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Наукові засади створення навчально-виробничого стаціонару
«Борщовичі»
В. В. Лавний1, Р. Р. Вицега2, Р. М. Кравчук3, П. Шпатгельф4
У лісовому фонді ДП «Львівське лісове господарство» створено навчально-виробничий стаціонар «Борщовичі», щоб дослідити різні способи господарювання у соснових деревостанах. Запропоновано схему розміщення
секцій у сосновому деревостані свіжого грабово-дубово-соснового сугруду віком 19 років з різними варіантами
інтенсивності та методів рубок догляду. Зокрема, рівномірно по площі таксаційного виділу закладено п’ять
секцій розміром 50 × 80 м з 15-метровими буферними зонами між ними. Виконано нумерацію та вимірювання
таксаційних показників усіх ростучих дерев діаметром 6,1 см і більше на висоті 1,3 м на кожній секції. Загалом обліковано 5416 дерев, з яких 4870 особин становить Pinus sylvestris L. Встановлено лісівничо-таксаційні
показники деревостанів на кожній секції, обґрунтовано організаційно-технічні показники прочищення на кожній із секцій. При цьому перша секція є контрольною, на якій жодних лісівничих заходів не запроєктовано. Виконано розрахунок кількості дерев, відведених у рубку, об’єм яких забезпечує відповідну інтенсивність рубки
(20% – на другій і четвертій, 40% – на третій і п’ятій секціях). На другій секції запроєктовано проведення рубки догляду низовим методом, для чого було відібрано і призначено в рубку 349 дерев сосни звичайної, здебільшого відсталих у рості; на третій секції у рубку призначено 440 дерев, з яких 363 дерева сосни звичайної; на четвертій секції у рубку призначено 183 дерева, з яких 167 дерев сосни звичайної і на п’ятій секції у рубку призначено 298 дерев, з яких 223 дерева сосни звичайної. У натурі виконано підбір таких дерев залежно від їх стану,
класу Крафта, категорії технічної придатності та методу рубки (низовий – на другій і третій секціях; верховий – на четвертій і п’ятій секціях). Розраховано динаміку лісівничо-таксаційних показників деревостанів
кожної секції до та після рубки. Встановлено, що проведення рубки низовим методом несуттєво впливає на
зміну лісівничо-таксаційних показників деревостану, зокрема на середній діаметр та середню висоту. Натомість значно більший вплив та різницю у таксаційних показниках зумовлює проведення рубки верховим методом. Із сукупності залишених дерев виділено дерева майбутнього (65-72 шт. на кожній секції) головних деревних видів (здебільшого – Pinus sylvestris L., рідше – Quercus robur L.), частка об’ємів яких становить 9,5-12,0%
від загального запасу деревостану.
Ключові слова: соснові деревостани; рубки догляду; прочищення; інтенсивність рубки; дерева майбутнього; стаціонарні дослідження.
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Вступ (Introduction). Pinus sylvestris L. є панівним деревним видом на території України. За матеріалами Держлісагентства України (2021), понад третину лісів країни займають соснові деревостани. Соснові насадження часто трапляються і
на Львівщині, зокрема в умовах Малого Полісся та
Розточчя (Генсірук, 2002; Дебринюк, 2003; Сорока,
2008). За останні роки спостережено суттєве погіршення санітарного стану сосняків, зокрема їх всихання (Бородавка, Гетьманчук, Кичилюк, Войтюк,
2016; Жежкун, Порохняч, 2020; Криницький, Крамарець, Мацях, 2019; Meshkova, & Borysenko, 2018;
Мєшкова, 2019; Przybylski, Tyburski & Mohytych,
2020). Дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців вказують на низку чинників, які мають істотний вплив на ріст і розвиток соснових біоценозів. Передусім важливу роль відіграють грунтовогідрологічні умови (Рибак, 2004; Ambroży & Kapsa,
2019; Długosiewicz, Zając & Wysocka-Fijorek, 2019;
Pretzsch et al., 2015) та кліматичні чинники (Букша І. Ф., Пивовар, Букша М. І., 2011; Коваль, Воронін, 2019; Криницький та ін., 2019; Ткач, Мєшкова, 2019; Cedro, А., & Cedro, D., 2018; Elferts, 2007;
Lavnyy, & Spathelf, 2018). Водночас безпосередній
вплив на формування високопродуктивних стійких
соснових деревостанів має режим господарювання
в них (Криницький, Лавний, Целень, 2012; Лавний,
Шпатгельф, 2016; Яхницький, 2015; Яхницький,
Криницький, 2020; Banach, Kormanek & Jaźwiński,
2020; Gil, 2014). З огляду на це, актуальним є питання своєчасного та якісного проведення рубок
догляду в соснових деревостанах. Правильне виконання цього лісівничого заходу покращить склад
насаджень, забезпечить формування добре розвинених крон дерев та бажаної просторової структури деревостану загалом, збільшить приріст, покращить технічну якість стовбурової деревини, підвищить біотичну стійкість лісових насаджень.
В Україні розроблено нормативи, які регламентують проведення рубок формування та оздоровлення лісів (Правила поліпшення…, 2007; Санітарні правила…, 2016). Проте вони частково відповідають сьогоднішнім викликам виробництва.
Тому існує потреба в удосконаленні (розробленні) нормативної бази, яка враховувала б зазначені вище аспекти, зокрема типологічні особливості конкретного деревостану і вплив біотичних та
абіотичних чинників. Розроблення рекомендацій
щодо лісогосподарських заходів у сучасних умовах має опиратись на глибокі довготермінові наукові дослідження. Останні доцільно проводити на стаціонарних дослідних об’єктах (Яхницький, 2015; Vytseha, 2020) з урахуванням передового практичного досвіду (Лавний, 2014). З огляду
на це, актуальним завданням є створення мережі
наукових постійних пробних площ. Власне з таких
міркувань і створено навчально-виробничий стаціонар «Борщовичі».
Мета роботи – закласти довготривалий експеримент з вивчення впливу рубок догляду (наразі –
прочищення) на динаміку таксаційних показників

