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АНОТАЦІЯ 

 

Іванюк І. Д. Дубові деревостани Правобережного Полісся України та 

їх лісівничо-екологічний потенціал. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 «Лісознавство і 

лісівництво». Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. Київ, 2020. 

Дисертація присвячена дослідженню основ росту, розвитку, 

відтворення та стійкості дубових деревостанів Правобережного Полісся 

України. Проаналізовано їх патологічний стан та біопродуктивність. Оцінено 

потенційні можливості насаджень з участю дуба звичайного у складі щодо 

збереження й відновлення біорізноманіття фітоценозів та екологічних 

параметрів місцеоселень, розширення їх ресурсного потенціалу. 

Дослідження базувалися на аналізі показників пробних площ та 

сучасних лісівничо-таксаційних характеристиках дубових деревостанів 

регіону досліджень, для чого була використана повидільна база даних 

Виробничого об’єднання «Укрдержліспроект». Встановлено, що насадження 

з дубом звичайним у держлісфонді Правобережного Полісся України 

займають 54348 виділів, більшість з яких (30788 виділів (59,6 %) зосереджена 

у Центральному Поліссі. 

Аналіз природно-кліматичних умов Правобережного Полісся показав 

їх сприятливість для росту дуба звичайного, де він є найбільш поширеною 

твердолистяною породою та виконує низку важливих екологічних, захисних і 

рекреаційно-оздоровчих функцій, до того ж, має велике економічне значення. 

Проведення науково-дослідних робіт за темою, відбувалося з 

використанням загальноприйнятих методик, які найбільш широко 

використовуються у практиці ведення досліджень у лісових екосистемах. 

Вони достатньо повно та об’єктивно характеризують стан лісових насаджень 



та відображають процеси, які проходять у них. Методики ґрунтуються на 

точності та надійності поставлених експериментів, польових та лабораторних 

досліджень, враховують мінливість досліджуваних ознак. Під час організації 

досліджень, вираховувалася достатня кількість спостережень та 

повторностей у період проведення польових та лабораторних досліджень. 

Необхідна кількість спостережень обмежувалася двома градаціями 

ймовірності: Р = 0,95 (95 %) і Р = 0,99 (99 %). 

Використані методики забезпечували достовірну кількісну оцінку 

стану штучних і природних дубових насаджень, процесів відновлення 

рослинного біорізноманіття після суцільних рубок головного користування, 

зміни радіального приросту дубових деревостанів в умовах техногенезу та 

зміни клімату. Зроблені узагальнення обґрунтовуються отриманими 

критеріями достовірності середніх значень результативних показників (t) на 

пробних площах. Застосовані методики дозволяли використовувати методи 

варіаційної статистики на стадіях планування досліджень та опрацьовувати 

отримані показники за допомогою програмних документів «Statistica 7.0» та 

«Microsoft Excel» за існуючими та спеціально розробленими програмами. 

В умовах сучасності, лісівничо-екологічний потенціал дубових 

насаджень Правобережного Полісся та лісовідновні процеси у них тісно 

пов’язані з їх географічним середовищем, можливостями лісорослинних та 

кліматичних умов. 

У держлісфонді Правобережного Полісся загальна площа насаджень з 

участю дуба звичайного, як головної породи, становить 198225,7 га. 

Найбільшого поширення такі насадження мають (59,5 % загальної площі 

дубняків регіону досліджень) у держлісфонді Центрального Полісся. Із 

загальної площі дубових насаджень деревостани природного насіннєвого 

походження становить 46,0 %, вегетативного походження – 17,7 %, штучного 

походження – 36,3 %. Дуб звичайний, як головна порода, входить до складу 

лісових насаджень з участю від 3 до 10 одиниць, до того ж, частка чистих 



насаджень становить лише 6,9 %. Вікова структура дубняків нерівномірна, 

переважають середньовікові (VII–VIII класів віку) деревостани (56,7 %).  

Встановлено, що дубові насадження представлені практично в усіх 

едатопах, натомість більшість площ зосереджена у свіжих (21,1 %) та 

вологих (62,1 %) гігротопах сугрудів, а на запас стовбурної деревини суттєво 

впливає рівень зволоження. 

Штучні дубові деревостани за класом бонітету не поступаються 

природним насіннєвого походження (штучні й природні мають однаковий 

середній клас бонітету – І,9). 

Насадження дуба звичайного в лісах дочірніх підприємств 

«Житомироблагролісу» мають подібні лісівничо-таксаційні характеристики, 

за винятком розподілу за групами віку, меншої кількості високоповнотних 

насаджень та значно більшої кількості середньоповнотних.  

У процесі досліджень встановлено, що значна площа найбільш 

оптимальних (С2, С3) для дуба звичайного лісорослинних умов зайнята 

малоцінними деревними видами, що дає потенційну можливість 

розраховувати на зростання їх площ у майбутньому. Таке зростання може 

бути забезпечено за рахунок заміни низькопродуктивних деревостанів осики 

і берези шляхом проведення планових рубок та рубок за станом у порядку 

головного користування, лісовідновних рубок, а також проведення 

реконструктивних заходів із застосуванням лісокультурних.  

В умовах переваги суцільно-лісосічних рубок, головного користування 

в Україні, дослідження відновлювальних сукцесій, у подальші періоди росту, 

має стати науковим підґрунтям для розроблення заходів щодо сталого 

лісокористування. 

Узагальнюючи результати проведених досліджень, щодо відтворення 

насаджень дуба звичайного після суцільних рубок встановлено, що протягом 

1–3 років на зрубах формуються динамічні, строкаті рослинні угруповання з 

залишками лісових видів та значною участю світлолюбних рудеральних та 



лучних видів. Головним лімітуючим фактором у відновленні 

фіторізноманіття, визначено зімкнутість крон деревостану.  

Після змикання крон (орієнтовно у 10-річному віці) флористичний 

склад та ценотична будова фітоценозів майже відновлюється, а елементи 

синузіальної будови з’являються у 20-річних ценозах. У подальшому 

відбувається повне відновлення як флористичного складу, зокрема видів 

занесених до Червоної книги України, так і ценотичної будови фітоценозу. 

Подібність флористичного складу трав’яно-чагарничкового ярусу  

120-річних дубових насаджень із 1–10-річними рослинними угрупованнями є 

низькою (індекс Сьоренсена-Чекановського від 0,27 до 0,44), натомість  

встановлена висока видова подібність флористичного складу трав’яно-

чагарничкового ярусу 40-річних культур дуба з усіма віковими категоріями. 

Величини індексу видової подібності коливалися у межах 0,72 – у віці 

10 років; 0,79 – у 20 років; 0,73 – у 60 років; 0,85 – у 80 років; 0,79 – у 

100 років. У субклімаксових 120-річних фітоценозах трав’яно-чагарничковий 

ярус складався переважно з лісових видів – на 88,0 %, як домішки 

зустрічалися лучні (8,0 % видового складу) та болотні (4,0 %) види. Після 

суцільної рубки та створення лісових культур в 1-річних угрупованнях 

частка лісових видів становила 32,9 %, світлолюбних лучних та рудеральних 

видів – по 25,7 %, узлісних – 8,9 %. 

У трав’яно-чагарничковому ярусі угруповань, усіх вікових категорій, 

переважають трав’яні багаторічники, їх участь є максимальною у 

материнських, 120-річних, фітоценозах – 96,0 %. 

Величини досліджуваних параметрів ґрунту, за даними фітоіндикації, 

як у свіжих сугрудах, так і вологих сугрудах, характеризуються вираженим 

трендом значень після суцільних рубок головного користування у процесі 

відновлення рослинності. Спостерігається зниження згаданих параметрів від 

материнських насаджень до 3-річного віку після рубки, значне збільшення 

показників у період змикання та поступове відновлення до вихідних величин 

у подальший період. 



Пошкодження дубових насаджень регіону досліджень, шкодочинними 

комахами, протягом періоду спостережень практично наближається до 

мінімуму. Осередки шкідників, які були зафіксовані спеціалізованими 

лісозахисними підприємствами (переважно це комплекс п’ядунів та осередки 

травневого хруща) у 2005–2006 роках, суттєво зменшились. У більшості 

випадків, вони носять хронічний характер, натомість за відсутності 

міжвидової конкуренції і сприятливих умов можуть швидко збільшити свою 

чисельність.  

Осередки хвороб охоплюють певну частину лісових господарств та 

носять локальний характер. Періодично виникаючи, вони мали бурхливий 

розвиток чи, навпаки, затухання. Завдяки дієвим заходам боротьби та 

відсутності виникнення нових осередків, протягом останніх років 

спостерігається стійка тенденція до їх зменшення. Загальна площа осередків 

хвороб сягнула у піковому 2014 році 4784,0 га (Західне Полісся – 3156,0 га, 

Центральне Полісся – 1628,0 га), що є доволі незначною площею в порівняно 

із загальною площею дубових деревостанів Правобережного Полісся. 

Виходячи із вищезазначеного, можна дійти висновку щодо практично 

незначного шкодочинного впливу осередків шкідників та хвороб на загальну 

продуктивність насаджень з дубом звичайним. Зниження продуктивності 

може відбуватися лише безпосередньо у осередках, де буде залежати від 

масштабів спалаху та інтенсивності розвитку вогнищ.  

Провівши дослідження динаміки радіального приросту дерев дуба 

звичайного, у насадженнях свіжих і вологих сугрудів з врахуванням еколого-

кліматичних чинників, а також, проаналізувавши біопродуктивність та 

ресурсний потенціал дубових лісів Правобережного Полісся, встановлено, 

що дубові деревостани піддаються значним впливам зовнішніх чинників 

техногенного, кліматичного, ґрунтово-гідрологічного та біологічного 

характеру. Найбільш суттєвими серед них є зміни та коливання кліматичних 

умов. Внаслідок цього, впродовж росту і розвитку дубових деревостанів 

відбувається втрата і відновлення фізіологічної стійкості під дією чинників 



зовнішнього середовища. Нині дубняки свіжих і вологих сугрудів 

перебувають у депресивному стані, на що вказують доволі низькі величини 

поточних річних радіальних приростів. У свіжих сугрудах максимальний 

радіальний приріст дубових насаджень до віку 70 років зменшується, 

натомість у вологих сугрудах значення цього показника навпаки – зростає. 

Протягом останніх 20-ти років спостерігаються значні коливання індексів 

радіального приросту у свіжих сугрудах, що вказує на достатню чутливість 

дерев дуба до кліматичних змін саме у цьому едатопі. Із 1956 р. до 2016 р. у 

свіжих і вологих сугрудах спостерігалося зниження величин індексів 

радіальних приростів дерев дуба звичайного з 2–4-річними циклічними 

коливаннями.  

Багаторічна циклічність приростів індукує (повторює) циклічність у 

кількості атмосферних опадів і їх розподілі в часі. Реакція радіального 

приросту на метеорологічні фактори проявляється у зменшені розмірів 

річного кільця, збільшені їх амплітуди, зміні циклічності. 

Виявлені тісні кореляційні зв'язки між параметрами приросту в межах 

досліджених гігротопів і комплексними гідротермічними показниками 

свідчать про те, що вони досить точно описують комплексний вплив 

температури повітря і кількості опадів на радіальний приріст дуба 

звичайного. Встановлені кореляційні зв’язки параметрів радіального 

приросту з кліматичними показниками надалі можуть бути використані для 

прогнозування параметрів росту та побудови кліматичних реконструкцій.  

