липень-жовтень 

шапочка спочатку 

напівкулястаа, потім 

плосковипукла, оливкова, 

зеленувато-оливкова, біля 

центру темніша, край 

гладенький. Ніжка 

циліндрична, з клубнем, 

м'ясиста, біла з блідо-

зеленуватими смужками, 

в верхній частині з 

широким звисаючим 

зовні полосатим кільцем, 

внизу біля основи 

клубневидні потовщення 

з мішковидною, 

широкою, вільною білою 

вольвою. М'якоть біла з 

приємним запахом. 

Пластинки вільні, білі 

 

смертельно 

отруйний 

сироїжка 

зелена 

велика, 

печериця 

польова, 

ковпак; бліда 

поганка 

відрізняється 

від них 

наявністю на 

ніжці кільця і 

клубне-

видного 

потовщення 

(вольви) біля 

основи ніжки 

Гриб — парасолька цегляно-

сіро-червоний (лепіота отруйна) 

 

 

на ґрунті  в 

широколистяни

х, хвойних, 

мішаних лісах 

на галявинах, 

луках, 

пасовищах, на 

городах, 

липень – 

жовтень 

шапочка тонко м'ясиста, 

спочатку у вигляді 

дзвіночка, опукла, 

пізніше розпростерта з 

горбиком, коричнево-

бура, покрита лусочками 

темного кольору. Ніжка 

циліндрична, злегка 

вигнута, кремова з 

швидко зникаючим 

кільцем. М'якоть біла, на 

зломі біля ніжки 

забарвлюється в 

рожевувато-

червонуватий колір, без 

запаху. Пластинки 

білуваті, потім 

жовтувато-білі 

 

смертельно 

отруйний 

гриб 

з іншими 

видами 

грибів роду 

лепіотових 

(гриби-

парасольки) 

Лепіота гостро-луската 

 

 

в  листяних 

лісах  

шапочка тонко м'ясиста, 

вогнута в середину, біля 

центру густо покрита 

лусочками темного 

кольору, а з країв рідше. 

Ніжка циліндррична, 

пряма, в нижній частині з 

чітко вираженим темним 

кільцем 

 

отруйний 

гриб 

з іншими 

видами 

грибів роду 

лепіотових 

(гриби-

парасольки) 
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Опеньок сірчано-жовтий 

несправжній 

 

в  листяних 

хвойних лісах, 

на пеньках та 

стовбурах 

старих сухих 

дерев,  

серпень-

жовтень 

шапочка тонком'ясиста, 

спочатку кругла, сіро-

жовта, біля центру 

темніша. Ніжка тонка, 

жовто-сіра. М'якоть сіро-

жовта з неприємним 

запахом. Пластинки 

буруватого кольору 

 

смертельно 

отруйний 

гриб 

опеньок 

сірчано-

жовтий, 

відрізняється 

від їстівного 

опенька 

звичайного, 

кольором 

плодового 

тіла та 

пластинок 

Опеньок цегляно-червоний 

несправжній 

 

на пеньках 

листяних порід, 

серпень-

жовтень 

шапочка спочатку 

опукла, в центрі цегляно-

червона, біля краю 

світліша. М'якоть 

щільна, жовтувата. 

Пластинки густі, світло-

бурі, в зрілості оливково-

чорні 

 

смертельно 

отруйний 

гриб 

опеньок 

цегляно-

червоний, 

відрізняється 

від їстівного 

опенька 

звичайного, 

кольором 

плодового 

тіла та 

пластинок 

Павутинник оранжево – 

червоний  

 

на ґрунті в 

широколистяни

х хвойних лісах, 

вересень-

жовтень 

шапочка спочатку 

випукла, потім плоска, 

оранжева з 

багаточисельними 

червонуватими 

лусочками. Ніжка 

циліндрична, потовщена 

біля основи, світліша ніж 

шляпка. М'якоть щільна, 

рожевувата. Пластинки 

темнуваті 

 

 

смертельно 

отруйний 

гриб 

рядовка 

червоніюча, у 

якої 

пластинки 

жовті або 

жовтуваті, а в 

павутинника 

оранжево-

червоного 

пластинки 

темнуваті 

Поганка біла (мухомор білий 

смердючий) 

 

на ґрунті і в 

хвойних, рідше 

в листяних 

лісах, липень–

жовтень 

шапочка напівкуляста, 

округло-конічна, потім 

напіврозпростерта з 

виступаючим горбиком, 

інколи злегка вдавлена. 

Ніжка циліндрична, в 

основі клубневидно-

здута, біла з 

пластівцевидним 

нальотом, з білим 

широким шовковистим 

кільцем, в основі з 

вільною, товстою, 

чашкоподібною вольвою. 

М'якоть біла з 

неприємним запахом. 

Пластинки вільні, білі, 

часті 

 

отруйний 

має схожість з 

умовно 

їстівними 

грибами 

сморчками, 

від яких 

відрізняється 

виглядом 

шапочки 
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продовження таблиці 4.11.1 

Строчок звичайний 

 

 

 

 

 

на ґрунті  в 

хвойних, рідше 

в листяних 

лісах, липень-

жовтень 

плодове тіло велике, 

неясної форми. Шапочка 

неправильної кулястої 

форми, округлена або 

вуглувата, зморшкувата, 

складчаста, з глибокими 

звивистими складками, 

нагадуючими звивини 

мозку, на початку 

шоколадно-коричневі, з 

часом більш світлі. Ніжка 

біля основи більш 

звужена, білувата або 

бурувата. М’якоть 

білувата, тонка, 

восковидна, без 

особливого запаху 

 

отруйний 

має подібність 

з умовно 

їстівними 

грибами 

сморчками, 

від яких 

відрізняється 

виглядом 

шапинки 

 

 

4.11.2. Їстівні гриби, дозволені для заготівлі і включені в стандарти на грибну продукцію 

 

Найменування  грибів 

Категорія 

харчової 

цінності 

Основні ознаки 

в природному стані 

Основні 

ознаки 

після 

переробки  

Ознаки 

подібних, які 

не 

допускають-

ся до 

заготівлі 

Білий гриб 

 

 

 

1 

шапочка подушковидно-

випукла, гладенька, ледь 

зморшкувата. Колір від 

світло-бурого до 

каштаново-бурого. 

М'якоть біла, смак 

горіховий, трубочки білі, 

потім жовто-зелені. 

Ніжка бульбовидна, 

суцільна з білим або 

світло-буруватим і 

сітчатим малюнком.  

при сушінні 

більш темні 

трубочки 

молодих 

екземплярів 

зберігають 

білий колір, 

м'якоть 

також. В 

маринаді 

шапочки 

жов-тогарячі, 

ніжка і 

трубочки з 

кремовим 

відтінком 

гірчак, 

боровик 

сатанинський 
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Білянка 

 

 

4+ 

шапочка лійковидна, з 

загнутим донизу 

пухнастим краєм, 

кремово-біла, без зон. 

М'якоть біла. Молочний 

сік білий, їдкий. 

Пластинки білі або 

кремові. Ніжка біла.  

в 

засоленому 

вигляді 

світлобурув

ата, 

опущуний 

край 

зберігається 

схожих 

отруйних 

грибів немає 

Боровик зернистоногий 

 

 

 

 

 

4 

шапочка 5-15 см в 

діаметрі, напівкругла 

пізніше подушковидна, 

темно-коричнева, 

каштаново-коричнева при 

дотику синіє, ледь 

бархатиста, суха. Ніжка 

7-10 (12) см х 2-4 (5) см, 

центральна, циліндрична, 

в більшості потовщена до 

основи жовтувато-

червона, з червоною 

крапковою зернистістю. 

М’якоть жовтувата, в 

основі ніжки червонувата 

на зломі синіє з 

приємним запахом і 

смаком. Трубчатий шар 

спочатку жовтуватий, 

пізніше оливковий, при 

дотику синіє. 

 

умовно 

їстівний 

гриб 

 

схожий на 

білий гриб 

Гладиш (млечник звичайний) 

 

 

 

4+ 

шапочка плоско-

вдавлена, слизька, 

брудно-рожевувато-сіра, 

з більш темними плямами 

та слабопомітними 

зонами. М'якоть білувата. 

