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Анотація—Описано застосування космічних знімків для
виявлення площ старовікових насаджень. Використано
сучасні підходи та новітні технології для дослідження
просторової структури, що дало змогу провести адекватну
оцінку їх формуванню та встановити тип розміщення дерев
по площі, а також визначити основні лісівничо-таксаційні
показники у розрізі ярусів. Побудовано відповідні тематичні
карти для заповідника за переважаючими породами і віком.

Application of modern approaches and technologies for studying
spatial structure of forests that allowed assessing of the process of
forming of the forests and determine the type of tree allocation
and main forest inventory parameters for the forest layers.
Thematic maps by prevailing tree species and age classes are
developed for the nature reserve.
Ключові слова—лісова рослинність; супутниковий знімок;
растр, старовікові насадження; тематична карта.

Abstract—Experience of application of satellite images for
identification of old-growth and virgin forests is described.
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I.

ВСТУП

Сучасні лісові угруповання Ґорґан формувалися
протягом тривалого часу і мають різні стадії сукцесій. На
значних площах зростають складні за будовою та різні за
віком насадження, де їх середній вік становить понад 120
років. На території Українських Карпат поширені букові,
ялинові та ялицеві праліси, які охоплюють значні площі до
35 тис. га. [1]. У Ґорґанах на висоті 700-1500 м.н.р.м. на
великих площах збереглись буково-ялицеві ялинові,
ялицево-ялинові та ялинові старовікові насадження та
праліси. Дані насадження мають важливе значення для
регіону, оскільки ефективно виконують захисні, охоронні
та соціальні функції. Площа лісів Ґорґан, за літературними
даними, складає близько 374,3 тис.га [2], де більшу частку
тут займають хвойні ліси [3, 4]. Дослідження старовікових
та пралісових формацій необхідно проводити із метою
вивчення їх стабільності, особливості формування і
застосування даних результатів
досліджень для
ефективного
використання
лісових
ресурсів,
вдосконалення підходів збалансованого, зрівноваженого
ведення лісового господарства на лісових ділянках,
зокрема Карпатського регіону [5].

Для вибору місць закладання пробних площ здійснено
рівномірну растрову сітку з кроком 500 м у вертикальному та
горизонтальному напрямі території ПЗ «Ґорґани» (Рис. 1). У
подальшому, на підставі матеріалів лісовпорядкування за 2011
рік, відібрано ті ділянки (виділа), де середній вік насадження у
них становив більше 120 років. Даний тип розміщення
пробних площ (тестові ділянки) забезпечує об’єктивний
характер і випадковість охоплення території, що є важливим
при статистичних дослідженнях. Растрова сітка була
обчислена та створена за допомогою програмного комплексу
QGIS. Встановлення основних лісівничо-таксаційних
показників та тип розміщення дерев проводили відповідно до
методик, які описані у роботах [9, 10].

Для отримання інформації про розміщення таких ділянок
слугують у першу чергу матеріали лісоінвентаризації та
супутникові знімки.
Мета дослідження – на підставі сателітних знімків
встановити розміщення старовікових насаджень та
вивчити методами наземної таксації їх просторову
структуру на прикладі природного заповідника (ПЗ)
«Ґорґани».
II. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Для визначення структури насаджень можна використати
дворівневі дослідження:
 на основі матеріалів дистанційного зондування Землі
(ДЗЗ);
 на основі наземних досліджень.
Рис. 1. Розміщення тестових ділянок на території дослідження

Наземні
дослідження
є
найточнішими
та
найзатратнішими. У роботі заплановані комплексні
дослідження на основі високороздільних матеріалів ДЗЗ.
Даний підхід дозволяє зробити аналіз структури насаджень
за даними ДЗЗ на основі матеріалів структури насаджень на
тестових ділянках. Відповідні дослідження дають
можливість виділити подібні структури старовікових
насаджень на значних площах [6]. Для забезпечення повного
перекриття території дослідження було використано
супутникові знімки Landsat. Під час вибору знімків
керувались доступністю для користувачів, достатньою
кількістю якісних знімків з мінімальною хмарністю та
зроблених у незначному часовому проміжку. Знімки містять
сім спектральних каналів. Крім цього для верифікації класів
використано високо роздільні супутникові знімки QuickBird.
Методика дешифрування космічних знімків описана у
працях ряду авторів [7, 8].

III. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
За результатами дешифрування сателітних знімків та
проведених досліджень створено карту наземного вкриття
для ПЗ «Ґорґани» (Рис. 2).
Аналіз рослинного покриву за знімком вказує, що
територія природного заповідника у більшості покрита
хвойним лісом (coniferous forest), мішаний ліс (mixed
forest) становить невелику частку, а самі вершини
території вкриті кам’яними розсипами (bare rock).
Отримана інформація на підставі сателітного знімка, а
саме, карта земного вкриття для ПЗ «Ґорґани»,
підтверджується лісовими картами лісовпорядкування, що на
території переважають хвойні насадження ялини (Рис. 3).
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Рис. 2. Рослинний покрив ПЗ «Ґорґани» на основі зображення
космічного знімка Landsat
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Аналіз дослідження вказує на те, що до висоти
1100 м.н.р.м зростають змішані насадження, де присутні
такі листяні породи як бук лісовий, клен-явір, береза
повисла та горобина звичайна. Вище даної висоти
поширені хвойні насадження – ялицево-смерекові ліси до
висоти 1250 м.н.р.м. і смерекові ліси із домішкою сосни
кедрової, що завершують даний вертикальний пояс.
Диференціація дерев за ступенями товщини у
досліджуваних насадженнях в основному описується
бімодальним розподілом (Рис. 4.) [11].

Рис. 3.

Розподіл смерекових насаджень за групами віку

Площа насаджень, вік яких становить більше 120 років
становить до 42 % від загальної території заповідника.
Динаміка середнього діаметра залежно від висоти над
рівнем моря для старовікових насаджень за основними
лісотвірними породами і матеріалами пробних площ
наведено у табл. 1.

Даний тип розподілу притаманний насадженням
пралісового типу [12, 13]. Більшу частку дерев становлять
молоді дерева діаметром на висоті грудей до 24 см. Тут
представлені всі три яруси, де розподіл за кількістю дерев
становить: перший ярус – до 25 %, другий – до 35 % і
третій – до 45 % (Рис. 5). Розподіл запасу у розрізі ярусів є
іншим, більший запас деревини у першому ярусі до 75 %,
другий ярус – 15 % і третій – до 10 %. Запас сухостійних
дерев у середньому становить до 15 % і відпадають дерева
в основному шляхом конкурентного впливу менших
діаметрів. Будову за діаметром типового деревостану, який
зростає у Ґорґанах до висоти над рівнем моря 850 м, у
розрізі деревних порід ілюструє наступний рисунок
(Рис. 6). Основними лісотвірними породами для даного
типу насадження є бук лісовий, клен-явір, смерека та
ялиця біла, де 33 % від запасу становить смерека, 30 % –
ялиця біла, 18 % – бук лісовий, 3 % – клен-явір і відпад до
16 %.
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IV. ВИСНОВКИ
У результаті виконання дослідження було застосовано
на практиці нову методику ідентифікації старовікових
насаджень за допомогою сателітних знімків, інформації
даних
лісовпорядкування
та
тестових
ділянок.
Встановлення вікової та просторової структури, а також
основних лісівничо-таксаційних показників відповідних
насаджень необхідно проводити шляхом інструментальних
замірів на підставі растерної сітки, як регулярної, так і
нерегулярної. Основою для вибору кількості дослідних
ділянок повинна слугувати карта рослинного вкриття
регіону дослідження.
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