Дослідження біопродуктивності деревостанів дуба звичайного вказує, 

що найбільшу частку у фітомасі займає деревина і кора стовбурів. Показники 

щільності фітомаси дуба звичайного відрізняються залежно від 

географічного розташування насаджень та становлять: 16,1 кг·(м2)-1 

(Волинська область); 18,9 кг·(м2)-1 (Житомирська область); 21,1 кг·(м2)-1 

(Рівненська область). 

Показники щільності вуглецю в дубових деревостанах знаходяться у 

межах від 8,0 кг·(м2)-1 (Волинська область) до 10,5 кг·(м2)-1 (Рівненська 



область), що суттєво перевищує показники щільності м’яколистяних та 

хвойних деревних порід. Порівняно із загальною щільністю вуглецю лісів 

регіону щільність в дубових вища: у Волинській області на 9,6 %; у 

Житомирській на 16,1 %; у Рівненській на 19,1 %, в лісах 

ДП «Житомироблагроліс» на 22,4 %. 

Підвищення продуктивності лісів Правобережного Полісся та 

покращення виконання ними екологічних функцій можливе у разі 

проведення лісогосподарських заходів, спрямованих на скорочення площі 

м’яколистяних деревних видів та їх заміну на дубові насадження у свіжих та 

вологих сугрудах, де вони досягають високої продуктивності, забезпечують 

збереження і відновлення фіторізноманіття та мають вищу, у порівнянні з 

іншими деревними видами, щільність вуглецю на одиниці площі.  

У сучасних умовах, у регіоні досліджень, дуб звичайний, переважно, 

формує складні мішані насадження різного походження, які досягають 

значних показників продуктивності, ефективно використовуючи можливості 

місцеоселень. У свіжих та вологих гігротопах сугрудів вони є доволі 

стійкими та мають значні можливості в плані виконання еколого-лісівничих 

функцій, збережені біорізноманіття та нарощуванні ресурсного потенціалу 

поліських лісів.  

Результати досліджень дозволили окреслити вектор розвитку лісового 

господарства у лісах регіону, який направлений на більш широке 

використання дуба звичайного під час формування насаджень, із 

врахуванням його потенційних лісівничо-екологічних та ресурсних 

можливостей. 

Ключові слова: фіторізноманіття, фітоіндикація, матриця видової 

подібності, шкодочинні комахи, осередки хвороб, патологіі дуба, 

біорізноманіття, радіальний приріст, кліматичні показники, 

біопродуктивність, депонування вуглецю. 

 

 

 



ANNOTATION 

 

Ivaniuk I. D. Oak stands of the Right-Bank Polissia of Ukraine and their 

forest-ecological potential. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript.  

The dissertation on obtaining a scientific degree of the Doctor of 

Agricultural Sciences on specialty 06.03.03 «Forest Science and Silviculture» 

(agricultural sciences). National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine. Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the research of the bases of growth, 

development, reproduction and stability of oak stands of the Right Bank Polissia of 

Ukraine. Their pathological condition and bioproductivity were analyzed. The 

potential possibilities of plantations with the participation of oak in the 

composition for the preservation and restoration of biodiversity of phytocenoses 

and ecological parameters of habitats, the expansion of their resource potential 

were estimated. 

The research was based on the analysis of data of trial areas and modern 

forestry-assessment characteristics of oak stands of the research region, for which 

the database of the Production Association «Ukrderzhlisproekt» was used. It has 

been established that oak stands in the state forest fund of the Right-Bank Polissia 

of Ukraine occupy 54,348 areas, most of which (30,788 areas (59,6 %) are 

concentrated in Central Polissia. 

Analysis of natural and climatic conditions of the Right Bank Polissia 

showed favorable conditions for growth of oak, where it is the most common 

hardwood species and performs a number of important environmental, protective 

and recreational and health functions, in addition, is of great economic importance. 

Research on the topic was carried out using generally accepted methods, which are 

most widely used in the practice of research in forest ecosystems. They 

characterize the condition of forest plantations and reflect the processes that take 

place in them quite fully and objectively. Methods are based on the accuracy and 



reliability of the experiments, field and laboratory studies, taking into account the 

variability of the studied characteristics. When organizing the research, a sufficient 

number of observations and repetitions during the field and laboratory researches 

was calculated. The required number of observations was limited to two 

probability gradations: P=0,95 (95 %) and P=0,99 (99 %). 

The methods used provided a reliable quantitative assessment of the state of 

artificial and natural oak stands, the processes of restoration of plant biodiversity 

after continuous felling of the main use, changes in radial growth of oak stands in 

terms of technogenesis and climate change. The made generalizations are 

substantiated by the received criteria of reliability of average values of effective 

indicators (t) on trial areas. The applied methods allowed the use of methods of 

variation statistics at the stages of research planning and processing of the obtained 

data with the help of software documents "Statistica 7.0" and "Microsoft Excel" for 

existing and specially designed programs. In modern conditions, the forest-

ecological potential of oak stands of the Right-Bank Polissia and reforestation 

processes in them are closely connected with their geographical environment, 

possibilities of forest vegetation and climatic conditions.  

In the state forest fund of the Right-Bank Polissia the total area of 

plantations with the participation of oak, as the main species, is 198225,7 ha. Such 

plantations are most widespread (59,5 % of the total area of oak stands in the study 

region) in the state forest fund of Central Polissia. Of the total area of oak 

plantations,  stands of natural seed origin are 46,0 %, vegetative origin – 17,7 %, 

artificial origin – 36,3 %. Oak, as the main species, is a part of forest stands with 

the participation of 3 to 10 units, in addition, the share of pure stands is only 6,9 %. 

The age structure of oak stands is uneven, dominated by medieval (VII–VIII age 

classes) stands (56,7 %). It was found that oak stands are present in almost all 

edatopes, while most areas are concentrated in fresh (21,1 %) and moist (62,1 %) 

hygrotopes of co-soils, and the stock of trunk wood is significantly affected by the 

level of moisture. 

Artificial oak stands by quality class are not inferior to natural seed origin 



(artificial and natural have the same average quality class – I,9). 

Oak plantations in the forests of Zhytomyroblagrolis subsidiaries have 

similar silvicultural and taxonomic characteristics, except for the distribution by 

age groups, a smaller number of high-density plantations and a much larger 

number of medium-density plantations. 

In the course of research it was established that a significant area of the most 

optimal (C2, C3) for oak forest plant conditions is occupied by low-value tree 

species, which gives a potential opportunity to expect the growth of their areas in 

future. 

Such growth can be ensured by replacing low-yielding aspen and birch 

stands by carrying out planned felling and felling in the order of the main use, 

reforestation felling and carrying out reconstructive measures with the use of 

silvicultural.  

Given the predominance of continuous logging of the main use in Ukraine, 

the study of regenerative successions in subsequent growth periods should become 

a scientific basis for the development of measures for sustainable forest use. 

Summarizing the results of research on the reproduction of oak stands after 

continuous felling, it was found that within 1-3 years on the logs formed dynamic, 

variegated plant communities with remnants of forest species and a significant 

participation of light-loving ruderal and meadow species. The main limiting factor 

in the restoration of phytodiversity, at this stage, is the closed crown of the stand. 

After the closure of the crowns (approximately at the age of 10), the floristic 

composition and coenotic structure of phytocenoses are almost restored, and 

elements of the sinusoidal structure appear in 20-year-old coenoses. In future, there 

is a complete restoration of both floristic composition, including species listed in 

the «Red Book of Ukraine», and the coenotic structure of the phytocenosis. 

The similarity of the floristic composition of the grass-shrub layer of 120-year-old 

oak stands with 1-10-year-old plant communities is low (Sorensen-Chekanovskyi 

index from 0,27 to 0,44), while a high species similarity of the floristic 

composition of the herbaceous-shrub layer is shrub layer of 40-year-old oak crops 



with all age categories. The values of the species similarity index ranged from 0,72 

-at the age of 10 years old; 0,79 – at the age of 20; 0,73 – at the age of 60; 0,85 - at 

the age of 80; 0,79 – at the age of 100 years old. In subclimax 120-year-old 

phytocenoses, the grass-shrub layer consisted mainly of forest species - by 88,0 %, 

as an admixture of meadow (8,0 % of species composition) and swamp (4,0 %) 

species. After continuous fellings and creation of forest crops in 1-year groups, the 

share of forest species was 32,9 %, light-loving meadow and ruderal species – 

25,7 % each, forest-bearing areas – 8,9 %. 

The herbaceous-shrub layer of groups of all age categories is dominated by 

herbaceous perennials, their participation is maximum in maternal, 120-year-old, 

phytocenoses – 96,0 %. 

The values of the studied soil parameters, according to phytoindication, both 

in fresh and wet soils, are characterized by a prominent trend of values after 

continuous felling of the main use in the process of vegetation restoration. There is 

a decrease in these parameters from maternal plantations to 3 years -old after 

felling, a significant increase in the closure period and a gradual recovery to 

baseline values in the subsequent period. 

The damage of oak stands in the study area by pests during the observation 

period is almost close to a minimum. Pest outbreaks recorded by specialized forest 

protection companies (mostly measuring-worm moths and May beetle outbreaks) 

decreased significantly in 2005–2006. In most cases, they are chronic, but in the 

absence of interspecific competition and favorable conditions can quickly increase 

their numbers. Outbreaks of diseases comprise some parts of forestries and are of a 

local character. Periodically occurring, they had a rapid development or, 

conversely, attenuation. Due to effective control measures and the absence of new 

outbreaks in recent years, there is a steady trend to reduce them. The total area of 

disease foci (outbreaks) reached 4784,0 ha in the peak year of 2014 (Western 

Polissia – 3156,0 ha, Central Polissia – 1628,0 ha), which is quite a small area 

compared to the total area of oak stands in the Right Bank Polissia. Based on the 

above, we can conclude that there is almost insignificant harmful effect of pests 



and diseases on the overall productivity of oak plantations. Decreased productivity 

can only occur directly in the foci (outbreaks), where it will depend on the scale of 

the outbreak and the intensity of outbreaks. 

After studying the dynamics of radial growth of oak trees in plantations of 

fresh and wet soils taking into account ecological and climatic factors, as well as 

analyzing the bioproductivity and resource potential of oak forests of Right Bank 

Polissia, it was found that oak stands are significantly affected by external factors 

of technogenic, climatic, soil-hydrological and biological character. The most 

significant among them are changes and fluctuations in climatic conditions. As a 

result, during the growth and development of oak stands there is a loss and 

restoration of physiological stability under the influence of environmental factors. 

Currently, the oaks of fresh and wett co-soils are in a depressed state, as indicated 

by the rather low values of the current annual radial increments. In fresh soils the 

maximum radial growth of oak stands decreases by the age of 70, while in wet 

soils the value of this indicator, on the contrary, increases. Over the last 20 years, 

there have been significant fluctuations in radial growth indices in fresh soils, 

which indicates a sufficient sensitivity of oak trees to climate change in this 

edatope. From 1956 to 2016, in fresh and wet soils there was a decrease in the 

values of indices of radial growth of oak trees with 2–4-year cyclic fluctuations. 

Long-term cyclicity of increments induces (repeats) cyclicity in the amount 

of precipitation and their distribution over time. The reaction of radial growth to 

meteorological factors is manifested in a decrease in the size of the annual ring, 

increasing their amplitudes, changes in cyclicity.  

The revealed close correlations between the growth parameters within the 

studied hygrotopes and complex hydrothermal parameters indicate that they quite 

accurately describe the complex effect of air temperature and precipitation on the 

radial growth of  oak. The established correlations between radial growth 

parameters and climatic parameters can be further used to predict growth 

parameters and construct climatic reconstructions. 