Молочний сік білий, на 

повітрі повільно стає 

зеленувато-жовтим, 

їдким. Пластинки 

рожевувато-кремові, з 

іржавими плямами. 

Ніжка слизька.  

в 

засоленому 

вигляді 

жовтіє 

схожих 

отруйних 

грибів немає 
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Гірчак (несправжній білий) 

 

 
 

4+ шапочка товсто-м’ясиста 

спочатку напівкругла, 

пізніше подушковидно-

розгорнута, 5-10 (15) см. 

Колір від світло-бурого 

до оливково-

коричневого. М'якоть 

біла, тверда при надломі 

на повітрі розовіє, на 

смак дуже гірка, з 

приємним грибним 

запахом, губчатий шар 

розуватий. Ніжка 

центральна, висотою 5-

10 (16) см, товщиною 2-4 

(5) см, розширена 

донизу. Жовто-

коричнева у верхній 

частині з темним 

сітчастим малюнком.  

в засоленому 

вигляді 

темно-

коричнева. 

Помітний 

гострий 

горбик на 

шапочці 

схожий на 

білий гриб, 

але дуже 

гіркий 

 

Глива звичайна 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+ 

шапочка округла, 

вигнута, широко-

ворончаста, часто 

ексцентрична, неслизька, 

гладенька, волога, 

спочатку темно-бура, 

потім попелясто-сіра, до 

стиглості може ставати 

жовтуватою. Пластинки 

опущені, широкі, рідкі, 

білі, жовтіючі з 

перемичками між ними. 

М'якоть щільна, 

компактна, біла. Ніжка 

бокова, циліндрична, 

суцільна, біла, гладенька, 

інколи біля основи трохи 

волохата. Спори 7-12 x 3-

5 мк, яйцевидні або 

округлоциліндричні, 

гладенькі; безбарвні, у 

масі з фіолетовим 

відтінком 

при 

маринуванні 

та засоленні 

ознаки 

зберігаються

, забарвлення 

ледь буріє 

отруйних 

грибів зі 

схожими 

ознаками 

немає 



 

547 

 

Глива легенева 

 

 

 

 

3+ 

шапочка вигнуто 

розпростерта, 

язиковидна, бокова, потім 

вдавлена, ексцентрична, з 

тонким, часто 

надтріснутим краєм, з 

ніжним нальотом, майже 

гладенька, біла з 

сіруватим відтінком.  

М'якоть тонка, біла, 

пружна з приємним 

запахом, смаком, 

пластинки спадаючі, 

густі, білі, 

войлочноопушені.. 

при 

засоленні 

оливкова 

або 

коричнева 

рядовка 

сірчано-жовта 

. 

Глива степова 

 

 

 

 

3+ 

шапочка дуже м'ясиста, 

плоско-вигнута, пізніше в 

центрі притуплена, 

неправильна, гладенька 

або ледь луската, 

сірувато-рижувата, 

пізніше жовтувата. 

Пластинки спадаючі, 

рівні, широкі, білувато-

рожевуваті. Ніжка 

щільна, трохи 

ексцентрична,  

до основи звужена, 

білувата. 

при 

засоленні 

оливкова 

або 

коричнева 

рядовка 

сірчано-жовта 

Глива ріжковидна 

 

 

 
 

 

3+ 

шапочка угнута або 

воронковидна, 

витягнута, подібно 

ріжку, білувата або 

охряна, з віком 

вицвітаюча, біляста. 

М'якоть біла, в'язка з 

борошнистим запахом та 

смаком. Пластинки 

далеко спадаючі, вузькі, 

білі. Ніжка 

ексцентрична, суцільна, 

циліндрична або звужена 

до основи, біла або з 

жовтувато-охряним 

відтінком.  

при 

маринуванні 

та засоленні 

ознаки 

зберігаються

, забарвлення 

ледь буріє 

отруйних 

грибів зі 

схожими 

ознаками 

немає 
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 Заячий гриб 

 

 

 

 

 

 

2+ 

шапочка 4-9 см в 

діаметрі, напівкругла, 

іноді із загнутими до 

верху краями, каштанова, 

бурувато-коричнева, 

суха, в молодому віці 

бархатиста. Ніжка 4-6 см 

х 1,5-2,5 см, циліндрична, 

потовщена до основи, 

одного кольору із 

шляпкою або світліша, 

порожниста. М’якоть 

щільна, біла, кольору не 

міняє з сприємним 

смаком і запахом. 

Трубчатий шар шляпки 

білий, потім кремовий.  

використову

ється в 

сухому, 

свіжому і 

маринованом

у виді 

отруйних 

грибів із 

схожими 

ознаками 

немає 

Зеленушка 

 

 

4+ 

шапочка вигнуто-плоска, 

клейка, жовтувато-

бурувата. М'якоть 

жовтувата, смак 

приємний. Пластинки 

зелено-жовті. Ніжка 

одного кольору із 

шляпкою, поздовжньо-

волокниста.  

при 

засоленні 

оливкова 

або 

коричнева 

рядовка 

сірчано-жовта 

Зонтик великий 

 

 

2 

шапочка 5-15 (25) см у 

діаметрі, конусоподібна, 

згодом конусоподібна 

або плоско-розпростерта, 

з тупим горбом, білувата 

смажать, 

варять, 

сушать 

відрізняються 

кольором 

шапочки від 

виду лепіота 

отруйна 

Зонтик червоніючий 

 

 

2 

шапочка 5-15 (25) см у 

діаметрі, конусоподібна, 

згодом конусоподібна 

або плоско- 

розпростерта, з тупим 

горбом, білувата 

смажать, 

варять, 

сушать 

відрізняються 

кольором 

шапочки від 

виду лепіота 

отруйна 



 

549 

 

Зморшок звичайний 

 

4+  шапочка яйцевидно-

округла, порожниста, 

жовто-бура, пориста. 

М'якоть тонка, ламка, 

поздовжньо-бороздчата, 

бурувата.  

забарвленн

я ледь 

темніше у 

сушених, 

значно 

темніше у 

відварених 

отруйних видів 

з подібними 

ботанічними 

ознаками 

немає 

 Зморшок конусний 

 

3+ шапочка конічно-ви-

тягнута, видовжено-

витягнута, з 

видовженими порами, 

жовто-бура, 

порожниста. Ніжка 

гладка або поздовжньо-

складча-та, біла.  

забарвленн

я ледь 

темніше у 

сушених, 

значно 

темніше у 

відварених. 

забарвлення 

плодових тіл 

темно-буре 

Ковпак кільчатий 

 

 

4+ 

шапочка напівкуляста, 

пізніше вигнута, в центрі 

з мучнистим нальотом, 

жовтувато-бурувата. 

М'якоть бі-ла, пізніше 

жовтувата. Пластинки, 

брудно-жовтувато-

буруваті, з нерівним 

зазубреним краєм. Ніжка 

жовтува-та, з 

жовтуватим плів-чатим 

кільцем.  

в 

засоленому 

та 

відвареном

у вигляді 

буріє 

мухомор 

(зелений, 

білий, 

смердючий) 

Козляк 

 

3+ 

шапочка вигнута, потім 

плоска, слизька, 

оранжево-коричнева. 

М'якоть бурувата, на 

зломі слабочервоніюча. 

Трубочки брудно-бурі, 

жовті або оливково-

коричневі. Ніжка 

жовтувато-вохриста. 

при сушінні 

чорно-

бурий, 

маринуванн

і та солінні 

оливково-

бурий 

перцевий 

гриб 

 Лисичка звичайна 

 

 

3 

шапочка плоска, потім 

лійкоподібна, яєчно-

жовта. М'якоть 

резиниста жовтувата. 

Складочки низхідні на 

ніжку, тупі, жовті. Ніжка 

рівна жовта, суцільна.  

в маринаді і 

засоленні 

ознаки 

зберігаютьс

я, 

забарвленн

я ледь буріє 

лисичка 

несправжня 
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Маслюк зернистий 

 

 

2 

шапочка опукла, рижо-

бура, слизька, м'якоть 

жовтувата, ледь 

кислувата, трубочки 

жовті, як і ніжка, зверху з 

краплями рідини. Ніжка 

рівна, світло-жовта.  

