Навчальна програма з лісової таксації
Вступ
Предмет, основний зміст і завдання курсу. Роль лісової таксації у
професійній підготовці фахівців лісового господарства. Взаємозв’язок з
базовими та іншими спеціальними дисциплінами.
Історія розвитку і становлення лісової таксації. Досягнення лісотаксаційної
науки у нас і за кордоном. Внесок вітчизняних і зарубіжних вчених у
формування основ лісової таксації. Сучасний стан лісотаксаційної науки і
практики. Провідні науково-дослідні та практичні установи з розвитку методів
матеріальної оцінки лісу.
Методи, способи та об’єкти лiсової таксацiї.
Особливості обліку лісосировинних ресурсів. Екологічні функції лісів.
Недеревна продукція лісу.
Об'єкти облiку лiсу і лiсотаксацiйних вимiрiв. Одиницi вимiрювань та
облiку. Лiсотаксацiйнi прилади та iнструменти. Способи лiсотаксацiйних робiт.
Помилки вимірювань і спостережень.
Таксацiя зрубаних дерев.
Таксацiйнi ознаки зрубаних стовбурiв та способи їх визначення.
Об’ємоутворюючi ознаки дерев.
Форма поперечного перетину стовбурiв, залежнiсть вiд екологiчних
чинникiв. Способи визначення площі поперечного перерізу стовбура.
Способи визначення об'єму зрубаних дерев. Визначення об'єму стовбура і
його частин за простими і складними формулами. Порівняльна оцінка і точність
різних способів.
Форма та збiг стовбура. Форма поздовжнього перетину. Модельні
уявлення про геометрію деревного стовбура. Біофізичні гіпотези, які
пояснюють твірну стовбура. Емпіричні моделі твірної.
Порiвняння форми стовбура та його частин з правильними тiлами.
Показники форми. Збiг деревного стовбура, категорiї збiгу та їх показники.
Визначення коефiцiєнтів форми.
Рацiональне розкряжування стовбура на сортименти. Визначення об'єму
дiлових сортиментiв, дерев, лiквiдної деревини i вiдходiв.
Облiк кори окремого дерева, способи облiку її об'єму. Визначення об’єму
сучкiв, гiлок i коренiв окремих дерев на основi таксацiйних закономiрностей.
Таксація зростаючих дерев.
Особливостi таксацiї зростаючих дерев. Повнодеревнiсть стовбурiв.

Видове число стовбура, його визначення. Категорiї видових чисел: старе, нове,
iстинне, нормальне, абсолютне. Зв'язок старого видового числа з коефiцiєнтом
форми. Спрощенi способи обчислення старого видового числа. Закономiрностi
у змiнi видових чисел стовбура. Практичне і теоретичне значення видових
чисел.
Таксацiйнi показники зростаючих дерев та способи їх визначення.
Вимiрювання дiаметра і висоти зростаючого дерева. Принципи роботи
висотомiрiв (геометричний, тригонометричний, оптичний, дистанцiйний,
лазерний та iн.). Умови правильностi визначення висот дерев приладами.
Методи та наближені формули визначення об’єму стовбура ростучого
дерева. Об’ємні таблиці. Точність різних методів.
Геометрія крони дерева. Визначення об'єму крони i її деревної зеленi.
Встановлення вiку зростаючих дерев. Дiйсний i господарський вiки дерев.
Таксацiя приросту деревного стовбура.
Поняття про прирiст дерев, його значення і залежнiсть вiд природних
чинникiв. Прирiст дерев за окремими таксацiйними показниками i способи його
визначення.
Категорiї приросту. Види поточного приросту: рiчний, перiодичний,
загальний. Види середнього приросту: перiодичний, загальний. Прирости
абсолютний i вiдносний. Закономiрностi у змiнi поточного i середнього
приростiв з вiком, їх значення.
Змiна з вiком коефiцiєнта форми q 2 i видового числа стовбурiв.
Складнi, наближені i спрощенi способи визначення поточного приросту
об'єму стовбура, їх теоретичнi основи. Методи визначення проценту поточного
приросту таксацiйних показникiв дерева. Наближенi способи визначення
проценту приросту об'єму дерева. Точнiсть визначення поточного приросту
об'єму на зрубаних i зростаючих деревах. Оцiнка точностi визначення
поточного приросту об'єму дерев.