соснових деревостанів за різної інтенсивності та
методу рубки для формування високопродуктивного
біотично стійкого деревостану майбутнього.
Об’єкт дослідження – сосновий деревостан свіжого грабово-дубово-соснового сугруду у лісовому фонді Борщовицького л-ва ДП «Львівське лісове господарство». Предмет дослідження – процес
росту соснових деревостанів унаслідок здійснення
рубок догляду з різними організаційно-технічними
показниками.
Об’єкти та методика дослідження (Objects
and methods). Дослідження здійснено на території лісового фонду ДП «Львівське лісове господарство». Для цього опрацювано повидільну базу даних підприємства з метою виявлення таксаційних
виділів з домінуванням у складі насадження Pinus
sylvestris віком до 20 років. За результатами камерального аналізу та натурного обстеження підібрано ділянку в Борщовицькому лісництві (кв. 20,
вид. 3) загальною площею 9,0 га з 19-річним сосновим насадженням з незначною участю у складі
деревостану інших деревних видів.
У цьому виділі з дотриманням лісотаксаційних
вимог (СОУ 02.02-37-476:2006; Гром, 2005) влітку 2020 р. закладено навчально-виробничий стаціонар «Борщовичі». Згідно з положеннями розробленої методики, рівномірно по площі розміщено п’ять рівновеликих секцій розміром 50 × 80 м.
Площу секцій встановлено згідно зі загальноприйнятими статистичними підходами так, щоб забезпечити достатню кількість спостережень (кількість дерев) та отримати достовірні результати (Горошко, Миклуш, Хомюк, 2004). Відповідно до лісотаксаційних вимог (Гром, 2005), на секціях виконано вимірювання лісівничо-таксаційних показників та здійснено суцільну нумерацію дерев з нанесенням порядкового номера дерева фарбою. На
кожній секції виконано роздільну нумерацію дерев,
починаючи з першого номера. Для кожного дерева
вимірювали окружність стовбура на висоті 1,3 м.
Обліковували дерева з діаметром 6,1 см і більше.
На кожній секції (окрім першої) відібрали гірші
дерева, що підлягають зрубуванню. Кількість і
статус таких дерев на кожній з секцій визначено
індивідуально, залежно від методу рубки (низовий – на другій і третій секціях; верховий – на четвертій і п’ятій секціях) та її інтенсивності за запасом (20% – на другій і четвертій секціях; 40% – на
третій і п’ятій секціях). Першу секцію закладено
як контроль, тому на ній не запроєктовано жодних лісівничих заходів. З урахуванням життєвості, якості стовбура та розміщення дерев по площі
(Лавний, 2014) на кожній секції відібрано дерева
майбутнього (М-дерева), в яких виконано обрізування гілок японськими пилками з розкладними
ручками «Silky Hayate».
Розрахунок основних лісівничо-таксаційних і
статистичних показників здійснено за загальноприйнятими методиками (Горошко, Миклуш, Хомюк, 2004; Ноpмативно-спpавочные материалы…,
1987) із застосуванням пакету програм Microsoft
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Рис. 1. Схема розташування об’єктів на території
навчально-виробничого стаціонару «Борщовичі»
Fig. 1. Scheme of the silvicultural demonstration plot
“Borshchovychi”