A study of the bioproductivity of oak plantations indicates that the largest 



part  in the phytomass is wood and trunk bark. Indicators of phytomass density of 

oak differ depending on the geographical location of plantations and are:  

16,1 kg·(m2)-1 (Volyn reg.); 18,9 kg·(m2)-1 (Zhytomyr); 21,1 kg·(m2)-1 (Rivne reg.). 

Indices of carbon density in oak stands range from 8,0 kg·(m2)-1 (Volyn 

region) to 10,5 kg·(m2)-1 (Rivne region), which significantly exceeds the density of 

softwood and coniferous trees. Compared with the total carbon density of the 

region's forests, the density in oak stands is higher: in Volyn region by 9,6 %; in 

Zhytomyr by 16,1 %; in Rivne by 19,1 %; in the forests of Zhytomyroblagrolis by 

22,4 %. Increasing the productivity of forests of the Right Bank Polissia and 

improving their environmental functions is possible in the case of forestry 

measures aimed at reducing the area of deciduous tree species and replacing them 

with oak plantations in fresh and moist soils, where they achieve high productivity, 

ensure preservation and restoration and have a higher, compared to other tree 

species, carbon density per unit area.  

In modern conditions, in the region of research, the oak mainly forms 

complex mixed plantings of different origins, which achieve significant 

productivity indicators, effectively using the opportunities of localities. In fresh 

and moist hygrotopes of co-soils, they are quite stable and have significant 

opportunities in terms of ecological and forestry functions, preserved biodiversity 

and increasing the resource potential of Polissia forests. The results of the research 

allowed to outline the vector of forestry development in the forests of the region, 

which is aimed at wider use of oak in stands’ formation, taking into account its 

forest-ecological potential. 

Key words: phytodiversity, phytoindication, matrix of species similarity, 

pests, disease foci, oak pathologies, biodiversity, radial growth, climatic indicators, 

bioproductivity, carbon deposition. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Серед важливих складових концепції сталого 

розвитку світової спільноти виокремлюється необхідність збереження 

біорізноманіття [73, 123] та захист кліматичної системи через унормування 

концентрації парникових газів в атмосфері [74, 115, 204]. У цьому сенсі 

лісові екосистеми являють собою один з основних наземних інструментів 

стабілізації хімічного складу атмосфери через поглинання вуглекислого газу 

і депонування вуглецю у своїй фітомасі та збагачення повітря киснем. 

Участь України в міжнародній діяльності з питань зміни клімату та 

збереження біорізноманіття ставить перед лісовим господарством низку 

принципово нових завдань, серед яких оцінка потенціалу лісових насаджень 

щодо поглинання парникових газів, визначення головних напрямів діяльності 

зі стабілізації клімату й оцінка пов’язаних із цим можливих вигод, витрат та 

перешкод [142, 151]. Для вирішення згаданих завдань важливим напрямом 

діяльності лісівничої науки має бути дослідження особливостей росту 

вітчизняних лісів та обґрунтування засобів підвищення їх стійкості і 

продуктивності за умов зміни клімату. 

Над дослідженнями закономірностей функціонування лісових 

насаджень, зокрема дубових, та їх лісівничо-екологічного потенціалу 

працювали відомі й визначні вчені [9, 11, 29, 37, 43, 44, 111, 130, 132, 133, 

137, 140, 142, 144, 149, 150, 151, 154, 158, 224, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 

250, 271]. Разом з тим, навіть за значної кількості проведених досліджень 

актуальним залишається поглиблене вивчення цих процесів у межах окремих 

регіонів в умовах інтенсивного ведення лісового господарства та змін 

клімату.  

Одним із найбільших лісозабезпечених регіонів нашої країни 

вирізняється Правобережне Полісся, лісові масиви якого спричиняють 

значний вплив на клімат як у регіональному, так і в глобальному масштабі. У 

зв’язку з цим дослідження, пов’язані з оцінкою потенціалу дубових лісів, 

зокрема щодо забезпечення біологічного різноманіття та впливу на 
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кліматичні процеси, в регіоні, а також – розроблення наукових основ 

підвищення їх стійкості і продуктивності, нині на часі й надзвичайно 

актуальні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами і темами. Дисертаційне 

дослідження було виконано в рамках тематик науково-дослідницьких робіт 

Національного університету біоресурсів і природокористування України та 

Поліського національного університету, а також у межах спільного 

українсько-білоруського науково-дослідного проєкту за темою: «Лісівничо-

екологічний потенціал дібров Полісся в умовах змін клімату» (номер 

державної реєстрації 0117U002911), здобувач долучався як співвиконавець 

окремих розділів.  

Під час виконання науково-дослідницької роботи у Поліському 

національному університеті за темами: «Вивчення стану та продуктивності 

насаджень дуба звичайного в умовах Житомирської області» (номер 

державної реєстрації 0108U011054) та «Особливості лісовідновлення дуба 

звичайного в умовах Центрального та Західного Полісся» (номер державної 

реєстрації 0111U007676), автор був науковим керівником. За темами: 

«Вивчити агроекологічний стан ґрунтового покриву Полісся та розробити 

стратегію удосконалення управління продуктивністю лісоаграрних 

ландшафтів» (номер державної реєстрації 0104U006127) і 

«Мисливствознавство, захист лісу та вирощування стійких насаджень в 

умовах Житомирщини з використанням засобів механізації 

лісогосподарських робіт» (номер державної реєстрації 0115U006735), 

здобувач долучався як співвиконавець окремих розділів.  

У виконанні госпрозрахункової науково-дослідницької роботи на тему: 

«Стійкість та продуктивність лісових насаджень в умовах техногенезу 

Житомирського Полісся» на базі дочірніх підприємств Житомирського 

обласного комунального агролісогосподарського підприємства 

«Житомироблагроліс», здобувач долучався як співвиконавець окремих 

розділів.  
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Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження 

була оцінка сучасного стану дубових деревостанів Правобережного Полісся 

України, встановлення лісівничо-таксаційних показників росту і наукове 

обґрунтування підвищення їх стійкості та продуктивності. 

Відповідно до мети дослідження було поставлено та виконано наступні 

завдання: 

– виявити особливості територіального розподілу і структури дубових 

деревостанів та дослідити їх продуктивність у найбільш оптимальних для 

зростання дуба звичайного едатопах Правобережного Полісся України; 

– встановити закономірності відновлення рослинного різноманіття 

після суцільних рубок головного користування та оцінити їхній вплив на стан 

рослин нижніх ярусів дубових деревостанів у різних умовах зростання; 

– проаналізувати динаміку подібності флористичного складу та 

видовий склад фітоценозів під час відновлювальних сукцесій у дубових 

насадженнях після суцільних рубок; 

– дослідити динаміку основних екологічних параметрів едатопів у 

процесі відновлення рослинного різноманіття дубових лісів після суцільно-

лісосічних рубань через фітоіндикацію ґрунтових параметрів з метою 

встановлення потенційних можливостей для формування продуктивних 

насаджень; 

– оцінити вплив шкодочинних комах та збудників хвороб на 

санітарний стан, екологічні функції та ресурсні можливості дубових 

деревостанів; 

– дослідити динаміку радіального приросту та виявити вплив 

кліматичних факторів на величину радіального приросту дуба звичайного у 

різних типах лісорослинних умов; 

– встановити комплекс факторів, які впливають на стан та 

продуктивність насаджень дуба звичайного; 

– провести розрахунки біопродуктивності дубових деревостанів 

регіону дослідження та проаналізувати депонування ними вуглецю. 
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Об’єкт дослідження – штучні й природні дубові деревостани 

Правобережного Полісся, їх стан, динаміка біопродуктивності та стійкість до 

патологічних чинників. 

Предмет дослідження – закономірності функціонування дубових 

деревостанів, їх лісівничо-екологічний потенціал в умовах інтенсивного 

ведення лісового господарства та змін клімату.  

Методи дослідження. В основу теоретико-методологічних, 

методичних та експериментальних досліджень у рамках дисертаційної 

роботи покладено діалектико-системний метод пізнання процесів, явищ і 

законів природи з використанням інформаційних та дистанційних 

технологій. Під час виконання дисертаційної роботи застосовували 

загальнонаукові методи – аналіз, синтез, спостереження, порівняння тощо. 

Для вирішення окремих завдань використано такі методи: лісівничо-

таксаційний – під час закладання пробних площ, характеристики лісостанів 

та їх структурних компонентів; порівняльної екології – для 

лісотипологічного аналізу насаджень; математико-статистичні – для обробки 

отриманих даних. 

Наукова новизна одержаних результатів. На засадах системного 

підходу до аналізу біопродуктивності та динаміки біорізноманіття дубових 

екосистем регіону дослідження, впливу різних факторів середовища: 

вперше: 

– здійснено комплексне дослідження лісівничо-екологічного 

потенціалу дубових деревостанів Правобережного Полісся України з 

використанням сучасних методів дендрохронології, вивчення 

біопродуктивності, встановлення ценотичних взаємозв’язків та санітарного 

стану; 

– досліджено динаміку відновлення флористичного складу та 

ценотичної будови фітоценозів у дубових деревостанах після суцільних 

рубок у свіжих та вологих сугрудах; 

– проведено фітоіндикацію ґрунтових параметрів едатопів у процесі 
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відновлення рослинності дубових лісів після суцільних рубок у свіжих і 

вологих сугрудах;  

– встановлено основні патологічні явища у дубових деревостанах, які 

викликані антропогенним впливом та змінами клімату; 

– досліджено динаміку радіального приросту дуба звичайного в 

насадженнях різних вікових груп у свіжих та вологих сугрудах;  

– встановлено особливості формування радіального приросту дуба 

звичайного залежно від природно-кліматичних чинників; 

– розраховано об’єми фітомаси і щільності депонованого в ній вуглецю 

для дубових лісів регіону дослідження; 

– встановлено сучасні тенденції скорочення площі дубових 

деревостанів та неповного використання лісорослинного потенціалу лісових 

ділянок;  

– науково обґрунтовано доцільність розширення площ вирощування 

дуба звичайного на основі оцінки лісорослинного потенціалу регіону 

дослідження та тренду до зміщення природно-кліматичних зон України з 

півдня на північ; 

поглиблено та доповнено:  

– методичні підходи до оцінки стану та продуктивності дубових 

деревостанів на основі сучасних методик дослідження; 

– інформацію щодо поширення та лісотипологічного розподілу 

дубових деревостанів, що слугує основою для оцінки їх стану та 

продуктивності; 

– існуючі уявлення про динаміку основних рослин-едифікаторів типів 

лісорослинних умов після суцільних рубок головного користування; 

– оцінку лісопатологічного стану дубових деревостанів та основні 

патологічні процеси, які в них відбуваються; 

– теоретичні засади та практичні рекомендації щодо відтворення 

дубових деревостанів в умовах свіжих і вологих сугрудів Правобережного 

Полісся. 
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Практичне значення одержаних результатів. Встановлені 

закономірності росту, продуктивності та стану дубових деревостанів регіону 

дослідження дозволили науково обґрунтувати практичні заходи щодо їх 

збереження та відтворення.  Основні їх положення знайшли своє втілення у 

конкретних рекомендація, наданих лісогосподарським підприємствам у 

процесі виконання наукових тематик. Ці рекомендації прийняті та 

впроваджені у виробничу діяльність підприємств Житомирського обласного 

управління лісового та мисливського господарства та 

«Житомироблагролісу».  