шапочка зі 

шкіркою 

при сушінні 

та 

маринуванні 

темно-бура, 

без шкірки – 

біла, з 

загнутими 

вгору 

краями 

перцевий 

гриб 

Маслюк пізній 

 

 

2 

шапочка 

тупоциліндрична або 

вигнута, темно-бура, 

слизька. М'якоть 

кислувата, блідо-жовта. 

Трубочки жовті. Ніжка з 

блідим плівковим 

кільцем.  

шапочка зі 

шкіркою 

при сушінні 

та 

маринуванні 

темно-бура, 

без шкірки – 

біла, із 

загнутими 

вгору 

краями 

перцевий 

гриб 

Моховик  

 

 

3+ 

шапочка 3-10 см в 

діаметрі, подушко-видно-

вигнута і  в більшості 

тріщинку-вата, оливково- 

корич-нева, м'якоть 

жовтува-та слабо синіє на 

зломі. Трубчатий шар 

жовту-вато-коричневий 

при дотику синіє. Ніжка 

зверху світло-жовта, 

внизу вишнево-черво-на.  

при сушінні і 

в со-лоно-

маринованом

у вигляді 

буріє 

отруйних 

грибів зі 

схожими 

ознаками 

немає 

Млечник солодкуватий 

 

 

4+ 

шапочка плоско- 

випукла, з горбиком, 

темно-червона. М'якоть 

рижувата. Молочний сік 

водянисто-білий. 

Пластинки кремувато-

жовтуваті. Ніжка 

чорнувато-бурувата. 

в 

засоленому 

вигляді 

інтенсивно 

буріє, смак 

без гіркоти 

схожих 

отруйних 

грибів немає 



 

551 

 

Млечник смачний, рижик 

 

 

 

 

1 

шапочка випукла, потім 

лійковидна, жовто-гаряча 

або синювато-зеленувата, 

з більш темними 

концентричними зонами. 

М'якоть жовто-гаряча. 

Молочний сік жовто-

гарячий, а на повітрі 

зеленіє або буріє, 

неїдкий, смак дуже 

приємний, запах 

своєрідний, смолистий. 

Пластинки жовтогаря-чі, 

при пошкодженні 

буріють. Ніжка жовто-

гаряча, порожниста.  

в 

засоленому 

вигляді 

жовто-

гарячий чи 

синювато-

зелений, 

іноді з 

буруватим 

відтінком 

схожих 

отруйних 

грибів немає 

Мухомор Цезарів 

 

 

 

 

 

 

 

1+ 

молоде плодове тіло в 

фазі „яйця” все одягнене 

в плівкове покривало, 

котре розривається на 

верхівці і з нього 

показується червона 

шапочка. Шапочка 6-20 

см в діаметрі, 

товстом’ясиста, спочатку 

яйцевидна, напівкругла, 

потім плоско випукла, 

яскраво-червона або 

оранжево-червона, дуже 

рідко із залишками білого 

покривала, з смугастим 

краєм. Ніж-ка 8-15 х 1,5-2 

см, циліндрична в основі 

з клубнем, яскраво-жов-

то-оранжевого кольору, у 

верхній частині широке 

звисаюче кільце яскраво-

жовто-оранжевого 

кольору. Під кільцем 

знизу клубень обтягнутий 

білою вільною вольвою. 

Пластинки вільні, часті, 

оранжево-жовті.  

 

використов

ується у 

всіх видах 

(варений, 

смажений, 

мариновани

й) 

схожий із 

мухомором 

червоним, для 

якого 

характерна із 

жовтуватими 

або білими 

бородавками, 

білими 

пластинками у 

вигляді 

концентрован

их рядів 

Опеньок осінній 

 

 

3+ 

шапочка плосковигну-та 

з горбиком, луската, 

бурувата. М'якоть бі-ла, 

з м'яким смаком. 

Пластинки білі або 

жовтуваті, з дрібними 

буруватими плямами. 

Ніжка бурувата з плів-

чатим кільцем, внизу 

слабо луската.  

колір у 

солоно-

марино-

ваних 

буруватий 

або бурий, 

лусочки 

зберігаю-

ться 

опеньок 

несправжній 

цегляно-

червоний, 

сірчано-

жовтий 



 

552 

 

Печериця звичайна 

 

 

2+ 

шапина напівкуляста, 

потім вигнута, біла, з 

дрібними буруватими 

волокнистими 

лусочками, м'якоть біла, 

на зломі ледь рожевіє, 

запах та смак приємний. 

Пластинки білі, потім 

рожеві, нарешті 

пурпурово-бурі, 

шоколадні, ніжка біла, з 

білим кільцем.  

в 

засоленому 

вигляді 

ледь буріє 

мухомори 

зелений та 

білий 

смердючий 

Печериця культивована 

 

 

2 

як звичайна, шапочка не 

тільки біла, але й 

бурувато-коричнева 

у 

відвареном

у вигляді 

буріє 

мухомори 

зелений та 

білий 

смердючий 

Печериця польова 

 

 

 

2+ 

шапочка 

дзвоникоподібна, потім 

випукла, біла з 

жовтуватими плямами, 

гладенька або 

волокнисто-луската. 

М'якоть біла, якщо 

натиснути – жовтіє. Запах 

та смак добрі. Пластинки 

білі, потім рожеві. Ніжка 

біля основи розширена, 

біла, потім жовтіє, з 

кільцем.  

у 

відвареном

у вигляді 

буріє 

отруйних 

видів зі 

схожими 

ознаками  

не має 

Підберезовик звичайний 

 

 

2 

шапочка напівкуляста або 

вигнута, більше або 

менше бура. М'якоть 

білувата, колір не міняє. 

Трубочки довгі, брудно-

білі. Ніжка білувата з 

брудно-білими або 

чорними лусочками.  

при 

сушінні, 

солінні та 

маринуванн

і буріє 

отруйних 

грибів зі 

схожими 

ознаками 

немає 



 

553 

 

Підосиновик жовто-бурий 

 

 

 

2 

шапочка вигнута, або 

подушковидна, слабо 

волокнисто-луската, 

жовто-бура. М'якоть біла 

на зломі рожеву-вата, 

потім лілова або 

сірувато-брудно-біла. 

Трубочки брудно-білі, 

пори круглі. Ніжка біла, з 

чорнобурими лусочками. 

Спори веретеноподібні, 

гла-денькі, жовтувато-

буруваті, 11-15 x 4-5 мк 

при сушінні 

темно-

бурий, в 

солоно-

відвареном

у вигляді – 

бурий 

отруйних 

грибів зі 

схожими 

ознаками 

немає 

Підосиновик червоно-бурий 

 

 

2 

шапочка вигнута, або 

подушковидна, слабо 

волокнисто-луската,  

буро-червона і  лусочки  

на  ніжках білі, потім 

бурі.  

при сушінні 

темно-

бурий, в 

солоно-

відвареном

у вигляді – 

бурий 

 

Підмолочник, молочай 

 

 

3 

шапочка плоска, пізніше 

вдавлена, інколи 

надтріснута, матова, 

рижо-бура. М'якоть біла, 

на повітрі буріє. 

Пластинки кремово-

охристі, буріючі при 

надавлюванні, ніжка 

охристо-бурувата.  

в 

засоленому 

вигляді 

інтенсивно 

буріє, смак 

без гіркоти 

схожих 

отруйних 

грибів немає 

Підхрящ-молочний білий 

 

 

2 

шапочка вигнута, біла, 

суха, з віком жовтувата. 

М'якоть біла, компактна, 

смак ледь їдкий. 

Пластинки білі, 

спадають на ніжку. 

Ніжка біла або ледь 

бурувата.  

в 

засоленому 

вигляді 

слабо-

бурувата 

схожих 

отруйних 

грибів немає 

Підхрящ-молочний чорний 

 

 

4+ 

шапочка плоско-

вдавлена, липка, брудно-

бурувата до темно-

бурого. М'якоть біла, на 

зломі рожево-сіра, потім 

чорна. Смак не їдкий, 

запах неприємний. 

Пластинки товсті, 

брудно-сіруваті. Ніжка 

товста, брудно-біла.  

