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Сучасні потреби оперативного управління 
ресурсами і швидкого прийняття 
обґрунтованих рішень за рахунок 
покращення організації лісового 
господарства.  

 
Необхідність покращення якості 

лісогосподарської інформації та створення 
бази для розвитку системи управління 
лісогосподарськими даними на основі 
застосування сучасних інформаційних 
технологій. 



 Картування лісових ділянок (GPS / лазерний 
далекомір-компас) 

 Перелік дерев (порода, діаметр на 1,3 м) 
 Вимірювання модельних дерев 
 Статистична вибірка 
 Зберігання даних 
 Обробка даних 
 Формування звітів 
 









Вимірювання на  дослідних ділянках 



 
 
 
 



 Висока точність 
визначення структури 

   запасу 
 Гнучке визначення  
   сортиментів  
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Категорії 
деревини 

Запас, м3 

Розходження, 
% За модельними 

деревами 
За програмою 
оцінки лісосік  

Ділова, всього 391 415 6,1 

пиловник 359 413 14,9 

підтоварник 32 2 -93,0 

Дров’яна 26 25 -3,4 

Відходи 63 52 -17,3 

Загальний запас 480 492 2,5 

Загальний запас 
на ділянці 3 133 139 5,1 



 Порівняння площ лісосіки різними методами (GPS та лазерне обладнання) 
показало, що не зважаючи на деяку відмінність контурів ділянки, значення 
площ виявилися досить близькими. 
 Для обґрунтованої оцінки сортиментної структури стиглих деревостанів 
доцільно застосовувати метод модельних дерев.   
 Аналіз результатів встановлених за програмою матеріально-грошової 
оцінки та модельними деревами із застосуванням технології Field-Map 
показало, що різниця загального запасу в середньому склала ±3-5%. За 

окремими категоріями деревини та сортиментами може спостерігатися  
суттєве відхилення (в межах 30-40%). 
 Використання ГІС-технологій є перспективним для комплексного 
оцінювання лісових ресурсів оскільки дає можливість підвищити 
оперативність та точність оцінок.  
 На великих за площею та складних за рельєфом лісових ділянках для їх 
відведення доцільніше використовувати GPS, які дозволяють встановити 
площі ділянок точніше та оперативніше. В той же час на ділянках невеликої 
площі використання лазерного обладнання є оптимальним. 
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