Науково-теоретичні положення дисертаційного дослідження 

використовуються в освітньому процесі під час викладання дисциплін 

студентам ОС «Магістр» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» з 

дисципліни «Регулювання продуктивності лісів» у Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України, ОС «Бакалавр» і 

«Магістр» з дисциплін «Лісова екологія та типологія», «Лісова експертиза та 

захист лісу», «Регулювання продуктивності лісів» у Поліському 

національному університеті. 

Частину результатів одержано при реалізації спільного україно-

білоруського науково-дослідного проєкту «Лісівничо-екологічний потенціал 

дібров Полісся в умовах змін клімату» у співпраці з науковцями інституту 

лісу НАН Білорусі, в рамках якого, зокрема, проведена оцінка прогнозу росту 

та біотичної продуктивності дубових деревостанів. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем сформульовано 

проблематику дослідження, визначено його мету та завдання, розроблено 

програмно-методологічні підходи. Здобувачем проведено закладку пробних 

площ, облік та вивчення результатів польових і лабораторних досліджень, 

статистичну обробку й аналіз зібраного матеріалу. Здійснено огляд джерел 

наукової літератури за темою дисертації та узагальнено отримані результати. 

Основна частина наведених у дисертаційній роботі наукових положень, 

висновків і пропозицій належать особисто автору та є його науковим 
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доробком. Деякі результати одержано у співпраці з іншими науковцями, про 

що свідчать спільні наукові публікації та посилання в тексті дисертаційної 

роботи. Внесок здобувача в опублікованих разом із співавторами наукових 

працях полягає у проведенні дослідження й узагальненні отриманих 

результатів. Здобувачем підготовлено текст дисертаційної роботи, 

обґрунтовано висновки та рекомендації виробництву. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження, основні положення і висновки дисертаційної роботи пройшли 

апробацію та отримали позитивні відгуки на: Міжнародній науково-

практичній конференції «Лісове та мисливське господарство» (м. Житомир, 

2007 р.); науково-практичній конференції «Наука. Молодь. Екологія – 2009» 

(м. Житомир, 2009 р.); міжобласній науково-практичній конференції 

«Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку» 

(м. Малин, 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку» 

(м. Малин, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Здоров’я 

лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства» (м. Київ, 

2017 р.,); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Лісівнича освіта і 

наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Малин, 2018 р.,); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Лісівнича освіта і наука: 

стан, проблеми та перспективи розвитку» (м. Малин 2019 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження 

В. Є. фон Граффа «Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у 

галузі лісового господарства»: (м. Овруч, 2019 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та 

перспективи розвитку» (м. Малин, 2020 р.); Науково-практичній конференції 

«Наукові читання – 2020» (м. Житомир, 2020 р.); «Organization of scientific 

research in modern conditions 2020»: conference proceedings (Seattle, 

Washington, 2020). 
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Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 

35 наукових праць, з яких монографія, 7 статей у наукових фахових виданнях 

України, 11 статей у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, 3 статті у наукових виданнях інших 

держав, стаття у науковому виданні, включеному до міжнародної 

наукометричної бази даних Scopus, стаття в іншому науковому виданні та 

11 тез наукових доповідей. 
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РОЗДІЛ 1 

ЕКОЛОГО-ЛІСІВНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ДУБОВИХ 

ЛІСОСТАНІВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ  

 

1.1. Загальна характеристика лісорослинних умов 

 

Українське Полісся є південно-західним закінченням зони мішаних 

лісів і займає Поліську низовину, яка становить південну частину значного 

пониження Східноєвропейської рівнини [3]. На півночі вона обмежена 

Білоруським підвищенням і прилеглими рівнинами, на сході – 

Середньоруським підвищенням та його відрогами, на півдні – Волино-

Подільським і Придніпровським підвищеннями. На лівобережжі Дніпра межа 

нечітка, Поліська низовина поступово переходить у Придніпровську рівнину. 

 

1.1.1. Лісогосподарське районування та короткий опис природних 

умов 

 

Полісся України, за відмінностями у природних умовах, поділяють на 

три підзони – Західне, Центральне і Східне. Ще в середині  минулого 

століття багато вчених, зокрема, В. О. Поварницин [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], С. С. П’ятницький [Ошибка! Источник ссылки не найден.], А. Г. Солдатов, 

С. Ю. Тюков, М. В. Туркевич [Ошибка! Источник ссылки не найден.], застосовували 

такий поділ. Дослідниками було встановлено, що на Західному Поліссі 

найбільш родючі, менш заболочені ґрунти та більш м’які кліматичні умови. 

Центральне Полісся характеризується значною заболоченістю (понад 40 %). 

Це район найбільш інтенсивного ведення лісового господарства. 

Регіон досліджень охоплює дві з перерахованих підзон, а саме Західне 

та Центральне Полісся. Генсируком С. А., на території Полісся, було 

виділено два лісогосподарських округи: перший – Західно- та 

Центральнополіський і другий – Києво-Чернігівський [Ошибка! Источник 
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ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Схожий поділ пропонують автори 

«Української енциклопедії лісівництва» [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], які перший з вищенаведених округів назвали Західно-Поліським, а 

другий – Східно-Поліським. У свою чергу, Західно-Центральнополіський 

лісогосподарський округ поділяється на два лісогосподарські райони: 

1) Західнополіський, де переважають соснові та дубово-соснові насадження; 

2) Центральнополіський із переважанням соснових, дубово-соснових та 

дубових лісів [40]. Ці лісогосподарські райони характеризуються 

однорідними природними ландшафтами, складом рослинності, комплексом 

фітоценозів та мають схожі особливості у веденні лісового господарства.  

Правобережна частина Українського Полісся територіально включає в 

себе майже всю Житомирську, Рівненську і Волинську області та 

правобережжя Київської. У цій частині Полісся, яку прийнято називати 

Правобережним [251] дуб звичайний, як головна порода, представлений у 

62105 виділах на площі 219745,2 га, що становить 65,8 % території Полісся 

України. Найбільші площі дубняків зосереджені у Житомирській (35,3 %), 

Волинській (14,7 %) та Рівненській (9,4 %) областях [144], де зростає понад 

90 % дубових насаджень Правобережного Полісся. Натомість на долю 

дубняків всієї поліської частини Київської області припадає лише 6,4 % площ 

[144]. Враховуючи дану обставину, а також те, що лісових фонд 

Житомирської, Рівненської та Волинської областей за лісорослинним 

районуванням відноситься до одного лісогосподарського округу [40] 

дослідження охоплювали саме ці території.  

У флористичному відношенні досліджуваний регіон є едафічно 

обумовленою підпровінцією Східно-Європейської широколистяної провінції. 

У минулому Полісся майже все було зайняте переважно дубово-

сосновими і дещо менше – сосновими і грабово-дубово-сосновими лісами 

Зараз ситуація змінилася, на цій території залежно від лісорослинних умов 

переважають соснові ліси, місцями з домішкою берези й осики (порушені 
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ліси) та зустрічаються дубові [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 170]. Дубово - соснові ліси також є поширеними, для них 

характерна двоярусність деревного намету: верхній ярус утворює сосна, 

нижній – дуб. Грабово-дубово-соснові ліси тепер на Поліссі трапляються 

рідко. 

Типологічна характеристика лісів Українського Полісся широко 

описана в  роботах Є. В. Алєксєєва  [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], Д. В. Воробйова  [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 

Д. Д. Лавриненка  [Ошибка! Источник ссылки не найден.], Б. Ф. Остапенка, В. 

П. Ткача [Ошибка! Источник ссылки не найден.], П. С. Погребняка [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.], Г. І. Васенкова, І. Д. Іванюка 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] та ін. 

Клімат у регіоні досліджень помірно-континентальний, із теплим і 

вологим літом та м'якою хмарною зимою. Протягом року переважають 

атлантичні повітряні маси, які супроводжуються циклонічною діяльністю 

взимку та навесні, а також антициклонічними циркуляціями, що 

спостерігаються у більшості днів року. У середньому щорічно реєструють 

43 циклони. Антициклонічна циркуляція за рік спостерігається приблизно у 

2/3 загального числа днів. На Поліссі протягом року фіксується від 129 до 

136 днів із циклонічною циркуляцією та від 229 до 242 днів із 

антициклонічною [217]. 

Швидкість вітру у регіоні досліджень досягає максимальних значень у 

лютому (4,5–6,5 м ּс-1 ), а середньомісячна швидкість вітру становить від 3 до 

5 м с-1. Значної сили вітри досягають у листопаді та грудні. Крім того, у 

регіоні іноді фіксуються випадки виникнення смерчів та ураганних вітрів, які 

можуть завдавати значних збитків лісовому господарству [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., 217]. 

Сонячна радіація на Поліссі визначається у 98–100 ккал (см2)-1 за рік. 

Тривалість сонячного сяйва збільшується із заходу на схід і сягає від 1500 до 

1800 год. за рік [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Найбільших 
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значень сонячне сяйво досягає у липні, коли воно становить 240-300 годин у 

місяць, а найменші значення спостерігаються у грудні – 22–30 годин на 

місяць [217]. 

Висота стояння сонця опівдні протягом року змінюється від 15 до 60 0, 

а тривалість дня – від 7,4 до 16,5 год. Ефективне випромінювання у 

середньому за рік становить 30 – 35 % сумарної радіації [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.].  

Зимовий період регіону характеризується частими відлигами, 

пов’язаними з переміщенням циклонічних утворень із північного заходу, 

заходу, південного заходу та півдня. Найінтенсивніші відлиги, значні опади, 

ожеледиця і хуртовини трапляються під час південних і південно-західних 

циклонів. Влітку спостерігається висока інтенсивність сонячної радіації та 

незначне переміщення повітряних мас. Для другої половини літа 

характерним є переважання областей підвищеного тиску із антициклонічною 

погодою без опадів. При таких процесах довгий час утримується суха погода 

з інтенсивним підвищенням температури [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., 217].  

Середнорічні значення температурних показників Поліського регіону 

зменшуються із заходу на схід від 7 0С до 5 0С. Середня температура 

найбільш холодного місяця, січня, від - 4,5 0С до - 7 0С. Найнижча 

температура у січні сягає мінус 36 оС. Найтепліший місяць – липень, його 

середня температура коливається від плюс 17 0С на заході до плюс 19 0С на 

сході. Теплий період триває з 6 – 28 березня до 13 листопада – 1 грудня. 

Кількість днів із температурою вище 0 0С нараховується від 240 до 260, вище 

плюс 10 0С – 140 – 160. В окремі роки середня місячна температура може 

відхилятися від середніх багаторічних температур [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 217]. 

Вегетаційний період на Поліссі триває з другої декади квітня до третьої 

декади жовтня. На заході він складає 205 – 210, на сході – 190–196 днів 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Середньорічна кількість опадів знаходиться у межах значень 550 –

 650 мм. Коливання величини опадів у різні роки буває значним: від 300 до 

1000 мм. Значна частина опадів (400–450 мм) випадає в теплий період, з 

квітня до жовтня, а у холодний період, з листопада до березня – тільки 150 –

200 мм. Максимальна кількість опадів випадає в червні (61–106 мм) і липні 

(76–106 мм). Сніговий покрив утримується протягом 90–100 днів, його 

висота коливається від 13–15 см на заході, до 30–35 см на сході. Середня 

глибина промерзання ґрунту дорівнює 40–50 см. Болота промерзають до 10–

 20 см, а деякі не замерзають зовсім. Максимальна відносна вологість повітря 

спостерігається зимою та восени (80–85 %), найбільш низька – весною (48–

54 %). Випаровування вологи знаходиться на рівні 400–450 мм у рік. 

Тривалість стійкого промерзання ґрунту збільшується по території з 

південного заходу на північний схід, де вона може сягати 150 днів. 