в 

засоленому 

і 

відвареном

у вигляді 

темно-

бурий 

схожих 

отруйних 

грибів немає 



 

554 

 

Польський гриб 

 

 

 

 

3+ 

шапочка 5-20 см в 

діаметрі товсто-м’ясиста 

спочатку напівкругла, 

потім випукло-роз-

простерта коричнева, 

каштанова. М'якоть 

солом'яно-жовта. На 

зломі синіє. Трубочки 

жовтувато-зеленуваті, 

синіючі при доторку-

ванні. Ніжка жовто-бура 

4-10 см х 1-3 (4) см 

центральна, майже 

циліндрична.  

в усіх видах 

переробки 

буріє 

гірчак, 

перцевий  

Рядовка сіра 

 

 

 

 

4+ 

шапочка 3-10 см в 

діаметрі напівкругла, 

потім плоска, з піднятим, 

нерідко надтріснутим 

краєм, радіально-

горкувато-волокниста, 

брудно-чорну-вато-сіра. 

Ніжка 4-9 х 1,5-3 см 

циліндрична, суцільна, 

поздовжньо-волокниста 

біла, потім жовтувата 

або сіра. М'якоть 

білувата. Смак та запах 

борошна. Пластинки 

білі, жовтуваті або 

сіруваті. Ніжка біла або 

жовтувата 

у 

відвареному 

вигляді сіро-

бура, інколи 

з 

каштановим

и відтінками 

плютки, 

гібеломи, 

рядовка 

мильна, 

рядовка 

загострена 

Рядовка фіолетова 

 

 

 

4+ 

шапочка 5-15 см в 

діаметрі опукла, з 

загнутим донизу краєм, 

гладенька, фіолетово-

бурувата. М'якоть ледь 

водяниста, товста, світ-

ло-фіолетова, смак та 

запах добрі. Пластинки 

світло-фіолетові. Ніжка 

4-8 х 1-2 см центральна, 

циліндрична, іноді до 

основи, стовщена, без 

порожнини, знизу з 

фіолетово-бурим 

опушенням. Споровий 

порошок розовато-жов-

тий.  

у 

відвареном

у вигляді 

буріє, 

відвар 

необхідно 

вилити 

отруйних 

видів зі 

схожими 

ознаками 

не має 

Сироїжка болотяна 

 

 

3+ 

шапочка червона або з 

буруватим відтінком, 

ледь липка. М'якоть біла, 

потім кремувато-жовта. 

Ніжка біла.  

в 

засоленому 

вигляді 

бурувата, 

краї інколи 

обламані 

отруйних зі 

схожими 

ознаками 

немає 



 

555 

 

Сироїжка буріюча 

 

 

3+ 

шапочка від пурпурово-

червоного до коричневого 

кольору, з полосато-

бугорчастим краєм. 

М'якоть біла, пізніше – 

жовтувато-бурувата. 

Пластинки світло-

кремові, пізніше буруваті, 

запах оселедця. Ніжка 

біла, або з рожевувато-

фіолетовими плямами, 

буріюча.  

в 

засоленому 

вигляді 

бурувата, 

краї інколи 

обламані 

отруйних зі 

схожими 

ознаками 

немає 

Сироїжка винно- червона 

 

 

3+ 

шапочка вигнута, темно-

червона, пурпурова. 

М'якоть сірувата, з 

червонуватим відтінком 

під шкірою. Смак 

приємний. Пластинки 

вершково-жовтуваті. 

Ніжка біла з рожевуватим 

нашарком.  

в 

засоленому 

вигляді 

бурувата, 

краї інколи 

обламані 

отруйних зі 

схожими 

ознаками 

немає 

Сироїжка жовта 

 

 

3+ 

шапочка яскраво-жовта, 

суха, на зломі сіріє, 

потім чорніє, з м'яким 

смаком. Пластинки 

жовтуваті. Ніжка біла.  

в засоленому 

відвареному 

вигляді сіро-

чорна, 

шапочка 

ламка 

отруйних зі 

схожими 

ознаками 

немає 

Сироїжка зелена 

 

 

3+ 

шапочка зелена або з 

оливковим  відтінком  

при надавлюванні 

бурувата, смак приємний. 

Пластинки жовтуваті, з 

буруватими плямами. 

Ніжка поздовжньо-

зморшкувата, біла.  

бурувато-

брудно-

біла, 

м'якоть 

ламка 

бліда поганка 

Сироїжка зеленувата 

 

 

3+ 

шапочка зеленувата, 

суха, тріщинкувата. 

М'якоть біла, смак 

приємний. Пластинки 

блідо-кремові. Ніжка біла 

або ледь зеленкувата.  

в 

засоленому 

вигляді 

шапинка 

сірувата 

або 

жовтувата, 

ламка 

бліда поганка 



 

556 

 

Сироїжка охриста 

 

 

3+ 

шапочка охристо-жовта, 

слизька. М'якоть 

білувата, потім сірувата, 

ледь гіркувата. 

Пластинки світло-кре-

мові, з віком ледь 

буруваті. Ніжка біла або 

ледь охриста, потім 

сіріюча.  

в 

засоленому 

вигляді 

буріє, 

шапочка, 

ламка 

гебелома, 

несправжній 

валуй 

Сироїжка сіра 

 

 

3+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шапочка сіра, з відтінком 

пурпурового або 

оливкового. М'якоть 

біла, смак приємний. 

Пластинки світло-кре-

мові. Ніжка біла.  

в 

засоленому 

вигляді 

бурувата, 

м’якоть 

ламка 

мухомор, 

гебелома, 

опеньки 

несправжні 

Сироїжка сіріюча 

 

 

3+ 

шапочка жовто-

коричнева або жовто-

оранжева. М'якоть біла 

на зломі, та з часом сіріє, 

смак приємний, інколи 

ледь гіркуватий. 

Пластинки жовтуваті, 

потім брудо-

сіруватожовті. Ніжка 

сірувата.  

в 

засоленому 

вигляді 

сірувато-

червонуват

а, часто з 

обламаним

и краями 

схожих 

отруйних 

грибів немає 

Сироїжка синьо-жовта 

 

 

3+ 

шапочка слабо-

зморшкувата, синювата 

або лілова, з жовтим або 

бурувато-жовтим 

центром. М'якоть біла, 

смак приємний. 

Пластинки білі. Ніжка 

біла.  

в 

засоленому 

вигляді 

буріє, 

шапочка 

ламка 

схожих 

отруйних 

грибів немає 

Сироїжка суцільна 

 

 

3+ 

шапочка темно-червона 

або шоколадна, з 

бугорчастим краєм. 

М'якоть біла, неїдка. 

Пластинки кремові, 

потім охристі. Ніжка 

біла.  

в 

засоленому 

вигляді 

буріє, 

шапочка 

ламка 

схожих 

отруйних 

грибів немає 



 

557 

 

Сироїжка харчова 

 

 

3+ 

шапочка бордово-червона 

або бурувата, шкіра 

коротша за краї шапочки. 

М'якоть біла. Смак 

приємний. Ніжка біла, 

ледь зморшкувата, 

подовжня.  

в 

засоленому 

вигляді 

бурувата, 

м’якоть 

ламка 

схожих 

отруйних 

грибів немає 

Товстушка 

 

 

 

 

4+ 

шапочка напівкуляста, 

потім подушковидна, 

вигнута, з загнутим вниз 

краєм, суха, жовтувато-

бурувата, з більш 

темними плямами. 

М'якоть біла, з приємним 

смаком та запахом. 

Пластинки прирослі 

жовтувато-буруваті, у 

дозрівших – глиняно-

буруваті. Ніжка коротка, 

булавовидна, біла або 

бурувата, з світлим 

павутинчастим кільцем. 

У молодих павутинчасті 

нитки натягнуті між 

краєм шапинки та 

ніжкою 

в 

засоленому 

та 

відвареном

у вигляді 

буріє 

гебелома, 

валуй 

Хрящ – молочник жовтий 

 

 

 

2+ 

шапочка плоско-ввігнута 

з загнутим донизу 

опущеним краєм, 

слизиста, брудно-жовта, з 

більш концентричними 

зонами. М'якоть біла, при 

надавлюванні жовтувата. 