Аналiз ходу росту деревного стовбура, його види, можливостi
моделювання на ЕОМ, значення. Польовi замiри i камеральнi роботи.
Повний аналіз особливостей росту окремого дерева. Закономірності росту,
моделювання росту, ростові функції.
Таксацiя заготовлених лiсоматерiалiв.
Класифiкацiя заготовленого лiсу i лiсоматерiалiв. Таксацiя круглих
лiсоматерiалiв. Облiк круглих лiсоматерiалiв. Вимоги до круглих лісоматеріалів
/ГОСТи 9462-88 і 9463-88/. Розподіл стовбурної деревини за розмірно-якісними

категоріями. Способи визначення об’єму сортиментiв. Наближені формули для
визначення об’єму круглих лісоматеріалів. Ваговий спосіб обліку круглих
лісоматеріалів.
Таблицi об’ємiв колод, методи складання, область застосування.
Визначення об'ємiв довгомiрних колод. Таблицi об’ємів вершинних колод.
Обмiр колод в штабелях за коефiцiєнтом їх повнодеревностi. Облiк коротких
дiлових круглих лiсоматерiалiв в штабелях.
Таксацiя дров. Види i розмiри дров, технiка облiку i приймання.
Повнодеревнiсть стосу дров, способи визначення.
Таксацiя оброблених лiсоматерiалiв. Види i форми пиломатерiалiв, їх
обмiр і облiк. Облiк колотих, тесаних, струганих i лущених лiсоматерiалiв.
Облiк хворосту, сучкiв, коренiв, пнiв, кори.
Лiсотаксацiйнi ознаки насаджень.
Компоненти насадження та їх характеристика. Поняття про насадження,
як одиницю бiологiчного розчленування лiсу. Основнi компоненти насаджень i
характер їх взаємозв’язкiв. Елементи i поколiння лiсу, їх характеристика.
Види деревостанiв за лiсiвничо-соцiальними ознаками (походженням,
складом порiд, особливостями намету крон дерев, складнiстю будови, вiком
дерев). Ярус насадження як об’єкт облiку. Вимоги до видiлення ярусiв.
Нормальнi i модальнi насадження. Таксацiя насаджень за елементами,
поколiннями лiсу i ярусами.
Таксацiя пiдросту, пiдлiску, живого трав'яного вкриття.
Середній діаметр і середня висота, способи визначення. Середня висота
деревостану, ярусу.
Середнiй вiк деревостану. Особливостi визначення середнього вiку
рiзновiкового лiсу. Сума площ перерізів деревостану, теоретичнi основи
визначення.
Запас деревостану, його види (загальний, експлуатацiйний, лiквiдний),
характеристика і способи визначення.
Клас товарностi деревостану, принципи встановлення i значення в
лiсооблiкових роботах. Прирiст деревостану за таксацiйними показниками.
Склад деревостану ярусу, значення в лiсовому господарствi. Позначення
деревних порiд, коефiцiєнти запасу елементiв i поколiнь лiсу у формулi складу.
Зiмкнутiсть намету, густота i повнота деревостану ярусу. Інструменти для
визначення повноти. Визначення вiдносної повноти змiшаних i рiзновiкових
деревостанiв. Максимальна, оптимальна i критична повнота деревостану.

Таксацiйнi показники насадження та їх визначення. Переважаюча, головна
i материнська порода насадження. Умови видiлення головної породи в якостi
переважаючої.
Клас вiку насадження, визначення, межi для рiзних категорiй. Вiковi групи
насаджень. Клас бонiтету насадження. Загальна бонiтувальна шкала М.Орлова.
Сучаснi принципи визначення класiв бонiтету насаджень. Поняття про типи
лiсу, практичне значення. Зв'язок класу бонiтету з типами лiсу.
Реласкопічна таксація і шляхи її вдосконалення.
Таксацiя молоднякiв. Основи для подiлу на видiли. Видiлення елементiв
лiсу. Особливостi формування ярусiв, встановлення їх таксацiйних показникiв.
Характеристика насаджень молоднякiв в цiлому.
Морфолого-таксацiйна характеристика насадження.
Науково-методологiчнi основи вивчення будови насаджень. Поняття про
будову насаджень і її ймовiрнiсний характер.
