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АНАЛІЗ ВІТАЛІТЕТНОЇ, ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ
ТА ВІДНОСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ІЗОЛЬОВАНИХ РАЙОНІВ
МІСЦЕЗРОСТАНЬ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО
(QUERCUS ROBUR L.) В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Проведено аналіз віталітетної та вікової структури 10-ти переважно природніх
районів місцезростань дуба черешчатого (Quercus robur L.) в Донецькій
області. Для кожного району був підрахований індекс віталітету Q. robur (IVC),
ступінь процвітання (Iq), індекс розмірної пластичності (ISP). Вісім насаджень
за даними досліджень віднесено до процвітаючих і два до депресивних. В насадженнях Q. robur в Донецькій області домінували рослини репродуктивного віку. За допомогою бази даних аерокосмічної зйомки Landsat 8, був обчислений вегетаційний індекс NDVI насаджень Q. robur, який корелює з показниками віталітетного аналізу.
Ключові слова: Quercus robur; ценопопуляція; віталітет; вікова структура;
Landsat 8; NDVI.

Дуб черешчатий або англійський (Quercus robur L.) – одна з головних лісоутворюючих порід України, в степових умовах формує невеликі стійкі ізольовані популяції [10, 22]. В наш час, нечисленні ізольовані локальні насадження
та ценопопуляції [10, 22, 24] Q. robur часто піддаються надмірному антропогенному впливу [33]. У степовій зоні, поза межами території об’єктів ПЗФ,
насадження Q. robur знаходяться під загрозою зникнення. У зв’язку з глобальними кліматичними змінами і зростаючим антропогенним навантаженням,
відзначається деградація і масове всихання дібров практично у всіх частинах
ареалу виду [19, 38].
Досвід степового лісорозведення показує, що дуб має незначні перспективи щодо природнього відновлення насіннєвим шляхом в штучних насадженнях і байрачних лісах [28, 33]. Природній лісовідновлювальний процес у деревних рослин в тому чи іншому географічному районі значною мірою зумовлений природньо-кліматичними факторами та конкретними умовами фітоценозу, тому дослідження структури насаджень Q. robur є актуальним, особливо на його межі природнього розповсюдження. Степові популяції Q. robur пройшли процес природнього добору на посухо- та морозостійкість, а їх ізольованість суттєво обмежувала міжпопуляційний обмін генами. [31, 38, 42]
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В аналізі структури популяції одним із важливіших показників є її вікова
складова. Вікова структура насаджень деревних рослин багато в чому визначається біологічними особливостями виду. Прояв цих особливостей, у свою чергу, залежить від умов зовнішнього середовища. В несприятливих умовах змінюється й хід онтогенезу, який може протікати для одного виду в різних варіантах [26].
Віталітетний спектр насаджень деревних рослин має велике значення для
прогнозу динаміки їх структурного різноманіття, рівня продуктивності, здатності до самовідновлення і ступеня стійкості до впливу природних і антропогенних факторів [1, 2, 36]. Варто відзначити, що дослідження вікової та віталітетної структури ізольованих насаджень та локальних місцезростань Q. robur
в Степовій зоні України проводилися фрагментарно.
Новим підходом у дослідженні віталітетної структури лісів є використання даних аерокосмічної зйомки для отримання кількісних значень індикаторних параметрів, які відображають стан деревостану [5, 13]. З таких параметрів найбільш інформативним, що відображає життєвість деревної рослинності, є продуктивність надземної фітомаси, яка корелює з вегетаційними індексами, заснованими на відмінності віддзеркалень листовими пластинками сонячної радіації в різних областях спектру [34]. Одним із таких індексів є диференційний нормалізований вегетаційний індекс NDVI (normalized difference
vegetation index). Він простий для обчислення, має найширший динамічний діапазон серед поширених вегетаційних індексів і кращу чутливість до змін у
рослинному покриві. Він помірно чутливий до змін ґрунтового і атмосферного
фону, крім випадків з бідною рослинністю [5].
Мета роботи – аналіз віталітетної та вікової структури Q. robur в 10-ти районів місцезростань в Донецькій області, а також – визначення продуктивності дібров за допомогою обчислення вегетаційного індексу NDVI [11, 13, 23].
Матеріали та методи дослідження
Дослідження проводилось в 10 насадженнях Q. robur в Донецькій області:
заказник Великоанадольський ліс, заказник «Азовська дача», с. Стародубівка,
с. Ярова, с. Микольське, с. Ольгинка, с. Новодонецьке, с. Малоянісоль, с. Єлизаветівка, м. Білозерське (Рис. 1).
Дані досліджень Q. robur були зібрані влітку-восени 2015 р. В деревостанах природнього порослевого походження по типу лісорослинних умов С відповідно до класифікації П. С. Погребняка [25].
Для Донецької області характерні два типи рослинності: степова і лісова.
На півдні і сході області панують степи, на півночі і Донецькому кряжі – степи
і байрачні ліси [4]. Клімат відрізняється континентальністю і посушливістю.
Рельєф переважно рівнинний (висотою до 200 метрів), розчленований ярами
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і балками. Характерна риса рельєфу області – наявність форм антропогенного
походження: терикони, кар’єри і т. п. [8].
Скорочена
назва