Сік білий, на повітрі сіро-

жовтуватий, їдкий. 

Пластинки біло-кремові. 

Ніжка блідо-жовта, з 

буруватими плямами, 

вдавленими. 

в 

засоленому 

вигляді 

жовтувато-

бурий, з 

сірим 

відтінком, з 

опущеним 

краєм, 

м'якоть 

ледь 

зеленувата 

схожих 

отруйних 

грибів немає 

Хрящ – молочник осиковий 

 

 

 шапочка опукла, пізніше 

широковоронковидна, з 

пухнастим загнутим 

донизу краєм, слизька, 

біла з червонуватим 

відтінком, плямами і ледь 

помітними 

концентричними зонами. 

М'якоть біла, молочний 

сік білий, їдкий. 

Пластинки кремові. 

Ніжка рожева.  

в 

засоленому 

вигляді з 

легким 

бурувато-

рожевим 

інколи з 

більш 

темними 

плямами і 

злегка 

гіркуватим 

смаком 

схожих 

отруйних 

грибів немає 



 

558 

 

Хрящ – молочник перечний 

 

 

4+ 

шапочка опукла, потім 

лійковидна, біла, без зон. 

М'якоть біла. Молочного 

соку багато, колір білий, 

на смак пекучий. 

Пластинки білі. Ніжка 

біла.  

в 

засоленому 

вигляді 

світло-

буруватий 

схожих 

отруйних 

грибів немає 

Хрящ – молочник повстистий 

 

 

4+ 

шапочка широко-

лійковидна, з загнутим 

донизу краєм, тонко-

бархатиста, біла. М'якоть 

дуже щільна. Сік 

молочно-білий, пекучо-

гіркий. Пластинки білі, 

рідкі. Ніжка біла.  

в 

засоленому 

вигляді 

білий з 

синьо-

зеленим 

відтінком, 

м'якоть при 

жуванні 

хрумтяча 

схожих 

отруйних 

грибів немає 

Хрящ – молочник сіролілуватий 

 

 

4+ 

шапочка 

широковоронковидна з 

хвилясто-зігнутим краєм, 

коричневато-сіра. 

М'якоть сіра, біла, сік 

молочно-білий, їдкий. 

Пластинки світло-жовто-

охряні. Ніжка 

однокольорова з 

шапинкою.  

в 

засоленому 

вигляді 

жовтувато-

сіра. Іноді 

бурувато-

сіра 

схожих 

отруйних 

грибів немає 

Хрящ – молочний справжній 

 

 

1 

шапочка опукла або 

широковидна, з густо 

опушеним, загнутим 

донизу краєм, слизиста, 

біла, з прозорими 

концентричними зонами. 

Сік молочно-білий, на 

повітрі сірчано-жовтий, 

їдкий. Ніжка біла, в 

заглиблених жовтуватих 

плямах.  

в 

засоленому 

вигляді з 

блакитним 

відтінком, 

опушення 

краю 

зберігається

, поверхня 

желеподібн

а 

схожих 

отруйних 

грибів немає 
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Хрящ – молочник чорний 

 

 

 

3+ 

шапочка 

широковоронковидна, з 

загнутим донизу 

волохатим краєм, липка, 

зеленувато-бура, з більш 

темними 

концентричними зонами. 

М'якоть палева, на зломі 

буріє. Молочний сік 

білий, їдкий. Пластинки 

білуваті, потім 

темнішають. Ніжка 

одного кольору зі 

шапочкою, з 

заглибленими плямами 

в 

засоленому 

вигляді 

світло-

буруватий 

схожих 

отруйних 

грибів немає 

Чортів гриб (болет) 

 

3+ шапочка 6-25 см в 

діаметрі товстом’ясиста, 

спочатку напівкругла, 

потім 

подушковидновипукла, 

гладенька, зморшкувата. 

Колір  

від світло-сірого до 

оливково-сірого. Ніжка 4-

15 х 3-6 см центральна, 

яйцевидна, жовто-

червона, з темно-

червоним сітчатим 

малюнком. М’якоть 

щільна, біла, в ніжці 

слабо-жовта на зломі 

червоніє, потім синіє з 

неприємним запахом і 

солодким смаком. 

Трубчатий шар шляпки 

спочатку жовто-зелений, 

пізніше кроваво-

червоний, червоно-

оливковий, при дотику 

синіє. 

використову

ється в 

смаженому і 

вареному 

вигляді 

схожий на 

білий гриб від 

якого 

відрізняється 

кольором 

трубчатого 

шару і ніжки 

 

 

Примітка: Гриби зі знаком (+) можна споживати після відварювання, цифрами 

визначена категорія гриба за його споживними якостями. 

 

 

4.12. Вади деревини та дефекти обробки [30] 
 

Вадами деревини є все те, що знижує її якість або робить непридатною для 

використання . Вони залежать від природи дерева це: сучки, внутрішні гнилі та 

забарвлення , кривизна  

Вади , які виникають в процесі заготівель, запили, зарубки, сколи, синява, побуріння, 

червоточина ) Вони залежать винятково від діяльності людини транспортування, обробки 
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Згідно з ГОСТ 2140 –81, всі вади деревини  можна поділити на такі групи: 1 – сучки; 2 – 

тріщини; 3 – вади форми стовбура; 4 – вади будови деревини; 5 – хімічні забарвлення; 6 – 

грибні пошкодження; 7 – біологічні пошкодження; 8 – інші пошкодження, механічні 

пошкодження та дефекти обробки; 9 – покоробленність деревини.  

Способи обліку і вимірювання вад деревини 

Різноманітність способів обліку вад деревини приведено в таблиці 4.12.1, в якій 

відображено способи вимірювання вад в круглих лісоматеріалах і пиломатеріалах. Як 

правило, об’ємні вади вимірюються по трьох взаємно перпендикулярних напрямках, 

поверхневі пошкодження по площі. Для особливо небезпечних пошкоджень, наприклад 

зовнішньої трухлявої гнилі, відмічається їх наявність в сортименті. 

Для вимірювання окремих вад використовуються особливі способи, які враховують їх 

специфіку. Слід вважати, що при обліку вад необхідно крім розмірів їх, визначати і 

різноманітність. 

Таблиця 4.12.1 

№ групи вад 

за 

визначником 

Вид і 

різноманітність 

вад 

Способи вимірювання і обліку 

В круглих лісоматеріалах 

 

 

 

І 

Сучки:  

відкриті 
Виміряють найменший діаметр сучка в мм. Підраховують 

кількість сучків на 1 м довжини. 

зарослі 

У хвойних лісоматеріалів виміряють здуття над 

поверхнею сортименту ( рис. 4.12.1.2 ) 

У листяних лісоматеріалах визначають діаметр і глибину 

залягання сучків по розмірах раневої плями ( див. рис. 

4.12.1.2), а для берези також по довжині вусиків бровки і 

кутом між ними відповідно до в ДСТУ 2152 – 93 

 

 

ІІ 

Тріщини: 

Торцеві, 

метикові, 

відлупні і 

морозобійні 

Виміряють найменшу товщину серцевинної виїмки або 

найменший діаметр кола, в який вони можуть бути 

вписані, або найменшу ширину непошкодженої 

периферичної зони торця в лінійних мірах або в долях 

діаметра торця. 

Бокові всіх 

різновидностей 

Виміряють довжину і глибину в лінійних вимірюваннях 

або в долях сортименту 

ІІІ 

Кривизна :  

проста 

Виміряють стрілу прогину в місці викривлення в % від 

довжини кривизни по довжині сортимента  а) – проста 

(рис. 4.12.4.2) 

складна 

Виміряють стрілу прогину найбільшого із складаючих 

скривлень в % від протяжності цих викривлень по 

довжині сортименту. 

б) – складна (рис. 4.12.4.2)    

93 - 2152 ДСТУ)
3

3

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

b

a

b

a
при

b

a
і

b

a

b

a
при

b

а
b 

 

 IV, а 
Нахил волокон - 

тангентальний 

Виміряють на верхньому торці по хорді, відповідно 

величині відхилення волокон від лінії, яка паралельна 

повздовжній осі сортимента на віддалі 1 м від цього торця 

в см або в долях діаметра верхнього торця.  