Температура ґрунту може дуже відрізнятися навіть на незначній відстані. Це 

може залежати від багатьох чинників, зокрема, від складу деревних видів, які 

утворюють насадження, наявності підліску, потужності лісової підстилки та 

ін. У зимовий час теплові властивості ґрунту в більшості визначаються 

станом і потужністю снігового покриву [217]. 

Територію Полісся за густотою річкової мережі поділяють на окремі 

райони та підрайони. Вперше схему гідрологічного районування Полісся 

розробив К. М. Варава [Ошибка! Источник ссылки не найден.], виділивши райони: 

Житомирського Полісся, Західного Полісся, Київського та Чернігівського 

Полісся і розділивши їх на низку підрайонів. 

Більшість річок Полісся належить до басейну Дніпра і тільки невелика 

їх кількість на крайньому заході стікає до Західного Бугу (басейн Вісли). У 

межах Українського Полісся протікає майже 700 річок, які мають 

протяжність понад 100 км. Дрібних річок із довжиною менше ніж 10 км, 

нараховують у басейні Дніпра майже 4500. Тільки в Житомирській області 

їхня кількість сягає 2493 [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  
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Величина стоку весною в Західному Поліссі становить 40,0 %, 

Центральному – 48,0 %; відповідно в літній період – 29,3 %, осінній – 15,1 % 

та зимою – 15,1 % [165]. 

У Західно- та Центральнополіському лісогосподарському окрузі досить 

поширені долинні, карстові та льодовикові озера, які мають невеликі розміри 

та малу глибину. З долинних озер найбільші: Турське (площа 13,5 км2), 

Нобель (5,1 км2), Любяж (3,8 км2). Усі вони розташовані в долині верхньої 

Прип’яті. У Житомирській області найбільше озеро – Корма (2,5 км2) 

знаходиться в басейні р. Уборті. Карстові озера зосереджені на заході та 

північному заході Волинського Полісся. Найбільші з них – Світязь (площа 

27,5 км2, максимальна глибина – 58,4 м), Пулемецьке (16 км2, максимальна 

глибина – 10,2 м), Лука (7 км2, максимальна глибина – 31,8 м). В цьому 

регіоні зосереджено понад 250 озер. Крім того є велика кількість штучних 

водойм – водосховищ та ставків [3, 217]. 

 

1.1.2. Короткий опис ґрунтоутворювальних процесів, основні типи 

ґрунтів та лісорослинні умови  

 

Правобережна частина Українського Полісся має загальний нахил 

топографічної поверхні на північ і північний схід – до Прип’яті та Дніпра. 

Абсолютні висоти переважної більшості території Українського Полісся 

мають показники від 130 до 200 м над рівнем моря (НРМ). Відносні 

коливання висот незначні. Мінімальні абсолютні відмітки зони знаходяться в 

долині Дніпра, нижче від місця впадання Прип’яті, і дорівнюють 100 м НРМ 

та менше. Найвищі відмітки має територія Житомирського (Центрального) 

Полісся. Тут абсолютні висоти в окремих районах перевищують 200 м НРМ, 

а в межах Словечансько-Овруцької височини сягають 315 м НРМ. Величина 

розчленування на півночі не перевищує 25 м, у середній частині – 25–30 м і 

тільки на Житомирщині досягає 50 м і навіть більше [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., 40, 217]. 
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У сучасних фізико-географічних умовах Полісся, важлива роль 

належить четвертинним відкладам, які мають суцільне поширення. Вони 

беруть участь у будові рельєфу, є материнською породою для ґрунтів та 

впливають на рослинні угрупування [75]. 

Найважливішою особливістю четвертинних відкладів Полісся є 

розвиток пісків. Крім них, у зоні знаходяться суглинки, глини, органогенні 

відклади, але їх кількість незначна. За походженням на Поліссі розрізняють 

льодовикові, водно-льодовикові, алювіальні, озерні, еолові, елювіальні, 

делювіальні та органогенні відклади [Ошибка! Источник ссылки не найден., 218]. На 

піщаних просторах Полісся окремими островами поширені лесоподібні 

суглинки. Їх потужність становить від 2–3 до 15–20 м. Зустрічаються вони в 

Овруцькому, Новоград-Волинському та інших районах. 

Ґрунтовий покрив регіону досліджень представлений переважно 

дерново-підзолистими ґрунтами, які займають близько 70,0 % від загальної 

площі. Серед них найбільш поширені дерново-слабопідзолисті та дерново-

середньопідзолисті. Також вагому частку становлять болотні ґрунти.  

Дерново-слабопідзолисті ґрунти, як правило у регіоні досліджень, 

утворюються під сосновими та мішаними лісами на флювіогляціальних 

відкладах і рідше на морені. Суцільний елювіальний прошарок відсутній. 

Вміст гумусу у верхньому горизонті коливається у межах 0,8–1,2 %. Ґрунти 

на 50–70 % насичені основами. Реакція їх кисла. Ґрунти бідні, як за 

сумарним, так і рухомими формами азоту, фосфору та калію. Вологоємкість 

коливається від 10,0 до 12,0 %, капілярна – від 12,0 до 15,0 % [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Дерново-середньопідзолисті, переважно супіщані ґрунти утворюються 

під мішаними лісами на флювіогляціальних відкладах і морені супіщаного, 

рідше легкосуглинистого гранулометричного складу. Кількість гумусу сягає 

1,5–2,0 %, інколи – навіть 2,5 %. За насиченістю і вмістом поживних речовин 

вони близькі до слабопідзолистих. 
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Окремими острівцями на Поліссі виділяються сірі та світло-сірі лісові 

ґрунти, які утворилися на лесоподібних суглинках. У західній частині 

Полісся на виходах крейдових порід поширені дерново-карбонатні ґрунти, 

що містять 3,0–5,0 % гумусу, відрізняються слаболужною реакцією та 

насиченістю основами. 

Низьку природну родючість мають піщані та глинисто-піщані дерново-

слабопідзолисті ґрунти, які утворилися на еолових пісках. Такі грунти можна 

використовувати у лісовому господарстві. Поряд з цим, відсутність на таких 

ґрунтах лісів призводить до розвіювання пісків.  

У межах моренно-зандрових рівнин Полісся поширені дерново-

середньопідзолисті ґрунти, де росте природно і культивується сосна 

звичайна, береза повисла та інші оліготрофи і ксерофіти.  

Значні площі лісового фонду Полісся, особливо на півночі та 

північному заході, знаходяться під болотними ґрунтами. Вони часто 

зустрічаються у комплексі з дерново-підзолистими. Значною заболоченістю 

відрізняються заплави [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Близько 

20 % площі Полісся займають лугові та дернові ґрунти. Гумусний горизонт 

дернових ґрунтів залягає на глибину до 40 см, лугових – 50–70 см. На 

торф’яники та торфоболотні ґрунти припадає 10 % за площею. Потужність 

торф’яного шару коливається від 20 до 40 см. 

Українське Полісся, за характером рослинності, відносять до зони 

хвойно-широколистяних лісів. Особливість цієї території – відсутність 

значних площ з однорідною рослинністю. Середня лісистість зони становить 

30 % і зменшується у напрямку з півночі на південь та із заходу на схід. Із 

півночі на південь знижується й заболоченість. Луки займають до 10,0 % 

території. Вони зосереджені, в основному, у заплавах річок. На майже 1 % 

площі ростуть інші типи рослинності – водна та прибережно-водна, 

псамофітна, зарості кущів [3, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 



41 

У лісовому фонді Полісся найбільше розповсюдження мають 

насадження сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), також поширений дуб 

звичайний (Quercus robur L.), береза повисла (Betula pendula L.), осика 

(Populus tremula L.), граб звичайний (Carpinus betulus L.), вільха чорна (Alnus 

glutinosa L.) та інші деревні види. Вони формують насадження як головні та 

переважаючі деревні види. За даними С. А. Генсирука [Ошибка! Источник ссылки 

не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.], розподіл вкритих лісом ділянок 

Полісся за групами порід наступний: соснові деревостани займають 64,5 % 

площ; м'яколистяні – 25,8 %; твердолистяні, зокрема дуб – 9,7 %. Переважну 

більшість площ твердолистяних насаджень формує дуб звичайний, 

насадження якого зростають на найбагатіших ґрунтах супіщаного та 

суглинистого складу із близьким заляганням морени або крейдових основ. В 

регіоні досліджень дубові насадження також ростуть на дерново-підзолистих 

суглинистих та сірих опідзолених ґрунтах. У південних районах 

Центрального Полісся дубняки зустрічаються на лесових островах. На 

Поліссі загалом залежно від природно-кліматичних умов, багатства ґрунту 

ступеню його зволоження сформувались різні типи лісу та типи умов 

місцезростання серед яких переважають бори (24,8 %) та субори (44,9 %). 

Дубові насадження Правобережного Полісся зростають переважно у 

сугрудах (судібровах), хоча за даними низки вчених в таких лісорослинних 

умовах переважно формуються складні хвойно-листяні насадження. 

Найпоширенішим типом судібров Полісся є свіжі грабові судіброви – С2. 

Вони займають підвищені місця з дерновими слабопідзолистими, 

супіщаними, піщаними ґрунтами з прошарками суглинків або піщаними 

ґрунтами, що підстелені суглинками, карбонатними породами. Корінний 

деревостан – триярусний з домішкою берези, осики. Сосна у цьому типі лісу 

досягає максимальної продуктивності. Другий ярус формує дуб звичайний 

ІІ–ІІІ класів бонітетів, рідше граб, клен гостролистий (Acer platanoides L.). 

Граб найчастіше утворює третій ярус з домішкою груші (Pyrus communis L.), 

яблуні (Malus sylvestris Mill.), горобини (Sorbus aucuparia L.), зрідка липи 
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(Tilia cordata Mill.). Підлісок представлений ліщиною (Corylus avellana L.), 

брусницею (Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror.), крушиною ламкою 

(Frangula alnus Mill.), бузиною (Sambucus sp.) та іншими деревними видами. 

Трав’яний покрив – рідкий, оскільки затінений підліском і верхніми ярусами 

деревостану. Він складається з брусниці, зелених мохів, костяниці (Rubus 

saxatilis L.), орляку (Pteridium aquillinum (L.) Kuhn), квасениці (Oxalis 

acetozella L.), чорниці (Vaccinium myrtillus L.), а також представників покриву 

дібровних типів лісу – копитняку (Azarum europaeum L.), маренки (Gallium 

mollugo L.), зірочника (Stellaria sp.) тощо [Ошибка! Источник ссылки не найден., 40, 

127, 236]. 

У Правобережному Поліссі поширені вологі грабові судіброви – С3, які 

займають рівні чи понижені місця з підзолистими або піщаними ґрунтами, 

підсиленими суглинками, з рівнем ґрунтових вод 1,5-3,0 м.  

За даними С. А. Генсірука, корінні деревостани триярусні: в першому 

ярусі сосна І–Іа, в другому – дуб звичайний ІІ–І класів бонітетів, який часто 

вклинюється у перший ярус, у третьому ярусі – граб, липа, клен 

гостролистий. Підлісок інтенсивно розвинутий, складається з ліщини з 

домішками крушини ламкої, горобини, бруслини. У живому надґрунтовому 

покриві поширення досягає орляк, молінія (Molinia caeruella (L.) Monch), 

чорниця, зірочник лісовий, маренка запашна, брусниця та інші види [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., 40]. 

Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови Полісся України зумовили 

найрізноманітніший видовий склад лісів. Але тривала надмірна експлуатація 

лісів призвела, по-перше, до різкого зниження рівня лісистості регіону 

Полісся, а по-друге – до зміни та перерозподілу площі видового складу 

рослинності та його поширення. Нині, ліси Полісся утворюють 39 видів 

дерев, з яких основними лісотвірними видами регіону виступає лише шість: 

сосна звичайна, дуб звичайний, береза повисла, вільха клейка (чорна), тополя 

тремтяча (осика), ялина європейська (Picea abies (L.) Karst.) [157, Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 
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На думку дослідників, найбільш біологічно стійкими до хвороб, 

шкідників, несприятливих погодних умов та високопродуктивними 

вважаються природні насадження насіннєвого походження [148]. Тому, за 

можливості, віддають перевагу природному відновленню лісу, що також 

зменшує витрати на відтворення лісів. Штучні насадження менш стійкі до 

несприятливих умов, а також хвороб і шкідників [133, Ошибка! Источник ссылки 

не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

В межах досліджуваного регіону, Західно- та Центральнополіського 

лісогосподарського округу, продуктивність, стійкість, виконання екологічних 

функцій та довговічність дубових лісів, як і лісів загалом, безпосередньо 

залежить від природно-кліматичних умов, типу лісу та низки зовнішніх 

чинників, зокрема антропогенних. Прорахунки у ведені лісового 

господарства, негативний вплив шкідливих комах та інфекційних хвороб лісу 

можуть суттєво негативно впливати на корисні властивості дубових 

насаджень їхню біологічну продуктивність та стійкість.  

Аналіз природно-кліматичних умов регіону досліджень та характерної 

для даного регіону рослинності показав, що кліматичні, ґрунтові, 

гідрологічні умови позитивно впливають на ріст і біологічну продуктивність 

дуба звичайного, де він став одним із найпоширеніших твердолистяних 

деревних видів. 

1.1.3. Лісівничо-екологічні властивості та використання дуба 

звичайного 

 

Дуб звичайний (Quercus robur L., синонім Q. pedunculata) – однодомна 

рослина родини букових (Fagaceae). Дерево 20–50 м заввишки з 

шатроподібною або широкопірамідальною кроною і міцними гілками. 

Молоді гілки зеленувато-бурі або червонуваті, голі або ледь опушені. 

Стовбур товстий, 1,0–1,5 м у діаметрі. [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., 55].  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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Кора темно-сіра, товста з поздовжніми тріщинами. У молодих рослин 

дуба кора сіра, гладенька. Молоді пагони голі, оливково-бурі, ребристі, з 

овальними бруньками. Листки короткочерешкові, видовжено-обернено-

яйцеподібні, донизу звужені, перистолопатеві (7–40 см завдовжки). Лопаті 

тупі, округлі, вирізи між ними неглибокі. Молоді листки опушені, у старих 

листках опушення тільки на жилках. Листорозміщення чергове. Квітки 

одностатеві. Рослина однодомна. Тичинкові квітки зібрані в пониклі сережки, 

кожна квітка має 6–8-роздільну зеленувату оцвітину і 6–10 тичинок. 

Маточкові квітки зібрані по 2–5 у пазухах верхніх листків на довгих 

квітконосах, дрібні (до 2 мм у діаметрі) з редукованою оцвітиною. Маточка 

одна з червонуватою трилопатевою приймочкою і нижньою зав'яззю. Плід – 

горіх (жолудь) голий, бурувато-коричневий (1,5–3,5 см завдовжки), на довгій 

(3–8 см завдовжки) плодоніжці. Жолудь розміщений у блюдце- або 

чашеподібній мисочці (0,5–1,0 см завдовжки). Коренева система стрижнева, 

досягає глибини 5 м, в Україні нерідко 10–12 м, в окремих випадках – 20–

22 м, що забезпечує високу вітростійкість Розмножується дуб насінням та 

поросллю від пня. Росте повільно, особливо в молодому віці, зокрема, на 

Поліссі. Для прискорення росту дуб потребує бокового затінення і повного 

освітлення вершини, до ґрунту – середньо вибагливий [37, 126, Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Дуб звичайний відноситься до світлолюбних деревних видів, за цією 

ознакою він поступається лише модрині, ясену, осиці, сосні, горіху 

волоському та чорному [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Особливо він 

чутливий до затінення зверху, яке він здатний переносити лише в молодому 

віці, але упродовж доволі короткого періоду (2–3 роки) [Ошибка! Источник ссылки 

не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Крім того, дуб відрізняється уповільненим ростом, як правило до змикання 

крон (до 5–10 років). Якщо період змикання крон затримується, то дерева в 

цей період викривляються, кущаться, утворюють велику кількість бокових 

пагонів, які пошкоджуються ранніми та пізніми заморозками. При боковому 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%8C
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затіненні він проявляє достатньо швидкий ріст у висоту, як говорять лісоводи 

«любить зростати в кожусі, але без шапки» [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Дуб вибагливий до мінерального та органічного багатства ґрунту та 

краще за все зростає на достатньо зволожених, глибоких лісових суглинках, 

деградованих чорноземах та на алювіальних ґрунтах у заплавах великих 

річок. Менш успішно він зростає на лісових суглинкових підзолистих 

ґрунтах, а на кислому гумусі взагалі може загинути. Посухостійкість та 

солевитривалість дуба роблять його незамінною породою при розведенні 

дуба в умовах степу та під час створення полезахисних смуг [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден.]. З точки зору типології, оптимальними 

умовами для росту дуба звичайного є свіжі та вологі діброви [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  

Серед усіх деревних видів які зростають у лісовому фонді України дуб 

звичайний є однією з найцінніших. Він росте на більшій частині території 

України і є основною лісоутворюючою деревною породою в Лісостепу та на 

Поліссі, хоча його насадження переважно приурочені до лісостепової зони. 

Особливо цінні дубові деревостани зосереджені на Поділлі.  

Природний ареал дуба звичайного охоплює досить велику територію, 

це значна частка Східноєвропейської рівнини, передгір’я північного Криму 

та Північного Кавказу, вся Західна Європа на північ до 59–60º п. ш. у Швеції 

та до 63º п. ш. в Норвегії, заходить в північну частину Піренейського 

півострова, на Апеннінський півострів (крім крайнього півдня) та на частину 

Балканського півострова, крім його південної частини [46, Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Дуб звичайний переважно є рівнинним деревним видом, але в деяких 

випадках може підніматися в гори на висоту до 1000 м [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Він , як і всі види цього роду, відноситься до 

теплолюбних рослин. У північних районах ареалу поширення, дуб часто 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
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потерпає від морозів, в результаті чого утворюються морозобійні тріщини на 

стовбурі, які суттєво знижують товарність деревини. Достатньо чутливо 

реагує на весняні заморозки, і досить часто пошкоджується ними навіть у 

південній частині свого ареалу. 

Порівняно із сучасним станом, у минулому дуб звичайний на території 

України мав значно більше поширення. Протягом останніх століть, під 

впливом несприятливих природних та антропогенних чинників, ареал його 

поширення суттєво зменшився. Тенденція зростання площі дубових 

насаджень намітилася лише у ХХ столітті. Так, станом на 01.01.1962 р. 

насадження із переважанням дуба займали площу 1318,4 тис. га, що складало 

19,2 %, від загальної площі державного лісового фонду на той час. Станом на 

1996 рік їх площі зросли до 1716,2 тис. га (28,2 %), а станом на 01.01.2011 р. -

до 1729,6 тис. га, що становило практично 27,0 % від площі вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок та понад 62,0 % від площі усіх твердолистяних 

деревних порід [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Дуб звичайний, на відміну від усіх інших видів дуба, має дві 

фенологічні форми – ранню та пізню, які були описані В. М. Черняєвим  ще 

1858 року [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. У ранньої форми дуба листки 

розпускаються у квітні, і на зиму обпадають, а у пізньої - листки 

розпускаються на два-три тижні пізніше і на молодих рослинах залишаються 

на зиму [140]. Крім того, пізніше було виявлено, що ці форми мають також 

різні екологічні властивості [52, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Рання форма в 

основному заселяє підвищені, відносно сухі місця і є більш посухостійкою, а 

пізня – вологовимоглива і зростає на понижених, більш вологих та холодних 

ділянках місцевості. 

У дубових лісах виділяються також географічні форми, які дають 

високий господарський ефект тільки в межах певних кліматичних районів, і 

екологічні форми, які свій генетичний потенціал розкривають у певних 

ґрунтових умовах. Як правило, екологічні, вірніше едафічні, форми дуба 
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відповідають певним типам лісорослинних умов. В Україні розрізняють вісім 

географічних форм, або кліматипів дуба звичайного. Експериментально 

встановлено, що кращі результати за продуктивністю і стійкістю насаджень 

дуба отримано під час використання насіння в межах кліматипів. 

У 70-х – 80-х роках минулого століття була відібрана значна кількість 

плюсових дерев дуба звичайного, створена мережа клонових насіннєвих 

плантацій, випробних культур півсібсових потомств плюсових дерев. 

Випробні культури дуба розпочали створювати у 1958 році під керівництвом 

С. С. П’ятницького До 1994 року на території України було закладено вже 

32,5 га випробних культур дуба звичайного, де представлено потомства 

852 плюсових та кращих дерев. Протягом останніх років створені ще три 

ділянки випробних культур площею 2,6 га. 

Для оцінки потенційної ефективності індивідуальної селекції дуба 

звичайного в потомствах плюсових дерев, а також очікуваної ефективності 

відбору кращих родин плюсових дерев визначили коефіцієнт успадкування 

найважливіших показників їх росту у вузькому сенсі слова та коефіцієнт 

успадкування для родин. Висота дерев дуба звичайного перебуває під 

більшим генетичним контролем, ніж діаметр стовбура, що є характерною 

особливістю і для багатьох інших лісових деревних видів.  

Набагато вищий ефект можна очікувати від індивідуального відбору 

серед першого потомства плюсових дерев у випробних культурах. Адже 

потенційна ефективність селекції за висотою становить 13,6 %, а за 

діаметром – 6,6 %. Усе це свідчить про перспективність створення родинно-

клонових плантацій, принципи створення яких сформулювали 

П. І. Молотков, І. М. Патлай, Н. І. Давидова у 80-х роках минулого 

століття [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В Україні назріла потреба у створенні нових комбінованих випробних 

культур дуба, у яких поєдналися функції географічних (широке 

представництво популяцій різних провенієнцій), еколого-географічних, 

еколого-популяційних, едафічних (широке представництво субпопуляцій, 
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едафотипів) та власне випробних культур (широке представництво плюсових 

дерев). Результати вивчення таких дослідів дадуть змогу отримати повніші 

відповіді на питання популяційної та клонової селекції дуба [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 54, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Наукові розробки проводилися за такими напрямками, як інтродукція, 

створення географічних культур та селекційних клонових плантацій, з 

одночасною перевіркою результатів у дослідно-виробничих культурах. 

Біологічні властивості дуба, як головної породи, враховуються під час 

лісовирощування. Насіннєве поновлення дуба можливе у вологих судібровах 

(С3) та дібровах (Д3). В цьому випадку, необхідно забезпечити рубки догляду 

вже з перших років життя підросту, щоб не допустити затінення верхівок 

поросллю, особливо супутніми дубу деревним породами [46, 140, Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Хоча природні насадження є більш біологічно стійкіші ніж штучні, 

проте формування зімкнутих природних насаджень, які б мали необхідні 

лісівничі та таксаційні характеристики, потребують значного часу, та й у 

результаті незавжди досягаються поставлені вимоги щодо цих 

характеристик. Крім того, дуже часто, особливо у свіжих та вологих умовах 

зростання, проходить зміна дуба його супутниками, що з господарської точки 

зору є небажаним [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Цьому можна 

запобігти створюючи штучні насадження – лісові культури [20, 23, 222]. 