Повна назва

1. Яро

с. Ярова

2. НовДон

с. Новодонецьке

3. Бел

м. Білозерське

4. Елиз

с. Єлизаветівка

5. Ник

с. Микольське

6. Ольг

c. Ольгинка

7. Вел лес

Заказник “Великоанадольський ліс”

8. Мал-ян

с. Малоянісоль

9. Стдуб

с. Стародубівка

10. Азов дач

заказник “Азовська
дача”

Приставка (ПЗФ)
Об’єкт Природно-заповідного фонду
України
Рис. 1. Карта розміщення місцезростання дуба черешчатого (Q. robur).

Пробні площі закладали площею від 10000 м2 (1 га). У кожного дерева репродуктивного (генеративного) віку Q. robur (переважно 40–50 річного) вимірювали висоту, діаметр стовбура на рівні грудей, діаметр крони, висоту до
перших сучків [6, 9].
Аналіз віталітетної структури проводили згідно методики Ю. А. Злобіна
[15], для оцінки стану використовували параметри: діаметр крони, діаметр
стовбура, висота дерева. Аналіз віталітетної структури насаджень проводився
в два етапи. На першому етапі встановлюється віталітет кожної з рослин за
репрезентативною вибіркою з насадження (пробної площі), на другому етапі,
на підставі оцінки частки рослин різного віталітету, обчислюється віталітетний
клас конкретного насадження.
Аналіз вікової структури районів місцезростань Q. robur проводили згідно
з загальноприйнятою методикою [21] та за рекомендаціями І. В. Сємєчкіна [29,
30], Л. Ф. Семерікова [27] і Е. М. Іощенка [17].
Індекс віталітету рослин Q. robur (IVC) розраховували за усередненими значеннями всіх ознак рослин, що досліджували в 10-ти насадженнях. Вибірка
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склала 398 дерев. З кожного насадження відбиралося не менше 32 екземплярів.
Оцінка віталітетного типу місцезростань Q. robur проведена з використанням
критерію Q [14, 15]. Для оцінки ступеня процвітання або депресивності популяції використовували формулу Iq = (a + b) / 2c [18].
Для оцінки життєвості насаджень Q. robur, був використаний популяційний індекс – індекс віталітету популяцій (IVC), що розраховується за класами
віталітету популяцій рослин генеративного вікового стану [18]. Індекс розраховується з використанням вирівнювання методом зважування середніх:

—

де Xi – середнє значення i-го класу в популяції (насадження), Хі* – середнє значення i-го класу для всіх популяцій (насаджень), N – число класів [16].
Відношення максимального до мінімального значень IVC відображає, в
межах досліджених районів місцезростань дубу, розмірну пластичність виду:
ISP (індекс розмірної пластичності) = IVCmax/IVCmin [18].
Обчислення лісотаксаційних показників деревостанів виконували за загальноприйнятими методиками [3, 6, 9, 15, 21, 27].
Віковий склад насаджень визначали за співвідношенням вікових періодів
рослин у Q. robur (предрепродуктивні, репродуктивні та пострепродуктивні),
які виділяються за віковими показниками та станом рослин [21].
Відносну продуктивність [11] 10-ти насаджень дуба проводили на основі супутникових даних Landsat 8, з використанням NDVI, який характеризує
контраст зеленої вегетуючої рослинності з іншими природними утвореннями:

де: RED – значення коефіцієнтів віддзеркалення в спектральному інтервалі поглинання сонячної радіації хлорофілом 0,58–0,68 мкм; NIR – значення коефіцієнтів віддзеркалення в інтервалі спектра 0,73–1,10 мкм [28]. Значення цього
індексу може змінюватися від -1 до 1.
Співвідношення цих показників (RED і NIR) один до одного дозволяє чітко
відокремлювати й аналізувати різновиди рослинності (густа, розріджена, відкритий ґрунт) від інших природних явищ (вода, сніг, пустеля та ін.). Використовуються саме нормалізовані різниці між мінімумом і максимумом віддзеркалень, що збільшує точність вимірювання та дозволяє зменшити вплив таких
явищ як відмінності в освітленості знімка, хмарності, димки, поглинання радіації атмосферою і ін. [34, 40, 41].
Зміни індексу NDVI дозволяють визначити відносну продуктивність надземної фітомаси деревостанів, яка корелює з життєвістю популяцій деревної
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рослинності [40]. У даній роботі для розрахунку індексу NDVI використовували дані супутника Landsat 8, отримані в травні, червні, серпні та вересні 2015
року, на основі яких було розраховано середнє значення для кожної з досліджуваних районів місцезростань Q. robur.
Підрахунки результатів здійснювалися за допомогою Microsoft Excel і
Statistica 10. Обробку супутникових знімків і обчислення вегетаційного індексу проводили за допомогою програми Envi 5.0.
Результати досліджень та їх обговорення
Середня висота дерев генеративного віку Q. robur в 10-ти досліджуваних
місцезростаннях Донецької області змінювались в межах 13,9–19,2 м, діаметр
стовбура коливався від 35 до 55,1 см, висота стовбура до перших сучків 2,11–
3,30 м, діаметр крони 6,4–9,6 м (Табл. 1).
Таблиця 1
Значення морфологічних показників для дерев насаджень дуба черешчатого
Quercus robur L. В Донецькій області, 2015 р.

№

Насадження

Середній
діаметр
стовбура, см

Середня
висота,
м

Середній
діаметр
крони, м

Висота стовбура до перших сучків, м

1

Новодонецьке

39,3±6,5

15,0±2,1

7,1±0,8

2,27±0,32

2

Великоанадольський ліс

55,1±8,3

18,7±2,5

9,3±1,0

3,02±0,36

3

Ольгинка

35,7±6,1

13,9±1,8

6,4±0,5

2,35±0,25

4

Малоянісоль

38,2±5,1

14,5±2,0

6,7±0,5

2,20±0,25

5

Микольское

43,5±6,2

15,2±2,3

7,8±0,8

2,45±0,30

6

Єлизаветівка

35,4±5,3

14,0±1,7

6,4±0,3

2,12±0,20

7

Ярова

54,3±7,4

19,2±2,2

9,6±0,7

3,30±0,30

8

Заказник “Азовська дача”

48,5±6,7

17,4±2,0

8,5±1,0

2,95±0,25

9

Стародубівка

52,8±7,7

17,0±2,1

8,6±1,15

2,79±0,33

10

Білозерське

36,3±4,8

14,3±1,8

6,6±0,5

2,11±0,25

Середня по регіону

43,9±6,4

15,9±2,1

7,7±7,1

2,47±0,28

Амплітуда коливання отриманих показників властива популяціям Q. robur
у східній частині ареалу [27, 28, 35]. Морфологічні показники рослин пробних
площ місцезростань дуба в Донецькій області значно менші, зіставляючи з по65
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пуляціями центральної і західної частини ареалу Q. robur [37, 39, 42]. Ймовірно, це пов’язано зі специфікою природньо-кліматичних умов степової зони,
на що, в ході еволюційного процесу, це викликало компенсаторні механізми
виживання. До того ж, на нинішній стан дібров вплинуло значне антропогенне
навантаження, яке є високим для регіону Донбасу [4].
Життєвий стан груп рослин насаджень Q. robur є однією з найголовніших
діагностичних характеристик популяційного рівня при оцінці загального стану районів місцезростань та їх критичного або близького до критичного стану
[12]. Рослини ранжирували за показниками віталітетності (життєвості) і розбили на три класи: a (високий віталітет), b (середній) і c (низький). В якості параметрів виступали діаметр крони, діаметр стовбура та висота дерев Q. robur.
У табл. 2 наведені показники, що відображають віталітетний тип дерев і
життєвість 10-ти районів дослідження Q. robur за отриманими результатами
2015 року.
Таблиця 2
Показники життєвості та віталітету насаджень Q. robur L.
в Донецькій області, 2015 р.