На всіх секціях стаціонару за кількістю дерев
перевагу має Pinus sylvestris. Так, на першій секції загальна кількість дерев становить 1060 шт., з
яких 1034 дерева сосни, що складає 97,5%. На другій секції частка сосни становить 96,0% від загальної кількості дерев (1230 шт.). На інших секціях
частка сосни звичайної є дещо меншою. Зокрема,
на четвертій секції її частка становить 89,3%, на
третій секції – 85,2%. Найменшу частку за кількістю дерев сосна звичайна має на п’ятій секції –
80,5%. Певну відмінність спостережено і за запасом стовбурової деревини (рис. 3).
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досліджень загалом обліковано та обміряно 5416
дерев, з яких 4870 дерев сосни звичайної (рис. 2).

Excel і методів варіаційної статистики. Зокрема, запас деревостану розраховано за основною таксаційною формулою, а видові числа взято із відповідних довідкових матеріалів.
Результати та обговорення (Results and discussion). За результатами аналізу повидільної бази
даних ДП «Львівське лісове господарство» відібрано низку таксаційних виділів із сосновими
молодняками. Проте натурний огляд виявив суттєві відмінності між виділами за трофотопом і
гігротопом та неоднорідність насаджень у межах
самих виділів. За обраними критеріями для експерименту відібрано соснове насадження Борщовицького лісництва (кв. 20, вид. 3). З урахуванням
геометрії таксаційного виділу, розроблено схему
розташування секцій навчально-виробничого стаціонару (рис. 1).
Усі секції розташовані послідовно одна за одною у напрямку південь → північ. Для уникнення впливу на межові дерева секції бокового освітлення з сусідньої секції після здійснення лісогосподарських заходів, між ними створено 15-метрову
буферну зону, що приблизно відповідає значенню
середньої висоти деревостану. Кожну секцію відмежовано в натурі ділянковими стовпами.
Невідкладним завдання для облаштування
навчально-виробничого стаціонару був облік і встановлення таксаційних показників усіх ростучих
дерев на кожній секції. За результатами польових
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Рис. 2. Кількість ростучих дерев на секціях
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Рис. 3. Порівняння частки Pinus sylvestris за кількістю дерев і запасом стовбурової деревини на секціях стаціонару
Fig. 3. Comparison of the share of Pinus sylvestris by number of trees and standing volume
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За результатами досліджень, на всіх секціях
частка сосни звичайної за запасом є дещо вищою
порівняно зі значеннями за кількістю дерев і змінюється у межах від 86,9 на п’ятій до 98,6% на першій секції, що зумовлено значною диференціацією
дерев хвойного виду за діаметром і висотою.
Окрім Pinus sylvestris, у складі деревостану є й
інші деревні види. Однак їхня частка за кількістю
стовбурів та запасом є значно меншою, що зумовлено розмірними характеристиками особин (здебільшого – це тонкі дерева). Відносний розподіл деревних видів за кількістю наведено у табл. 1.
Встановлено, що на першій секції кількість інших деревних видів є найменшою. Понад 46% від
загальної кількості дерев супутніх порід тут займають дерева Quercus borealis Michx. та майже 35% –
дерева Carpinus betulus L. Значно рідше трапляються дерева Populus tremula L. і Quercus robur L. –
11,5 та 7,7% відповідно. Значно більше різноманіття деревних видів характерне для другої, третьої і
п’ятої секцій, на яких ростуть дерева 12 видів. На
другій секції майже четвертину дерев представлено Quercus robur. Дещо меншу частку становлять
дерева Quercus borealis (18,4%) та Carpinus betulus (16,3). На третій пробній площі серед супутніх
дерев домінує Tilia cordata Mill., частка якої тут
становить 52,1%. Близько 12% дерев становлять
Betula pendula Roth. та Salix caprea L. Для п’ятої
секції характерне домінування серед супутніх
дерев Betula pendula, частка якої становить 51,4%.
На четвертій секції, окрім Pinus sylvestris, ростуть
ще вісім деревних видів, серед яких домінують
Carpinus betulus (25,2%), Quercus robur (23,5%)