Ранги, редукцiйнi числа, вiдноснi ступенi таксацiйних показникiв дерев в
деревостанах. Теорiя середнього дерева деревостану.
Закономiрностi будови насаджень за таксацiйними і морфологiчними
показниками. Особливостi будови природних i штучних молоднякiв.
Взаємозв’язки таксацiйних показникiв в насадженнях.
Основні моделі просторового розміщення дерев у деревостанах. Практичне
значення теорії будови деревостанів.
Визначення запасу деревостанiв.
Класифiкацiя способiв визначення запасу деревостанiв, їх теоретичнi
основи. Перелікові, окомiрнi i вимiрювальнi способи таксацiї запасу
деревостанiв. Особливості таксації запасу деревостану на ЕОМ.
Вiзуальне визначення запасу деревостанiв, елементiв лiсу. Визначення
запасу за простими формулами (М.П. Анучiна, К.Є. Нiкiтiна, I.Є. Мойсеєнка та
iн.).
Номограма для визначення запасу деревостану. Видова висота
деревостанiв. Значення стандартних таблиць сум площ перерізів i запасiв при
повнотi 1,0 i таблиць ходу росту нормальних насаджень.
Перелiкова таксацiя насаджень.
Поняття про суцiльну i часткову перелiкову таксацiю. Пробнi площi,
державний стандарт, метод закладання. Особливостi закладення пробних площ
в молодняках.
Правила i технiка перелiку дерев в рiвнинних i гiрських умовах.

Встановлення розмiру ступеня товщини. Вiдбiр модельних i облiкових дерев.
Таксацiя намету насаджень.
Вплив рiзних чинникiв на величину похибки у визначеннi запасу
деревостанiв за пробними площами. Модельне i облiкове дерево в деревостанi.
Обчислення запасу деревостану з рубкою облiкових дерев. Графiчнi
способи визначення запасу деревостану з рубкою дерев. Визначення запасу
деревостану за таблицями.
Таблицi об'ємiв стовбурiв для сукупностi деревостанiв молоднякiв.
Таблицi збiгу стовбурiв, їх складання, практичне значення.
Вибіркова таксація насаджень.
Класифікація методів вибіркової таксації. Вибір оптимального методу
вибіркової таксації залежно від мети та умов таксаційних робіт.
Методи вибіркової перелікової таксації. Первинна одиниця вибірки розмір і форма. Кругові пробні площі змінного радіуса, їх просторове
розміщення. Технологія робіт і точність методів.
Реласкопічна таксація. Технологія. Вибір оптимального реласкопічного
коефіцієнта. Поєднання методів реласкопічної та перелікової таксації.
Сортиментацiя запасу лiсових насаджень.
Теоретичнi основи i методи сортиментацiї запасу деревостанiв.
Iндивiдуальна подеревна сортиментацiя за модельними i облiковими деревами.
Сортиментацiя за таблицями збiгу стовбурiв за розрядами висот. Визначення
структури запасу деревостанiв за сортиментними таблицями.
Класифiкацiя сортиментних таблиць, методи складання. Умови i технiка
використання сортиментних таблиць.
Якiсна оцiнка запасу лiсового фонду. Товарнi таблицi, їх види i змiст.
Методи складання товарних таблиць. Практичне значення товарних таблиць.
Сфера застосування товарних таблиць, технiка використання, похибки способу.
Економiчне значення визначення товарної структури.
Динамiка лiсових насаджень.
Прирiст запасу деревостанiв i його характеристика. Класифiкацiя приросту
i змiни запасу деревостану. Облiк природного вiдпаду при визначеннi
приросту. Поняття про загальну продуктивнiсть за запасом деревостану.
Процент приросту запасу деревостанiв, його види, формули визначення.
Способи встановлення середньої величини проценту приросту запасу
насадження.
Залежність приросту від породи, віку, лісорослинних умов та режиму

ведення господарства.
Основи вчення про продуктивність лісу. Визначення повного поточного
приросту запасу деревостану за загальною продуктивнiстю лiсу. Стацiонарний
спосiб, вивчення приростiв на постiйних пробних площах, на тимчасових
пробних площах.