№

Клас виталітету

Насадження

IVC

a

b

c

Q

Iq

Виталітетний
тип

1

Новодонецьке

0,17

0,52

0,31

1,02 0,345 1,27 Процвітаюча

2

Великоанадольський ліс

0,28

0,62

0,1

1,33

0,45

4,4

Процвітаюча

3

Ольгинка

0,2

0,55

0,25

1

0,375

1,5

Процвітаюча

4

Малоянісоль

0,14

0,52

0,34

1,09

0,33

0,97

Депресивна

5

Микольское

0,23

0,55

0,22

0,99

0,39

1,77 Процвітаюча

6

Єлизаветівка

0,18

0,51

0,31

1,01 0,345 1,27 Процвітаюча

7

Ярова

0,3

0,62

0,08

1,51

8

Заказник “Азовська
дача”

0,25

0,6

0,15

1,11 0,425 2,83 Процвітаюча

9

Стародубівка

0,22

0,53

0,25

0,98 0,375

1,5

Процвітаюча

0,16

0,5

0,34

1,04

0,33

0,97

Депресивна

0,213

0,552

0,235

10 Білозерське
Середня
ISP (Індекс розмірної
пластичності)

0,46

5,75 Процвітаюча

1,54

Примітка: a – високий, b – середній, c – низький, IVC – індекс віталітету, Q – показник якості
насадження, Iq – ступінь процвітання насадження
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Із 10-ти досліджених насаджень дібров виявлено 8 процвітаючих. Насадження Q. robur в Білозерському та Малоянісолі були ідентифіковані як депресивні. Проте, варто зауважити, що за отриманими даними, ці два насадження
наближені до рівноважного стану. Це дозволяє припустити, що дані деревостани знаходяться в перехідній стадії.
Найбільш високі значення IVC виявилися (табл. 2) в насадженнях Ярова
(1,51), Велікоанадольскій ліс (1,33), заказнику “Азовська дача” (1,11). Найбільше значення індексу відповідає найкращим умовам реалізації ростових потенцій, а найменше – гіршим умовам.
Істотні відхилення від одиниці (характерної для рівноважного типу віталітетної структури) відсутні. У деяких насадженнях значення IVC склали менше
одиниці: Микольське (0,99), Стародубівка (0,98).
Останні значення індекса віталітету в залишившихся 5-ти насадженнях коливалися в близькому до рівноважного стану діапазоні. Настільки високі значення IVC для всіх досліджених деревостанів Q. robur свідчать про їх високий
адаптаційний потенціал, значну екологічну толерантність до умов Степу, а також сприятливим кліматичним умовам (в рік проведення досліджень) для забезпечення оптимальних показників освітленості, тепла та вологості, що позначилося на пишності крони, зростанні зеленої фітомаси.
Розмірна пластичність (ISP) для досліджуваного ряду насаджень Q. robur
склала 1,54, що відповідає нормі межам розмірної пластичності для деревних
рослин [18].
Вікову структуру насаджень Q. robur визначали за трьома віковими періодами дерев [32]:
– Предрепродуктивний (предгенеративний) вік. Для Q. robur в цьому
періоді характерні такі стани: проростки – до 3 р., ювенільні – 3–7 р., імматурні – 7–15 р., віргінільні – 15–35 р.
– Репродуктивний (генеративний) вік. Для Q. robur в цьому періоді характерні такі стани: молоді генеративні – 30–70 р., середньовозрастні генеративні – 70–150 р. [7]
– Пострепродуктивний (постгенеративний) вік. Для Q. robur в цьому періоді характерні такі стани: старі генеративні – більше 150 р., сенільний
стан – останні 10–50 р. життя (залежно від індивідуальних умов).
В 10-ти районах дослідження Q. robur Донецької області переважали дерева
репродуктивного віку – 64–79 % (Табл. 3). Доля предрепродуктивних, залежно
від насадження, коливалась в діапазоні 18–25 %. Поодиноко в популяціях зустрічались вікові дерева 2–14 %.
Найбільшу частку репродуктивних дерев мали насадження Великоанадольський ліс (79 %) і Микольське (78 %), найменшу – Стародубівка (64 %).
Найбільший відсоток пострепродуктивних дерев ідентифіковано в насадженні
Стародубівка (14 %), а найменший – Великоанадольський ліс (2 %). Слід відзначити, що серед репродуктивних рослин переважають середньовікові гене67
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ративні, серед предрепродуктивних – імматурні і ювенільні. Деякі насадження
дуба (Малоянісоль, Білозерське, Новодонецьке, Єлизаветівка) можуть вважатися регресивними, оскільки по мірі відмирання старих особин, практично,
зникає приплив поновлення.
Рослини предгенеративного вікового періоду займають в просторі зони з
найменшим перекриттям кореневих систем генеративних дерев у районах дослідження: Малоянісоль, Єлизаветівка, Азовська дача та Новодонецьке.
Таблиця 3