та Betula pendula (20,9%). Усі інші деревні види
займають значно меншу частку і трапляються
поодиноко.
Таблиця 1
Відносна участь інших деревних видів
на секціях стаціонару
Table 1. Distribution of accompanying trees
on sections by species
Індекс
деревного
виду

Частка дерев за секціями, %
ІІ

ІІІ

ІV

V

Бп

12,2

12,0

20,9

51,4

Вк

4,1

12,7

6,1

4,2

Вз

4,1

2,1

16,3

4,2

25,2

3,3

2,0

0,7

Гз

І

34,6

Гл

0,5

Дз

7,7

24,5

7,0

23,5

7,5

Дч

46,2

18,4

3,5

1,7

5,1

2,1

9,6

1,4

Клг
Лп

8,2

Ос

11,5

Чш

52,1

2,0
6,1

Чмх

2,6
1,4
2,1

Яв

18,2
5,1
0,5
10,4

2,8

2,0

Примітка. На кожній секції участь інших порід прийнято за
100% без урахування дерев Pinus sylvestris

Таблиця 2
Лісівничо-таксаційні показники деревостанів на секціях стаціонару
Table 2. Silvicultural and taxation indicators of stands on sections of the demonstration plot
Середні

Номер
секції

Склад деревостану

І
ІІ

Густота,
шт./га

Повнота

Запас,
м3/га

D,
см

Н, м

10Сз + Дч, Гз, Ос, Дз
10Сз + Дз, Дч, Гз, Бп, Лп, Чш, Вк, Вз, Ос, Гл

11,2
11,5

10,8
11,2

2650
3075

0,73
0,88

149,1
188,2

ІІІ

9Сз1Лп + Вк, Бп, Дз, Гз, Дч, Вз, Клг, Чмх, Чш, Гл

12,0

11,1

2398

0,75

161,4

ІV
V

10Сз + Дз, Дч, Гз, Бп, Лп, Чш, Вк, Вз, Ос, Гл
9Сз1Бп + Лп, Дз, Дч, Ос, Вк, Гз, Чмх, Клг, Чш, Гл

11,7
11,9

11,2
11,5

2675
2743

0,78
0,85

165,6
182,0

Примітка. Деревостани на всіх секціях характеризуються Іb класом бонітету

Кількість дерев та їхні розміри безпосередньо
впливають на лісівничо-таксаційні показники деревостану, зокрема на його склад, середні діаметр та
висоту. Таксаційні показники встановлено для кожного елемента лісу, а за окремими секціями їх узагальнено у табл. 2 (у переведенні на 1 га).
За наведеними у табл. 2 результатами, лісівничотаксаційні показники деревостанів на окремих сек-