 

1V, г 

Рак :  

відкритий 
Виміряють ширину, довжину і глибину рани в лінійних 

мірах або в долях розміру сортименту. 
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продовження таблиці 4.12.1 

закритий 
Виміряють довжину і товщину здуття в лінійних мірах 

або долях розміру сортимента. 

IV, г Сухобокість  
Виміряють глибину, ширину і довжину в лінійних мірах 

або в долях розмірів сортименту. 

IV, г 

Прорість:  

відкрита 

Виміряють найменшу товщину серцевинної вирізки, в яку 

вона може бути вписана, глибину і довжину в лінійних 

мірах або в долях діаметра торця.  

закрита 

Виміряють найменшу товщину серцевинної вирізки, або 

найменший діаметр кола, в яке вона може бути вписана, 

або найменшу ширину непошкодженої нею периферичної 

зони торця в лінійних мірах або в долях діаметра торця.  

IV, е Пасинок 
Виміряють найменший діаметр його поперечного 

перетину в лінійних мірах або в долях сортименту. 

IV, ж 
Подвійна 

серцевина 

Відмічають наявність. 

VI 

 

VI 

IV, в 

IV, г 

Грибні ядрові 

плями і смуги 

Ядрова гниль 

Несправжнє 

ядро 

Водошар 

Виміряють (в лінійних мірах або в долях діаметра торця) 

найменшу товщину серцевинної вирізки або найменший 

діаметр кола, в яке вписується зона пошкодження, або 

найменшу ширину здорової периферичної зони торця, або 

площу зони пошкодження в % від площі торця.  

VI 

Заболонна 

гниль 

Заболонні 

грибні окраси 

побуріння 

Виміряють глибину зони пошкодження в лінійних мірах 

або в долях діаметра торця; або площу зони пошкодження 

в % від площі заболоні на торці; або площу зони 

пошкодження і її глибину від бокової поверхні. 

VII Червоточина 
Підраховують число ходів в штуках на 1 м або на всю 

довжину сортимента. 

В пиломатеріалах і заготовках 

І Сучки  

Круглі, овальні і продовгуваті або розгалужені сучки, які 

не виходять на ребро,  виміряють одним із двох способів: 

По відстані між двома дотичними, які проведено 

паралельно повздовжній осі сортимента, або по 

найменшому діаметру перетину сучка. 

Зшивні і виступаючі на ребро продовгуваті, розгалужені 

сучки виміряють першим способом по тій стороні 

сортименту, на який виходить поперечний перетин сучка 

або другим способом по повздовжньому перетину; 

інколи допускається вимірять на повздовжньому розрізі і 

першим способом. 

Реброві сучки виміряють першим способом і по 

протяжності сучків на ребрі другим способом. 

Розміри розгалужених і групових сучків допускається 

визначати як суму розмірів складаючих сучків. 

Розміри сучків виражають в мм або в долях розміру 

сортимента і підраховують їх кількість на 1 м або на всю 

довжину сортимента. 

II 
Тріщини бокові Виміряють глибину і довжину в лінійних мірах і долях 

сортимента 

ІІ Тріщини торцеві Виміряють глибину і протяжність на торці в лінійних 
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(крім відлупних) мірах або в долях розміру сортимента. 

продовження таблиці 4.12.1 

ІІ 
Тріщини торцеві 

відлупні 

Виміряють хорду, коли тріщина займає менше полонини 

кола річного кільця, або діаметр, коли тріщина займає 

половину або більше половини кола річного кільця, в 

лінійних мірах або долях розміру сортимента 

IV, а Нахил волокон 

В найбільш типових місцях загального направлення 

волокон визначають величину їх відхилення  від лінії, 

яка паралельна повздовжній осі на відстані не менше 

подвійної ширини сортимента в % від довжини, на 

котрій це відхилення вимірялось. 

IV, в Завиток 

Виміряють ширину і довжину в лінійних мірах або долях 

розмірів сортимента, підраховують число в шт./ м або на 

всю довжину сортимента. 

IV, д 
Смоляний 

кармашек 

Виміряють глибину, ширину і довжину в лінійних мірах; 

підраховують кількість в шт./ м або на всю сторону 

сортимента. 

IV, е  Пасинок  

Виміряють найменший діаметр його поперечного 

перетину в лінійних  мірах або долях розмірів 

сортимента. 

IV, ж Серцевина  

Враховують  по наявності на боковій  поверхні. 

Допускається вимірювати глибину залягання серцевини 

від бокової поверхні. 

IV, г Прорість  
Виміряють ширину, глибину і довжину в мм або  в долях 

розмірів сортимента. 

VI 

 

Грибні ядрові 

плями і смуги. 

Ядрова гниль. 

Заболонні грибні 

окраси. 

Заболонна гниль. 

Виміряють довжину, глибину і ширину зони 

ушкодження в лінійних мірах або в долях розмірів 

сортимента; площу зони ушкодження, % площі 

відповідних сторін сортимента. 

VII Червоточина  Підраховують число шт./ м довжини.  

VIII Покоробленність  

Виміряють відповідну стрілу прогину в лінійних мірах 

або в долях розмірів сортимента. 

Крилатість виміряють по найменшому відхиленню 

поверхні сортимента від площини. 

Складну повздовжню покоробленність по пласту 

виміряють по величині стріли прогину найбільшого із 

складових її покривлень в лінійних мірах або в долях 

довжини сортимента. 
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4.12.1.  Сучки 

 

За станом деревини сучка і ступеню його 

зрощення з деревиною розрізняють (рис. 4.12.1.1): 

1. Зрощений твердий:  

      а) здоровий (круглий , овальний , довгастий )  з  

         тріщинами 

      б) роговий 

      в) загнилий (гнилизна займає не більше  

         1/3 площини  розрізу сучка ) 

г) фарбований (світлий , темний ) 

2.Частково зрощений: 

а) здоровий 

б) роговий 

в) загнилий (гнилизна займає не більше  

    1/3 площини розрізу сучка ) 

г) фарбований (світлий , темний ) 

3. Незрощений: 

а) випадаючий твердий 

б) загнилий (гнилизна займає не більше 1/3 площини розрізу сучка ) 

в) гнилий 

г) порохнявий за різновидностями: 

1) роговий – має здорову деревину, але дуже смолистий, більш темного кольору, твердий. 

У листяних порід – рівного темного кольору (чорний твердий сучок ); 

2) фарбований – світлий, темний або плямистий (зберіг свою структуру, твердість, але 

місцями або увесь поміняв свій колір ); 

3) загнилий (гнилизна займає не більше 1/3 площини розрізу сучка ); 

4) гнилий (гнилизна займає понад 1/3 площини розрізу сучка ); 

5) порохнявий (підгнилий або гнилий сучок, у якого деревина повністю або частково 

перетворилася в пухку масу іржаво-бурого  тютюнового або білявого  кольору ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12.1.2. Спосіб вимірювання сучків в лісоматеріалах: 1 – хвойних; 2 – листяних: ∂ 

– бровка; 0 – ранева пляма, яка прикриває зарослий сучок; d1 і d2 – діаметри раневої плями. 

 

  

Рис. 4.12.1.1 

1 2 
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4.12.1.1. Діаметр і глибина залягання сучків. 

 

Діаметр сортимента 

у точках заростання 

сучка, см 

Глибина залягання зарослого сучка, мм, при куті між дотичними 

бровки, град. 

60 80 100 120 140 160 

16 - 20 10 – 20 20 -30 30 - 40 40 -50 50 -060 60 -70 

24 –28 20 –30 30 -40 40 -50 60 -70 70 -80 80 -90 

32 – 36 30 – 40 50 -60 60 -70 80 - 90 90 -100 100 -110 

40 50 70 90 100 110 120 

 

 

Сучки мають різні види (рис. 4.12.1.3): 

 

 

 
 

Рис. 4.12.1.3. Різновидності сучків: 1 –круглий; 2 – овальний; 3 – продовгуватий; 4 – 

пластовий; 5 – кромочний; 6 – ребровий; 7 – зшивний; 8 – групові; 9 – 

розгалужені. 