Вікова структура насаджень Quercus robur L. В Донецькій області, 2015 р.
Вікова структура, %
№

Насадження

Щільність,
екз/га

Предрепродуктивний
(до 35 років [39])

Репродуктивний
(35-150 років)

Пострепродуктивний
(від 150 років)

1

Новодонецьке

245

26

67

7

2

Великоанадоль
ський ліс

194

20

78

2

3

Ольгинка

200

23

73

4

4

Малоянісоль

112

26

66

8

5

Микольское

183

18

79

3

6

Єлизаветівка

238

20

75

5

7

Ярова

180

25

68

7

8

Заказник
“Азовська дача”

175

21

73

6

9

Стародубівка

125

22

64

14

221

25

70

5

10 Білозерське

Віковий склад популяцій формується на основі біологічних властивостей
виду, але завжди відображає також і силу впливу факторів навколишнього середовища. Віковий склад популяції впливає як на відтворюваність, так і на
смертність в даний момент, тобто визначає її здатність до розповсюдження і
показує, чого можна очікувати в майбутньому [28].
Аерокосмічний моніторинг рослинних угруповань за допомогою застосування NDVI дозволяє виявити проблемні зони пригнобленої рослинності, даючи можливість приймати найбільш вірні в довгостроковій перспективі рішення, спрямовані на підвищення врожайності [5]. За допомогою аерокосмічного
моніторингу можна виділити окремі ділянки площ рослинних угруповань для
опрацювання даних. Авторами були територіально виділенні площі досліджуваних насаджень Q. robur в тому обсязі, в якому проводилися дослідження ві68
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талітетної та вікової структури. Для підрахунку площ використовувалась програма Envi 5.0.
Згідно з результатами відносної продуктивності Q. robur, отриманими з даних аерокосмічної зйомки (Табл. 4), найбільші значення NDVI характерні для
насаджень Великоанадольський ліс, Ярова і Стародубівка (див. NDVI ср), а
найменші для Азовської дачі і Малоянісолі.
Таблиця 4
Значення вегетаційного індексу NDVI для насаджень дуба черешчатого
Q. robur L. в Донецькій області 2015 р.

№

Насадження

Площа
ділянки
підрахунку,
га

NDVI ср

NDVI мін

NDVI макс

Ст.
відклон.

1

Новодонецьке

2,4

0,45

0,22

0,61

0,035

2

Великоанадольський ліс

5,7

0,61

0,29

0,7

0,016

3

Ольгинка

2,2

0,52

0,25

0,62

0,034

4

Малоянісоль

2,6

0,39

0,25

0,59

0,062

5

Микольское

3,8

0,51

0,3

0,61

0,037

6

Єлизаветівка

2,5

0,42

0,29

0,61

0,075

7

Ярова

4,2

0,65

0,25

0,74

0,062

8

Заказник
“Азовська дача”