ціях мало відрізняються між собою. Так, у складі
деревостану на першій, другій та четвертій секціях сосна звичайна представлена 10 од., натомість
на третій і п’ятій секціях у складі деревостану
сосна становить лише 9 од. Середній діаметр деревостанів змінюється у межах 11,2-12,0 см. Найбільше його значення спостережено на третій секції. Значення середньої висоти деревостанів ста-
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чайна, вважаємо за доцільне висвітлити статистики
стовбурів цього деревного виду (табл. 3).
Отже, за середнім діаметром сосна звичайна характеризується значною мінливістю. На це вказують
значення коефіцієнта варіації, які є подібними на
всіх секціях і змінюються у межах 30,15-32,75%. На
всіх секціях діаметрам дерев притаманна правостороння асиметрія та від’ємний ексцес, що вказує на
розташування більшої кількості варіант праворуч (у
бік збільшення) від середнього значення. При цьому
всі варіанти приблизно рівномірно розміщені за ступенями товщини (без чітко вираженої концентрації в
конкретному ступені). Незважаючи на значну мінливість діаметра, результати експерименту все ж вказують на високу точність досліду, адже значення помилки на жодній із секцій не перевищує допустимого значення і максимально становить 1,10%.

новлять 10,8-11,5 м. Найменший показник спостережено на першій, а найбільший – на п’ятій секціях, що зумовлено значною кількістю особин берези, для якої характерний швидкий ріст і більша
висота. Варто відзначити широкий діапазон повнот
на секціях. Так, мінімальне значення відносної повноти характерне для першої (0,73), а максимальне – для другої (0,88) секцій. Абсолютні значення
повноти безпосередньо вплинули на загальний запас деревостанів кожної секції, який змінюється у
межах 149-188 м3/га і відповідає тенденціям зміни
повноти. Густота деревостану на секціях становить
2398-3075 шт./га.
Для встановлення достовірності отриманих результатів виконано розрахунок основних статистик
за діаметром. Оскільки на секціях є досить значна
кількість деревних видів, але переважає сосна зви-

Таблиця 3
Статистичні показники Pinus sylvestris за діаметром стовбурів на висоті 1,3 м
Table 3. Statistical indicators of Pinus sylvestris related to dbh (diameter at breast height)
Номер секції

Статистичний
показник
Мінімальне значення
Максимальне значення

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

6,1
20,5

6,1
24,9

6,1
23,1

6,1
24,2

6,1
25,3

Середнє значення

10,72±0,10

10,89±0,10

11,91±0,13

11,21±0,11

11,60±0,13

Стандартне відхилення

3,23±0,07

3,35±0,07

3,65±0,09

3,39±0,08

3,80±0,09

Коефіцієнт варіації

30,15±0,72

30,78±0,69

30,65±0,83

30,22±0,75

32,75±0,86

Асиметрія

0,40±0,08

0,47±0,07

0,53±0,09

0,56±0,08

0,63±0,08

Ексцес
Точність досліду

-0,47±0,15
0,94

-0,32±0,14
0,90

-0,18±0,17
1,07

-0,08±0,16
0,98

-0,04±0,16
1,10

ʳ̛̦̯̖̦̭̦̞̭̯̏̽ ̡̛̬̱̍, %

Зважаючи на таксаційну характеристику та вік
деревостанів, на кожній секції стаціонару запроєктовано провести прочищення. Для цього на кожній
секції відібрано дерева з урахуванням їхнього стану, класу Крафта, категорії технічної придатності та
методу рубки (табл. 4).
Загалом у рубку відведено 1270 дерев, з яких
1101 особин Pinus sylvestris. Значно менше відібрано у рубку дерев інших видів, зокрема Tilia

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

cordata – 53 дерева, Betula pendula – 47 дерев,
Salix caprea – 33 дерева, Populus tremula – 15 дерев, Quercus robur і Quercus borealis – по 5 дерев, Acer platanoides L. – 4 дерева, Carpinus betulus і Padus racemosa Gilib. – по два дерева і Ulmus
glabra Huds., Cerasus avium (L.) Moench., Crataegus monoguna Jacq. – по одному дереву. Така кількість особин забезпечила необхідну інтенсивність
рубки (рис. 4).
̌̚ ̡̡̞̣̞̭̯̽̀ ̖̬̖̔̏