Дубові насадження мають надзвичайно велике значення у народному 

господарстві. Деревина дуба є однією з найцінніших, що вирощується на 

території України. Вона відрізняється міцністю, гарною текстурою та 

довговічністю у використанні, незамінною для меблевого виробництва. Крім 

деревини, цінними якостями відзначається кора дуба, яка містить значну 

кількість дубильних речовин. 

На теперішній час, крім народногосподарського, важливу роль відіграє 

екологічне значення лісів [61]. Дубові насадження мають гарні водоохоронні, 

водорегулюючі, ґрунтозахисні та протиерозійні властивості. Дубові формації 
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добре регулюють поверхневий стік, захищають ґрунт від ерозії та джерела 

води від забруднень. Ця здатність досягається за рахунок могутньої 

кореневої системи дуба. Створення полезахисних лісосмуг не обходиться без 

його участі, зокрема, при залісненні яруг та балок. Крім того, насадження 

дуба відіграють важливе рекреаційне та санітарно-гігієнічне значення. На 

території України існує багато оздоровчих закладів, розміщених в дубових 

деревостанах. 

Дуб звичайний використовують у зеленому будівництві як декоративну 

і фітонцидну рослину при створенні приміських гаїв, алей, куртин, 

поодиноких насаджень у парках і лісопарках. Відомі декоративні форми дуба 

звичайного з пірамідальною кроною, колоновидною, пурпуроволистою, 

жовтолистою та інші.  

Дуб звичайний рекомендується, як головна деревна порода, в лісах, у 

лісомеліоративних насадженнях, полезахисних лісових смугах, в 

протиерозійних насадженнях у балках і ярах, на змитих ґрунтах. Його можна 

висаджувати вздовж зрошувальних каналів, оскільки його коренева система 

не дренує стінок каналів і не руйнує їх покриття [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден.].  

В умовах радіоактивного забруднення частини лісових площ 

Правобережного Полісся, важливим чинником використання деревини дуба 

звичайного є стійкість щодо накопичення радіонуклідів. Як показали 

проведені дослідження у регіоні стовбурна деревина дуба звичайного 

накопичує менше 137Сs та 90Sr, ніж м’яколистяні деревні види такі як осика та 

інші [197, 238]. Дослідження динаміки радіоактивного забруднення травяної 

рослинності та чагарників, зокрема, крушини ламкої (Frangua alnus Mill.) 

вказують на чітку тенденцію до зменшення питомої активності 137Сs, що 

пояснюється розпадом радіонукліда, його закріпленням у грунті та 

знаходженням у інших компонентах біогеоценозу. Загалом встановлено 
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тісний кореляційний зв'язок між питомою активністю 137Сs та щільністю 

радіоактивного забруднення грунту [80, 128]. 

Варто відзначити також важливу роль жолудів дуба звичайного, як 

корму для диких тварин, зокрема – диких кабанів [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

 

1.2. Сукцесія рослинності лісосік після проведення суцільних рубок 

дубових насаджень 

 

Суцільні рубки є основним видом головного користування в Україні 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Динаміку лісовідновних процесів після 

рубок головного користування в лісах різного породного стану та регіонів 

аналізували багато дослідників [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден. та ін.]. З усіх видів рубок 

вони є найменш екологічними, адже у результаті різкої зміни екологічних 

умов, внаслідок видалення верхніх ярусів лісової рослинності, нижні яруси 

потрапляють в умови жорсткого гідротермічного стресу – повної 

освітленості, значного нагріву поверхні ґрунту та його пересихання 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В умовах переважання в Україні суцільних рубок головного 

користування, вивчення відновлювальних сукцесій на зрубах та у подальший 

період є науковим підґрунтям для розроблення конкретних заходів зі сталого 

лісокористування [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Після суцільних зрубів, як правило, створюють лісові культури [20, 

Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Дослідниками відзначається, що обробіток 

ґрунту під лісові культури є одним з головних факторів успішного 

вирощування високопродуктивних і біологічно стійких деревостанів, зокрема 

і дуба звичайного. Водночас, його результатом є суттєве порушення 

грунтово-рослинного покриву [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Зокрема, Н. В. Павлюком [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 

після дослідження еколого-біологічних особливостей лісових трав’яних 

рослин, як у стиглих зімкнутих насадженнях, так і на зрубах, встановлено, 

що на зрубах у рослинних угрупованнях переважають геліофіти, 

збільшується участь вологолюбних видів. Це добре узгоджується з даними С. 

Б. Ковалевського  [116, Ошибка! Источник ссылки не найден.] про те, що, 

незважаючи на більше випаровування з поверхні ґрунту на суцільних зрубах, 

вологість їх ґрунтів вища. 

Канадські дослідники [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

продемонстрували важливість трав’яно-чагарничкового ярусу лісу, оскільки 

саме він визначає напрямок та швидкість вторинних сукцесій після лісових 

пожеж, суцільних зрубів та колообіг головних елементів живлення після 

раптової зміни лісового середовища. Показано, що фіторізноманіття в таких 

біотопах збільшується у перші 1–3 роки після стресу, приходячи до вихідних 

величин приблизно за 

 40 років. За даними цих дослідників, колонізація вільних еконіш 

відбувається за рахунок розростання помірно світлолюбних видів – орляка 

звичайного, чорниць, малини звичайної, а також анемохорів – хамерія 

вузьколистого (Chamaenerion angustifolium (L.) Holub.), золотушників 

(Solidago sp.) [32]. 

Для бореальних хвойних лісів Фінляндії показано, що найбільше 

видове різноманіття трав’яно-чагарничкового ярусу спостерігається на 

суцільних зрубах протягом перших 1–3-х років після суцільнолісосічної 

рубки [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Дійшли висновку, що у цей 

період розміщення видів на площі є мозаїчним і випадковим, зумовлюється 

ступенем порушеності ґрунтового покриву та наявністю вільних еконіш. 

Подібні дослідження також були проведені у хвойних та мішаних лісах 

Канади [Ошибка! Источник ссылки не найден.], зокрема, було розглянуто 

вплив суцільних рубок на формування гетерогенності екологічних умов, 

флористичного і фауністичного різноманіття на зрубах та у рослинних 
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угрупованнях, ґрунтового покриву у ході вторинних (відновлювальних) 

сукцесій. Продемонстровано, що і в умовах субклімаксових лісів 

спостерігається значна гетерогенність еконіш, яка суттєво та стрімко 

зменшується на суцільних зрубах. Дійшли висновку, що суттєвий вплив 

флористичного складу та ценотичної будови стиглих материнських лісових 

фітоценозів на рослинні угруповання, які розвиваються протягом 

відновлювальних сукцесій, причому цей вплив добре помітний до періоду 

змикання крон молодих деревостанів. 

Для смерекового лісу чорницевого північнотайгової підзони виявлено 

реакцію видів живого надґрунтового покриву на суцільну рубку деревостану 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Показано, що більшість видів на 

зрубах можна віднести до 2-х груп: види, які знижують проективне покриття 

і трапляння на зрубах (чорниця, кислиця звичайна, ортилія однобока (Orthilia 

secunda (L.) House) та ін.); види, які збільшують згадані показники (брусниця, 

перестріч лучний (Melampyrum pretense L.), хамерій вузьколистий та ін.). 

Подібні показники, для зрубів смерекових лісів Українських Карпат 

навів М. В. Буськанюк [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Зокрема, 

цим дослідником за особливостями поведінки види трав’яно-чагарничкового 

ярусу також поділені на 2-і групи: види, які трапляються у стиглих 

смерекових лісах до рубки і зберігаються на суцільних зрубах (щитник 

чоловічий (Dryopteris filix-mas (L.) Schott), безщитник жіночий (Athyrium filix-

femina Roth.), вороняче око звичайне (Paris quadrifolia L.) та ін. – всього 41 

вид); види, які відсутні у вихідних материнських лісових фітоценозах і 

зростають лише на зрубах (осот польовий (Cirsium arvense (L.) Scop.), 

королиця звичайна (Leucanthemum vulgare L.), дзвоники розлогі (Campanula 

patula L.), зірочник злаковидний (Stellaria graminea L.) – всього 52 види) [32]. 

Наголошено на тому, що значна частина лісових тіньовитривалих видів 

зменшує своє проективне покриття і трапляння на зрубах (анемона дібровна 

(Anemone nemorosa L.), медунка темна (Pulmonaria obscura Dum.), герань 
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Робертова (Geranium robertianum L.) та ін.), але поступово відновлюють ці 

показники по мірі змикання крон молодого деревостану. 

Також дослідники звернули увагу на специфіку екологічних умов 

зростання на суцільних зрубах, що знаходить відповідний відбиток у спектрі 

життєвих форм рослин живого надґрунтового покриву [66]. Зроблено 

висновок, що у флористичному складі рослинних угруповань на зрубах, 

переважають трав’яні полікарпіки (багаторічники) – 72,8 %, а в їхньому 

складі – довгокореневищні – 22,8 % та короткокореневищні види – 18,1 %. 

Частка монокарпіків становила 8,6 %, зокрема, однорічників – 6,2 % та 

дворічників – 2,4 %. Продемонстровано, що зруби заселяються переважно 

малорухомими трав’яними видами, яким властива висока насіннєва 

продуктивність – 52 % видів [159, 160]. 

У Литві, для соснових лісів чорницево-зеленомохових 

продемонстровано суттєві зміни співвідношення різних життєвих форм видів 

після суцільних рубок [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Зокрема, показано, 

що на 1–2-річних зрубах участь в угрупованнях чагарничків та трав’яних 

багаторічників зменшується, а однорічників збільшується. 

Парпан В. І. із співавторами [205] проаналізував відновлювальні 

сукцесії трав’яно-чагарничкового ярусу зрубів рівнинних букових лісів 

Опілля України. Продемонстровано, що на зрубах у спектрі життєвих форм 

видів згаданого ярусу переважають трав’яні багаторічники – 68,6 %, майже 

25,0 % дають монокарпічні трави. Наголошено на перевазі анемохорних 

видів, які з’являються на зрубах – 27,0 % флористичного складу, але 

показано, що значна участь є властивою антропохорним та зоохорним видам 

– по 24,0–25,0 %. 

Для бореальних хвойних лісів Фінляндії вказувалося, що у мезофітних 

місцезростаннях заростання значне порушених ділянок суцільних зрубів 

відбувається за допомогою піонерних видів [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], значною мірою, анемохорних, а також накопиченням банку насіння 

у ґрунті; лісові ж види поновлюються переважно відростанням від 
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кореневищ, і значно меншою мірою – за рахунок банку насіння у ґрунті 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Методологічні підходи до вивчення динаміки біорізноманіття на 

ініціальних стадіях відновлення рослинного покриву після 

суцільнолісосічних рубок проаналізували А. В. Жук та С. С. Костишин 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. На прикладі зрубів букових лісів 

Прикарпаття, цими дослідниками розглянуті різноманітні коефіцієнти, які 

використовуються для оцінки флористичного різноманіття у процесі 

відновлювальних сукцесій. Зокрема, наголошено, що важливим є порівняння 

рослинності вихідних, материнських фітоценозів до рубки зі зрубами різного 

віку на основі використання індексів видової подібності, розроблених 

дослідниками раніше [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Особливо цінним є порівняльний 

аналіз вищезгаданих індексів (Жаккара, Кульчинського, Сьоренсена-

Чекановського, Еленберга, Нордхагена та ін.) з метою визначення їх 

чутливості до зміни видового складу динамічних рослинних угруповань на 

зрубах. Важливим також є застосування цими дослідниками індексу 

флористичної розбіжності Екмана.  