 

4.12.2. Грибні ураження (гнилі) 

 

А. Внутрішню гнилизна і дупло видно на торцях сортиментів у вигляді кілець і зони 

суцільного ураження центральної частини стовбура. Внутрішня гниль, як правило, в зрубаній  

деревині не поширюється. Розмір внутрішньої гнилі вимірюється як відношення середнього 

її діаметра до діаметра торця, на якому вона розташована (рис. 4.12.2.1). 

Грибні ядрові плями ( смуги) – неприродно забарвлені ділянки ядра без зниження 

твердості деревини, які виникають під дією деревозабарвлюючих та дереворуйнівних грибів. 

Ядрова гнилизна – незвичайні за кольором ділянки ядра із зниженою твердістю, які 

виникають під дією дереворуйнівних грибів. 

Строката ситова гнилизна – характеризується строкатим забарвленнямі зниженою 

твердістю деревини, зумовлена наявністю на чорно – бурому(бурому, сіро-фіолетовому фоні 

ураженої деревини і жовтуватих плям з клітинковою або волокнистою структурою. Уражена 

деревина досить довго зберігає щільність, при сильному пошкодженні стає м’якою і легкою 

розщеплюється. 

Бура тріщинувата гнилизна –характеризується зниженою твердістю деревини  бурого 

кольору різних відтінків з тріщинуватою призматичною структурою.Зустрічається на 

деревах усіх порід  
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Біла волокниста гнилизна -  характеризується світло – жовтим або майже білим 

кольором з волокнистою структурою та зниженою твердістю деревини . Зустрічається в 

листяних породах. 

 

 
 

Рис. 4.12.2.1. Гнилі деревини. 1 – строкова ситова; 2 – бура тріщинувата; 3 – мармурова 

або біла волокниста. 

 

Б . Зовнішня гнилизна 

 

Заболонні грибні забарвлення – незвичайне забарвлення ділянок заболоні без зниження 

твердості деревини під дією деревозабарвлюючих грибів, які не викликають утворення 

гнилизни. Більш властиві хвойним породам.  

Синява деревини – сіре забарвлення заболоні з синюватим або зеленуватим відтінком. 

Цвіль на деревині –грибниця та плодоносіння цвілевих грибів на поверхні деревини у 

вигляді окремих плям або суцільного нальоту. Викликає поверхневе забарвлення деревини в 

синьо-зелений, голубий, зелений, чорний, рожевий та інші кольори, залежно від кольору 

грибниці, а також пігменту що виділяється. 

Побуріння деревини – незвичайне буре (червонувато-попелясте) забарвлення деревини 

заболоні листяних порід, що виникає під дією грибів спостерігається на сортиментах берези, 

бука, вільхи. 

Заболонна гнилизна – у хвойних порід має жовтуватий, або рожево- бурий відтінок, у 

листяних – строкате, що нагадує малюнок мармуру. 

 

4.12.3. Хімічні забарвлення 

Хімічне  забарвлення деревини – неприродне забарвлення ділянок у зрубаній деревині, 

що виникає внаслідок хімічних та біологічних процесів, пов’язаних здебільшого з 

окисленням дубильних речовині розташоване, як правило, в поверхневих шарах деревини (1-

5) мм. 

Продубина – поверхневе забарвлення(глибиною до 5 мм ) червонувато-коричневого або 

синьовато-бурого кольору, що виникає у деревині в наслідок окислення дубильних речовин.  

Жовтизна – ясно-жовте забарвлення заболоні сплавної деревини  хвойних порід , яке 

виникає під час її сушіння.  

 

4.12.4. Вади форми стовбура 

Збіжистість – зменшення діаметра, що перевищує нормальне (1см на  1м довжини 

сортименту). 

Окоренкуватість – різке збільшення діаметра окоренкової частини (більше чим 1,2 рази 

від діаметра сортимента на відстані 1 м від окоренка). 

Наріст на стовбурі – потовщення стовбура різної форми, що супроводжується 

завилькуватістю деревини. 
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Кривизна стовбура – відхилення поздовжньої осі сортименту від прямої лінії внаслідок 

викривлення стовбура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12.4.1. Вади форми стовбура: 1 – збіг; 2 – окоренкуватість проста; 3 – 

окоренкуватість ребриста; 4 – наріст; 5 – кривизна проста; 6 – кривизна 

складна. 

 

 
 

 

Рис. 4.12.4.2. Вимір кривизни: а – проста; б – складна. 

 

4.12.5. Вади будови деревини 

Кишенька – порожнина усередині або між річними шарами заповнена смолою або 

камеддю. Спостерігається на тангентальних  поверхнях у вигляді овальних плоских 

заглиблень.  

Подвійна серцевина – дві або більше серцевини із самостійними системами річних 

шарів, оточених з периферії однією заболонною системою. 

Пасинок – відстала в розвитку або відмерла друга верхівка, що пронизує сортимент під 

гострим кутом до його поздовжньої осі на значній відстані. 

Сухобокість – змертвіла в процесі росту ділянка поверхні стовбура, яка виникає 

внаслідок пошкоджень (заруб, удар ). 
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Прорість – заростаюче або заросле ураження, яке супроводжується радіальною 

щілиноподібною порожниною . 

Рак – заглиблення або здуття, що виникає на поверхні ростучого дерева внаслідок 

діяльності грибів або бактерій. 

Засмолок – ділянка деревини хвойних порід, значною мірою просочена смолою.  

Несправжнє ядро – темне,  нерівномірно забарвлене ядро, межі якого здебільшого не 

збігаються з річними шарами, що відокремлене від заболоні темною або світлою окрайкою і 

не відрізняється від даної деревини за твердістю. Має темно-буре або червоно-буре, інколи з 

ліловим, фіолетовим або темно-зеленим  забарвленням. 

Внутрішня заболонь – річні шари розташовані в зоні ядра, забарвлення і властивості 

близькі до заболоні (рис. 4.12.5.1). 

Водошар – ділянки ядра незвичайного темного забарвлення, що виникають у ростучому 

дереві внаслідок різкого збільшення її вологості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12.5.1. Вади будови деревини та хімічні забарвлення. 1 – внутрішня заболонь; 2 – 

несправжнє ядро; 3 – вічка в деревині; 4 – пасинок; 5 – подвійна серцевина; 6 

– сухобокість; 7 – прорість відкрита; 8 – прорість закрита; 9 – хімічне 

забарвлення; 10 – смоляні кишеньки. 

 

4.12.6. Біологічні пошкодження 

 

Червоточина – ходи та отвори в деревині, утворені комахами. 

Глибока червоточина – яка проникає в деревину на глибину понад 15 мм у круглих 

лісоматеріалах та 5мм у продукції  розпилювання та деталях. 

Велика червоточина – глибока червоточина з отвором понад 3 мм у діаметрі. 

Наскрізна червоточина – яка виходить на два протилежні боки. 

Пошкодження деревини паразитами рослинами – отвори в деревині, що виникають 

внаслідок життєдіяльності паразитних рослин( омела , ремнецвітник). 

Пошкодження птахами – порожнина в круглих матеріалах, що виникає в наслідок 

життєдіяльності птахів. 
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Рис. 4.2.6.1. Види червоточин: 1 – поверхнева; 2 – глибока в лісоматеріалах;  

3 – глибока в пиломатеріалах 

 

4.12.7. Тріщини 

Метилова – радіально спрямована в ядрі тріщина, яка відходить від середини і має 

значну протяжність уздовж сортименту у круглих лісоматеріалах спостерігається на торцях. 

Усихання – радіально спрямована тріщина, яка виникає у зрубаній деревині при 

усиханні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12.7.1.  Різновиди тріщин: 1 – проста метикова; 2 – складна метикова; 3 – 

відлупна; 4 – морозна; 5, 6 – тріщини усихання в круглих лісоматеріалах та 

пиломатеріалах. 
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Рис. 4.12.7.2. Вади структури деревини і тріщини: 

а – косослой, б – свилеватість,  в – крен, г – простий метик, д –хрестовий метик, е –

кільцевий відлуп,  ж – частковий відлуп, з – морозобоїна, і –сонячні тріщини. 

 

4.12.8. Сторонні включення, механічні пошкодження та вади обробки 

 

Сторонні включення в деревині – наявність у лісоматеріалах стороннього тіла (камінь,  

дріт , цвях , осколок ) (рис. 4.12.8.2). 