̌̚ ̨̪̭̥̌̌̚

45,88
39,00

39,70
28,37

27,16
20,50

20,13

II

17,10

III

ʻ̨̥̖̬ ̶̡̭̖̞̟

ʳV

V

Рис. 4. Інтенсивність рубки на секціях
Fig. 4. Intensity of thinning on sections
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Таблиця 4
Кількість дерев, відведених у рубку, шт.
Table 4. The number of trees taken for thinning, pcs.
Номер секції

Індекс
елементу
лісу

ІІ

ІІІ

ІV

V

всього

Сз

348

363

167

223

1101

8

53

Лп

45

Бп

6

1

40

47

Вк

18

6

9

33

3

11

15

Ос

1

Дз

1

Дч

1

Клг

4

2

5
4

5

2

4

Гз

2

Чмх

1

Взш

1

1

Чш

1

1

Глід

1

1

Разом

349

440

2
1

183

298

2

1270

Отже, за кількістю дерев і запасом стовбурової деревини інтенсивність рубки дещо відрізняється. Проте ми взяли за основу інтенсивність рубки за запасом, яка практично відповідає заявленій
(згідно з розробленою методикою) інтенсивності
рубки догляду. Така інтенсивність прочищення забезпечує для дерев на кожній секції близький до
оптимального світловий режим і формування відповідної просторової структури деревостану.
Із сукупності залишених дерев виділено дерева майбутнього (табл. 5). До цієї категорії відібрано здорові дерева з добре розвиненою кроною та
якісним стовбуром з урахуванням місця у горизонтальній структурі деревостану (розташовані
на певній відстані одне від одного). Проте визначальним показником слугувало відношення висоти
дерева до його діаметра.
Загалом на кожній секції залишено дерева головних і супутніх деревних видів. До кращих дерев майбутнього віднесено дерева сосни звичайної,
лише на третій і четвертій секціях до них належать
і кращі дерева дуба звичайного – шість і три особини відповідно. Безпосередньо у натурі такі дерева
позначено білою фарбою, а в камеральних умовах
складено перелікову відомість цих дерев. Частка
залишених дерев майбутнього становить 5,4-7,5%
за кількістю особин та 9,5-12,0% – за запасом. На
цих деревах здійснено обрізування гілок у нижній
частині крони, що забезпечить у майбутньому формування повнодеревного стовбура та отримання
високоякісної деревини.
Таблиця 5

Репрезентативність дерев майбутнього на секціях стаціонару
Table 5. Distribution of future crop trees on sections of the demonstration plot
Кількість дерев, шт.

Запас стовбурів, м3

Частка дерев майбутнього, %

Номер
секції

всього

дерев майбутнього

усіх дерев

дерев майбутнього

за кількістю

за запасом

ІІ

1230

67

75,3

9,0

5,4

12,0

ІІІ

959

72

64,6

7,2

7,5

11,1

ІV

1070

69

66,2

7,7

6,4

11,7

V

1097

65

72,4

6,9

5,9

9,5

Восени 2021 р. на стаціонарі виконано прочищення з дотриманням технологічних вимог та викладених вище особливостей його проведення на
окремих секціях. На сьогодні здійснення рубки догляду є економічно збитковим для ДП «Львівське
лісове господарство», а деякі види робіт (суцільна
нумерація дерев, нанесення їхніх номерів, обрізування нижніх гілок у цільових дерев тощо) збільшують видатки на прочищення. Проте вчасне і
правильне проведення рубки догляду є запорукою
формування у майбутньому біотично стійкого високопродуктивного соснового деревостану.
Висновки (Conclusions). Навчально-виробничий стаціонар «Борщовичі» створено для здійснення експериментальних досліджень різних методів
проведення рубок догляду в соснових деревоста-