1,9

0,32

0,22

0,58

0,052

9

Стародубівка

2,5

0,55

0,3

0,67

0,021

2,9

0,53

0,21

0,61

0,086

10 Білозерське

Примітка: NDVI – Нормалізований відносний вегетаційний індекс рослинності

Слід зазначити, що показник NDVI відповідає густій рослинності тільки
при досягненні значення NDVIср показника 0,7. В нашому випадку, більшість
отриманих даних по дослідженим дубовим деревостанам відповідає розрідженій рослинності [5], яка специфічна виростанню деревних рослин в Степових
умовах. В цілому, дані NDVI підтверджують результати аналізу віталітетної та
вікової структури популяцій Q. robur.
Висновки
1. За морфологічними показниками параметрів 10-ти районів дослідження місцезростань Q. robur в Донецькій області констатовано, що насадження
цих рослин відрізняються меншими значеннями порівняно з центральними та
західними частинами ареалу розповсюдження даного виду.
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2. З розрахункових показників віталітетної структури (Q, Iq, IVC) ідентифіковано 8 процвітаючих та 2 депресивні насадження.
3. В деревостанах Q. robur у Донецькій області переважають рослини репродуктивного (генеративного) віку. 4 з 10 насаджень дуба можуть вважатися регресивними, оскільки у міру відмирання старих особин практично зникає
приплив поновлення.
4. Обчислення вегетаційного індексу NDVI за допомогою даних супутникової зйомки, дозволило зробити пропозицію про те, що результати аналізу
вегетаційного індексу є порівнянними і взаємодоповнюючими з результатами
аналізу віталітетної структури Q. robur.
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АНАЛИЗ ВИТАЛИТЕТНОЙ, ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ИЗОЛИРОВАННЫХ РАЙОНОВ МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЙ
ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) В ДОНЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
Резюме
Проблема сокращения растительного биоразнообразия региона Донецкой области посредством изымания земель, изменения их функциональности, контаминации, нарушения работы экосистем и разрушения природных ландшафтов
непрерывно продолжают возникать на фоне не только антропогенного фактора, но и естественных процессов, таких как специфически меняющиеся абиотические факторы. Из-за последних отмечается деградация и массовое усыхание дубрав практически во всех частях ареала вида. Перед авторами стояла цель исследовать районы местопроизрастания дуба черешчатого (Quercus
robur L.) в маргинальных районах их естественного произрастания, используя параметры основных таксационных показателей насаждений дуба с привязкой полученных показателей к данным ДЗЗ (Дистанционного зондирования
земли). Проведен анализ виталитетной и возрастной структуры 10-ти, преимущественно природных районов местопроизрастаний дуба черешчатого в Донецкой области. Для каждого района исследования насаждений дуба черешчатого были подсчитаны основные морфологические характеристики, был подсчитан индекс виталитета (IVC), степень процветания (Iq), индекс размерной
пластичности (ISP). Восемь насаждений по данным исследований отнесены к
процветающим и два к депрессивным. В насаждениях Q. robur в Донецкой области доминировали растения Q. robur генеративного возраста. С помощью
базы данных аэрокосмической съемки Landsat 8, был вычислен вегетационный индекс NDVI насаждений Q. robur. Результаты анализа позволяют сделать
вывод, что полученный вегетационный индекс NDVI насаждений дуба в Донецкой области коррелирует с показателями виталитетного анализа.
Ключевые слова: Quercus robur L., местопроизрастание, виталитет, возрастная структура, Landsat 8, NDVI.
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50089, Ukraine.

THE ANALYSIS OF VITALITY STRUCTURE, AGE STRUCTURE
AND RELATIVE PRODUCTIVITY OF ISOLATED DISTRICTS OF
HABITAT OF OAK (QUERCUS ROBUR L.) IN DONETSK REGION
Abstract
The problem of reduction of plant biodiversity in Donetsk region through taking
away land, changing its functional purpose, contamination, violation of functioning
of ecosystems and destruction of natural landscapes continuously continues to occur
against the background of not only the anthropogenic factor, but also natural processes,
such as specifically varying abiotic factors. Because of the latter degradation and
mass drying out of oak in nearly all parts of the species range is observed. The
authors aimed to explore the neighborhoods of stands of pedunculate oak (Quercus
robur L.) in marginal neighborhoods of its natural habitat by using the parameters
of the main inventory indices of oak stands with binding to the indicators obtained
by ERS (Earth Remote Sensing). The analysis of the vitality and the age structure
was performed for 10 mostly natural stands of English oak (Quercus robur L.) in
Donetsk region. The basic morphological characteristics, vitality index (IVC), the
degree of prosperity (Iq) and plasticity index (ISP) was calculated for each stand of
Q. robur. In stands plants of generative age dominated. According to the research,
eight stands of pedunculate oak were classified as thriving and two were related to
depression. With the program for Aerospace Survey data Landsat 8, the vegetation
index NDVI has been calculated for the stands of Q. robur. Results of the analysis
contribute to conclusion that calculated vegetation index NDVI of oak stands in the
Donetsk region is correlated with indicators of vitality analysis.
Keywords: Quercus robur L., stands, vitality, age distribution, Landsat 8, NDVI.
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