 

Механічне пошкодження деревини – пошкодження деревини механізмами та 

інструментами при заготівлі, підсочці, транспортуванні, сортуванні та обробці (рис. 4.12.8.1). 

 

Обвугленість деревини – обпалені та обвуглені ділянки поверхні лісоматеріалу, які 

з’явились внаслідок пошкодження вогнем. 

 

Кара – пошкодження стовбура внаслідок підсочування, супроводжується засмоленням 

деревини. 

 

Заруб – місцеве пошкодження поверхні матеріалу сокирою. 

 

Запил – місцеве пошкодження поверхні матеріалу інструментами та механізмами. 

 

Відщеп – бічна наскрізна тріщина, яка відходить від торця круглого лісоматеріалу. 

Виникає  в процесі лісозаготівлі або розпилювання матеріалу.  

 

Відкол – ділянка з відокремленою деревиною в зоні торцування лісоматеріалу. 

 

Скіс пропилу – не перпендикулярність торця поздовжній осі. 
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Рис. 4.12.8.1. Механічні ушкодження та дефекти обробки: 1 –обвугленість;  2 – кара; 3 – 

обзол тупий; 4 – обзол гострий; 5 – заруб; 6 – скол. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4.12.8.2. Включення в деревині, механічні пошкодження та дефекти обробки: 1 – 

вихват; 2 – гребінець на поверхні; 3 – обдир кори; 4 – риски по поверхні; 5 – 

включення; 6 – ворсистість. 
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4.13.  Вимоги до якості на основні сортименти [34] 

№ 

п.п. 

Найменування 

сортиментів 
Сорт Товщина , см Довжина, м 

Допуск , 

см 

Градація 

довжини,м 

1 
Фансировина 

дубова 
1;2 24 і більше 1,5 і більше 3-5 0,1 

2 
Фансировина 

рядова 
1;2 16 і більше 1,3;1,6 і їм кратні 2-5 - 

3 
Пиловник 

дубовий 
1;2;3 14 і більше 1,0-6,0 3-5 0,1 

4 
Пиловник 

хвойний 
1;2;3 14 і більше 3,0-6,5 3-5 0,25 

5 
Пиловник 

м'яколистяний 
1;2;3 14 і більше 2,0-6,0 3-5 0,25 

6 Баланси  6-14 2,0 3-5  

7 
Сировина на 

стояки копалень 
 8 і більше 2,0-4,0 3-5  

8 
Дрова 

технологічні 
 6 і більше 1,0 2,0  

 

4.13.1. Вимоги до якості хвойних лісоматеріалів[31] 

 

№ 

з/п. 

Вади 

деревини 

Норми обмеження вад деревини для сортів 

I II III 

1 Сучки,  за 

винятком 

табачних 

В середніх лісоматеріалах (діаметром 

14-24см). Допускається розміром не 

більше, см 

Допускаються 

3 8 

В круглих лісоматеріалах (діаметром 

26см і більше). Допускаються розміром 

не більше, см 

Допускаються 

5 10 

2 Табачні 

сучки 

Не допускаються Допускаються розміром не більше,см 

2 5 

3 Заболонна 

гниль 

Не допускаються Допускається не більше 

1/10 діаметра торця 

4 Зовнішня 

гниль 

Не допускається 

5 Ядрова 

гниль і 

дупло  

В дрібних лісоматеріалах не допускається.  

Допускається в лісоматеріалах, які вкладаються у вписану в торець 

полосу (вирізку ), розміром не більше: 

В середніх лісоматеріалах 

Не допускається 1/5 1/3 

Не допускається Діаметра  відповідного торця з виходом тільки 

на один торець  
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В лісоматеріалах товщиною від 26до 38 см 

1/4 1/3 

Діаметра  

відповідного 

торця з виходом 

на один торець 

Діаметра  відповідного торця з виходом на 

один торець в лісоматеріалах довжиною до 3м 

-1/2 діаметра відповідного торця з виходом на 

другий торець не більше -¼ його діаметра 

В лісоматеріалах товщиною 40 см і більше 

1/3 1/3 1/2 

Діаметра  відповідного торця з виходом 

на один торець 

Діаметра  відповідного 

торця з виходом на 

другий торець не більше 

¼ його діаметра 

6 Синява , 

кольорові 

заболонні 

плями 

Допускається не 

більше 1/20 

діаметра торця 

Допускається не 

більше 1/10 

діаметра торця 

Допускається 

7 Кривизна  Допускається з відношенням стріли прогину до довжини 

сортименту в процентах не більше 

1,0 1,5 2,0 

 

4.13.2. Вимоги до якості листяних лісоматеріалів [32] 

 

№ 

з/п. 

Вади 

деревини 

Норми обмеження вад деревини для сортів 

I II III 

1 Сучки,  за 

винятком табачних 

В середніх і крупних лісоматеріал лах 

(діаметром 14см і більше). 

Допускається розміром не більше, см 

Допускаються 

3 7 

2 Табачні сучки Не допускаються Допускаються розміром не більше, см 

4 7 

3 Заболонна 

гниль 

Не допускаються Допускається 

глибиною радіусом 

не більше 1/10 

діаметра  

відповідного торця 

.В дубових 

лісоматеріалах 

допускається 

4 Ядрова гниль і 

дупло  

В дрібних лісоматеріалах не допускається.  

Допускається в лісоматеріалах, які вкладаються у вписану в 

торець полосу (вирізку), розміром не більше: 

В середніх лісоматеріалах 

1/10 1/4 1/3 

Не допускається Діаметра  відповідного торця з виходом 

на один торець  

В лісоматеріалах товщиною від 26до 38 см 

1/4 1/3 1/3 

Діаметра  відповідного торця з виходом 

на один торець 

Діаметра  

відповідного торця з 
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виходом на один 

торець в 

лісоматеріалах 

довжиною до 3 м 1/2 

діаметра 

відповідного торця з 

виходом на другий 

торець не більше ¼ 

його діаметра 

В лісоматеріалах товщиною 40 см і більше 

1/3 1/2 1/3 

Діаметра  відповідного торця з виходом 

на один торець 

Діаметра  

відповідного торця з 

виходом на другий 

торець не більше ¼ 

його діаметра 

5 Зовнішня гниль Не допускається 

6 Кривизна Допускається з відношенням стріли прогину до довжини 

сортименту в процентах не більше 

В лісоматеріалах товщиною  до24 см  

1 2 3 

В лісоматеріалах товщиною  26 см і більше 

2 3 5 

4.13.3 . Технічні вимоги до якості на технологічну сировину [35] 

Розміри технологічної сировини 

Довжина – 0,5 м – 6,5 м ; градація через 0,1 м ; 

Товщина -4см і більше ; 

Відхилення від товщини – від0 до +0,1 м ; 

Ядрова гниль і дупло допускаються до1/2 діаметра торця з виходом на другий 

торець до 1/3діаметра ; 

Зовнішня трухлява гниль не допускається ; 

В сировині для виробництва і деревно-стружкових плит не допускається 

обвугленість ; 

Висота сучків не повинна перевищувати 5 см; 

Допускається обдертість кори ; 

4.13.4. Вимоги до якості дров паливних [33] 

Цей стандарт поширюється на дрова хвойних і листяних порід, які використовуються  

      в якості палива 

 Розміри дров встановлюють: за довжиною – 0, 25; 0,33;0,50; 0,75 ;1,0 м; 

 За товщиною -3 см і більше ; граничне відхилення за довжиною – 0,02м ; 

 На вимогу споживача допускаються дрова кратної довжини.При цьому  

граничне відхилення за довжиною становить від -0,05до -+0,10 м ; 

 Для населення дрова кратних розмірів не допускаються ; 

 У дровах допускається ядрова і заболонна гнилі до 65 % площі торця. 

Кількість дров з гниллю від 30 до 65 % площі торця не повинна 

перевищувати 20% партії 

 Дрова з дуба заготовляють тільки в тих випадках, коли немає можливості 

використовувати деревину для виготовлення дубильних екстрактів . 

 Дрова повинні бути очищені від сучків .Висота залишених сучків не 

повинна перевищувати 30 мм . 
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