нах. Довготривалі наукові спостереження дадуть
змогу отримати вичерпну інформацію щодо особливостей динаміки лісівничо-таксаційних показників соснових деревостанів залежно від методу та
інтенсивності рубок догляду. Отримані результати
слугуватимуть основою для практичних рекомендацій щодо раціонального проведення рубок догляду в
соснових деревостанах у конкретному типі лісорослинних умов з урахуванням кліматичних змін.
Кожна секція навчально-виробничого стаціонару у матеріалах лісовпорядкування виділена
як окремий таксаційний виділ. Крім того, стаціонар внесено до переліку моніторингових науководослідних об’єктів Національного лісотехнічного університету України, який слугуватиме експериментальною базою як для науковців та студентів
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(під час навчальних і переддипломних практик),
так і для виробничників.
Подяки (Acknowledgements). Автори висловлюють подяку німецьким колегам з Університету
сталого розвитку Еберсвальде за наукову підтримку, Німецькому федеральному міністерству продовольства і сільського господарства – за фінансову підтримку та працівникам Борщовицького лісництва ДП «Львівське лісове господарство» – за
технічну підтримку і логістику. Дослідження виконано в рамках міжнародного проєкту «Переформування соснових деревостанів до наближених
до природи лісів в Україні з особливим врахуванням стійкості до пожеж та екстремальних погодних
умов на засадах інтегрованого менеджменту пожеж
(RESILPINE)»1.
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Scientific fundamentals
of the establishment of the silvicultural
demonstration plot “Borshchovychi”
V. Lavnyy1, R. Vytseha2, R. Kravchuk3,
P. Spathelf4
In the State Forest Enterprise “Lviv” the scientific
demonstration plot “Borshchovychi” was created
for the study of various methods of Scots pine
management.
The scheme of section placement in a stand of
fresh hornbeam-oak-pine forest with different options
for cutting intensity was proposed. In particular, five
50 × 80 m sections with 15-m buffer zones in between
were laid evenly over the area of the taxation unit.
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All trees in each section were numbered and their
taxation indexes were measured. A total of 5.416 trees
were counted, of which 4.870 were Scots pine trees.
We calculated silvicultural and taxation indicators of
stands in each section.
They differ slightly from each other. Thus, the
shares of Scots pine in the standing volume ranges from
86.9% in the fifth section to 98.6% in the first section.
The average diameter varies between 11.2-12.0 cm.
The values of the average height are in the range of
10.8-11.5 m. The total growing stock of stands in the
sections varies between 149.1-188.2 m3/ha. The density
of the stand in the sections was 2398-3075 pieces/ha.
Pine trees are characterized by a significant
variability in trunk diameter. This is indicated by
the values of the coefficients of variation, which
are approximately equal in all sections and range
from 30.15 to 32.75%. Moreover, pine trees are
approximately evenly distributed in the degree of
thickness (without a clear concentration in a particular
degree of thickness). Despite the significant variability
1, 2, 3 4
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of tree diameter, the results of the experiment indicate
a high accuracy, because the error value in any of the
sections with a maximum of 1.10% does not exceed the
allowable value.
Organizational and technical indicators of thinning
in each of the sections are outlined. The first section
is the control section, where no measures are planned.
The number of trees designated for thinning, and the
volume of the different thinning intensities (20% – in
the second and fourth sections; 40% – in the third and
fifth sections) are calculated. Thus, 349 trees (mainly
the undergrowth specimens of Scots pine) are cut in
the second section; 440 trees, including 363 Scots pine
trees are cut in the third section; 183 trees, including
167 Scots pine trees, are cut in the fourth section and
298 trees, including 223 Scots pine trees, are cut in the
fifth section. The selection of these trees on the sample
plots was carried out according to their condition,
Kraft class, category of technical quality and method
of cutting (low thinning – in the second and fourth
sections; high thinning or thinning from above – in the
third and fifth sections). Stand characteristics of each
section before and after the cut were calculated.
It was found that low thinning has no significant
effect on the main stand characteristics of the stand
after cutting, in particular on the average diameter and
average height of the stand. Contrarily, high thinning
has a significantly greater impact on taxation indicators
of the stand after the intervention. From the totality
of the trees left in the sections, future crop trees (6572 pcs) of the main tree species (mainly Scots pine,
less sessile oak) were identified, with a volume share of
9.5-12.0% of the total growing stock.
On the future crop trees, the branches in the lower
part of the crown were pruned, which will ensure the
formation of a well-tapered trunk and high-quality
wood in the future.
Key words: pine stands; low thinning; high thinning;
intensity of cutting; future crop trees; research on longterm observation plots.
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