Визначення поточного приросту запасу наявного деревостану з рубкою
модельних i облiкових дерев. Графiчнi способи визначення приросту запасу
наявного деревостану. Таксацiя приросту запасу наявного деревостану через
вiдсотки об’ємного
приросту зрубаних дерев. Визначення приросту
деревостанiв за таблицями об’ємного приросту дерев. Спрощенi способи
визначення приросту деревостанiв. Спосіб за боковою поверхнею стовбурiв
деревостану за М.П. Анучиним. Способи рiзницi табличних об’ємiв. Таблицi
В.В. Антанайтiса для таксацiї приросту запасу насаджень. Похибки способiв.
Таксацiя приросту запасу лiсових масивiв.
Страти за ознаками складу, вiку, лiсорослинних умов i однорiдностi
господарського режиму деревостанiв як основа облiку приросту запасу.
Застосування таблиць ходу росту нормальних насаджень з коригуванням
на повноту. Визначення поточного приросту запасу методом приростних
коефiцiєнтiв.
Визначення сумарної величини точної змiни запасiв лiсових масивiв за
результуючими даними таблиць класiв вiку, бонiтету, повноти i запасу
насаджень за переважаючими породами.
Таксацiя приросту запасу лiсових масивiв за спецiальними таблицями
поточного приросту насаджень (В.В. Загреєва, В.В. Антанайтiса).
Змiст i методи складання таблиць ходу росту насаджень.
Рiст насаджень залежно вiд природних факторiв, математичне
моделювання процесiв динамiки лiсу на ЕОМ. Види i змiст таблиць. Загальнi i
мiсцевi таблицi ходу росту, їх значення.
Методи складання рiзних таблиць ходу росту (iсторичний, спосiб
повторних обмiрiв, вказiвних насаджень, статистичний, графоаналiтичний,
типових лiнiй росту деревостанiв). Використання таблиць ходу росту в
лiсогосподарському виробництвi. Застосування таблиць ходу росту для таксацiї
чистих i змiшаних одновiкових i рiзновiкових насаджень.
Таблицi сум площ перерізів i запасiв насаджень при повнотi 1,0, їх зв’язок
з таблицями ходу росту. Стандартна таблиця, достоїнства i недолiки.
Статистичний метод зi складання стандартних таблиць.

Дистанцiйнi методи таксацiї лiсiв.
Аеротаксацiя лiсiв з лiтакiв, гелiокоптерiв. Технологiя робiт, таксацiйнi
показники, якi визначаються. Суть лазерної таксацiї лiсiв i теплового знiмання
насаджень, отримання iнформацiї з таксацiйної характеристики лiсiв.
Таксацiя лiсосiчного фонду.
Методи таксацiї лiсосiк. Поняття про лiсосiчний фонд. Лiсосiка, дiлянка,
видiли, умови їх видiлення. Вiдведення i оформлення лiсосiк в натурi.
Види вiдпуску лiсу на коренi. Настанови з вiдводу i таксацiї лiсосiк.
Технологiя робiт при суцiльному i частковому перелiках, використання методiв
кругових реласкопiчних площадок, кругових пробних площ постiйного радiуса.
Поняття про матерiальну оцiнку лiсосiк. Виявлення товарної структури
запасу на лiсосiках за сортиментними таблицями. Сортиментацiя запасу на
лiсосiках.
Поняття про лiсовi такси, лiсотаксацiйнi пояси, розряди такс.
Документацiя при таксацiї лiсосiчного фонду. Контроль робiт з таксацiї
лiсосiк. Контроль за використанням лiсосiчного фонду (попереднiй, поточний,
наступний). Освiдчення мiсць рубок. Оцiнка недорубiв.
Таксація недеревної лісової продукції.
Недеревна лісова сировина як об’єкт лісової таксації. Класифікація
недеревних ресурсів лісу. Методи обліку.
Комплексні показники оцінки впливу окремих компонентів насаджень на
їх захисні властивості. Вплив елементів фітомаси на захисні властивості лісів.
Перспективи вдосконалення лісооблікових робіт.
Системний підхід як основа вдосконалення лісооблікових робіт.
Поєднання дистанційних та наземних методів, облік лісових ресурсів як
складова частина моніторингу навколишнього середовища. Особливості
функціонування автоматизованої системи ”Управління лісовими ресурсами”.
Вдосконалення методичних основ лісотаксаційної науки. Використання
багатомірних методів і математичного моделювання на ЕОМ. Проблеми
вдосконалення нормативно-довідкових даних, їх стандартизація і районування.