Порівняльний аналіз матриць видової подібності, побудованих на 

основі обчислення величин, вищезгаданих індексів, для материнських 

ценозів букових лісів та 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-річних зрубів, дозволив авторам 

дійти висновку, що найбільш чутливими до динаміки флористичного складу 

на зрубах є індекси видової подібності Жаккара та Сьоренсена-

Чекановського, а також індекс флористичної розбіжності Екмана. 

Метод побудови матриць видової подібності для аналізу динаміки 

фіторізноманіття на зрубах соснових лісів та демутаційних сукцесій на 

різних стадіях у лісових культурах різного віку застосували українські 

дослідники [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Зокрема, 
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В. Д. Шкудором [Ошибка! Источник ссылки не найден.] проаналізовано 

згадану динаміку для вологих суборів Західного Полісся України. Ним 

продемонстровано, що видова подібність соснових фітоценозів у віці 85, 105 

та 125 років є високою (значення індексу Сьоренсена-Чекановського 

дорівнювали 0,74–0,99). Суцільні зруби, 1-річні та 2-річні культури сосни 

звичайної характеризувалися низькою видовою подібністю з рештою вікових 

категорій (значення індексу Сьоренсена-Чекановського знаходилися у 

діапазоні 0,25–0,32), однак між 1-річними та 2-річними культурами видова 

подібність була високою (значення індексу Сьоренсена-Чекановського 

дорівнювало 0,57). 

Дійшли важливого висновку, що після змикання крон, видова 

подібність між всіма віковими категоріями лісових культур була високою, 

при цьому флористичне різноманіття і проективне покриття видів у віці 

лісових культур 40 років наближалося до вихідних субклімаксових соснових 

фітоценозів. Подібні результати динаміки фіторізноманіття трав’яно-

чагарничкового ярусу були отримані для дубових насаджень у сугрудах 

Правобережного Полісся [95]. 

Маврищев В. В. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] розглянув 

вторинні сукцесії рослинності після суцільних зрубів у широколистяно-

смерекових лісах Білорусі. Дослідником відмічено, що у ході 

відновлювальних сукцесій, через низку послідовних динамічних фаз вже у 

віці лісових культур 30–35 років формуються лісові фітоценози, близькі за 

флористичним складом до вихідних ценозів, з чітко вираженою ценотичною 

будовою. Протягом цього періоду відбувається також відновлення 

диференціації ґрунтів на генетичні горизонти, характерні для типових 

лісових ґрунтів [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Сірук Ю. В. [230, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден., 233] розглянув динаміку видового 

різноманіття трав’яно-чагарничкового ярусу на суцільних зрубах соснових 

лісів суборів Житомирського Полісся. Дійшли висновку, що за кількістю 
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видів 1-річні зруби лише дещо перевищують цей показник материнських 

ценозів. Значне збільшення флористичного різноманіття спостерігається на 

2-річних зрубах (до 70 видів на гектар), переважно за рахунок вселення 

рудеральних та лучних видів.  

Наголошено на тому, що період рубки також має істотний вплив на 

формування рослинного покриву зрубів. Зокрема, зимові рубки менше 

пошкоджують рослинний покрив, ніж літні; після зимових рубок рослинність 

відновлюється скоріше. 

Сірук Ю. В. та В. М. Турко  [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

провели фітоіндикаційний аналіз кліматичних та ґрунтових параметрів на 

зрубах різних типів у Житомирському Поліссі. Був зроблений висновок щодо 

існування тісного кореляційного зв’язку між низкою ґрунтових параметрів, 

зокрема, між вологістю ґрунту, кількістю мінерального азоту та обмінного 

кальцію у ґрунті. Також дослідниками, на основі геоботанічних описів 

трав’яної рослинності лісових площ дубових насаджень з використанням 

бальної оцінки, встановлено подібність динаміки показників кислотності 

ґрунту в умовах свіжих і вологих сугрудів протягом періоду росту [104].  

Екологічний вплив суцільних рубок на лісові екосистеми бореального 

типу проаналізували канадські дослідники [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] – на мікроклімат, водний баланс, фізичні, фізико-хімічні та 

агрохімічні властивості ґрунтів, цикли елементів живлення, біорізноманіття 

рослин та тварин. 

Було показано, що температура на поверхні ґрунту на зрубах 

збільшується у 2,5–3,0 рази. Незважаючи на це, внаслідок видалення 

деревостану (та припинення його водопоглинаючої і транспіраційної 

здатності) відносна вологість ґрунту зростає на 15 % [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Для бореальних лісів Північної Америки наведено показники, що на 

зрубах видалення едифікаторного ярусу – деревостану та залишення 

порубочних решток зумовлює зростання рН, доступності кальцію, магнію, 
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калію та мінералізацію азоту [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Фінські дослідники [340, 

341] вивчили баланс головних елементів живлення у різних горизонтах 

ґрунтів на суцільних зрубах хвойних лісів бореального типу. 

Продемонстровано, що у гумусово-елювіальному горизонті ґрунту на 1-

річному зрубі запас вуглецю збільшується на 6,5 кг га-1 рік-1, фосфору і калію 

збільшується відповідно на 3,4 та 12,5 кг га-1.рік-1, а азоту і кальцію – 

зменшується на 0,2 та 0,4 кг га-1.рік-1 відповідно. На 2-річному зрубі надалі 

зростала кількість вуглецю та азоту – на 76,4 та 2,7 кг га-1.рік-1, а фосфору і 

калію – зменшувалася на 2,3 та 1,0 кг га -1 рік-1 відповідно. В ілювіальний 

горизонт у перший рік після рубки вмивається значна кількість вуглецю, 

фосфору, калію, а азот і кальцій – вимиваються у нижчі горизонти ґрунту. 

Зміни характеристик лісових ґрунтів під впливом лісозаготівельних 

робіт аналізувалися багатьма дослідниками [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден. та ін.]. При цьому було 

наголошено, що після суцільних рубок та, відповідно, сильного 

антропогенного порушення лісового ґрунтового покриву, спостерігаються 

численні варіанти демутаційних сукцесій ґрунтів [62], що знаходить чіткий 

відбиток у динамічному рослинному покриві зрубів та лісових культур 

різного віку, які на них створені. Димов А. А. [63, 64] наголосив на тому, що 

домінування тих чи інших рослин на зрубі визначається кількома 

факторами – збільшенням освітлення, розвитком процесів заболочування або 

задерніння (зокрема, злаками), що призводить до формування світлолюбних 

динамічних рослинних угруповань [131]. При цьому для автоморфних 

суглинистих ґрунтів, зокрема, характерних і для вологих сугрудів 

Житомирського Полісся, властивим є збільшення мобільності органічної 

речовини ґрунту, що прямо пропорційно впливає на вміст мінерального азоту 

у ґрунті і добре індикується рослинним покривом [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Ослаблення інтенсивності згаданого процесу відбувається при 
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формуванні молодого лісу, що добре помітно на стадії змикання крон, у 

подальшому процес іде менш інтенсивно, і у віці 40–50 років відбувається 

відновлення морфологічної будови ґрунтового профілю [62,63]. 

Димов А. А. та інші [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] навели показники про те, що на суцільних зрубах тайгових лісів 

зміна фізико-хімічних властивостей ґрунтів відбувається надзвичайно 

динамічно. Зокрема, зразу після рубки зростає рівень рН, однак у наступні 2–

3 роки відбувається нейтралізація кислотності, що зумовлено переважно 

видаленням деревостану, прижиттєві кореневі виділення якого суттєво 

підкислюють грунт. У подальші кілька десятиліть значну роль у нейтралізації 

кислотності ґрунту відіграє якісний склад і кількість опаду листяних порід 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Демутація рослинності після суцільних зрубів призводить до зміни 

ступеню насиченості ґрунту основами [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Так, для підзони середньої тайги продемонстровано зменшення 

суми обмінних основ у ґрунті у перші 3 роки після рубки, однак до періоду 

змикання крон (7–10 років) вміст обмінних форм кальцію і магнію та ступінь 

насиченості основами збільшуються. 

На зрубах, внаслідок використання важкої агрегатної техніки, зростає 

об’ємна маса ґрунту, зменшується шпаруватість, що зумовлює гіршу аерацію 

ґрунту та зменшення глибини кореневмісного шару ґрунту, особливо 

безпосередньо після рубки [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Було відмічено [Ошибка! Источник ссылки не найден.], що на 

зрубах суттєво змінюються біогеохімічні цикли головних елементів 

живлення, що на початкових етапах демутації рослинного покриву може 

викликати дефіцит азоту у ґрунті та ін. Відновлення рівня азоту, доступного 

для рослин, за даними Gholz et al., [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

відбувається протягом 5-ти і більше років. На свіжих зрубах відмічено 
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вилуговування іонів калію з верхніх горизонтів ґрунту і їх переміщення 

внутрішньогрунтовим током у більш глибокі горизонти. 

Мелещуком О. О. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

продемонстровано, що після проведення суцільнолісосічної рубки 

відбувається вимивання гумусу з верхніх шарів ґрунту, особливо на легких 

ґрунтах. Зокрема, у шарі ґрунту, 15 см, вміст гумусу зменшився на 30,3 %; 

Р2О5 – 19,8 %; калію – на 19,0 %. Водночас, у верхньому шарі ґрунту 

збільшувалася кислотність pHKCl – на 34,8 %. 

Парпан Т. В. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] проаналізувала 

динаміку рослинності на зрубах ялицево-букових лісів Прикарпаття. 

Показано, що на свіжих зрубах у трав’яно-чагарничковому ярусі 

переважають типові сільванти – осока волосиста (Carex pilosa Scop.), осока 

лісова (Carex sylvatica Hunds.), копитняк європейський тощо. Протягом 2–3 

років на зрубі розростаються види роду ожина (Rubus sp.), і формується 

ожиново-малиновий тип зрубу, у трав’яному ярусі якого переважають 

хамерій вузьколистий та куничник наземний (Calamagrostis epigeios  L.). Ці 

угруповання зберігаються протягом 8–10 років – до періоду змикання. 

Наголошено на тому, що зруби протягом 2–5 років цілком забезпечені 

благонадійним підростом головних порід, не потребують лісокультурного 

втручання, натомість, вимагають проведення освітлень. 

Для зрубів лісів Г. Б. Лукащук проаналізовав динаміку ценопопуляцій 

видів трав’яно-чагарничкового ярусу після суцільних зрубів [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Види згаданого ярусу автор розділив на 3-и 

групи: провідні, які формують фітосередовище на зрубах; супутні, для яких 

характерною є незначна присутність; спорадичні, які лише зрідка трапляється 

на зрубах. Дослідник відмічає, що формується переважно малиновий тип 

зрубу, в якому малина звичайна домінує протягом 2–5 років і майже зникає з 

рослинного покриву у віці 8 років (період змикання крон). 

Продемонстровано, що на свіжих зрубах значна частина лісових видів 

залишається, згодом збільшує проективне покриття до віку 3–4 роки і 
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поступово зменшує його до періоду змикання крон у 8–9 років (щитник 

чоловічий, ожика бліда (Luzula pallescens Bess.), чорниці тощо). Інші види 

зменшують свою участь у рослинному покриві від свіжих зрубів до віку 

9 років – періоду змикання культур: польовиця тонка (Agrostis tenuis Sibht.), 

безщитник жіночий, зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum Huds.), ситник 

розлогий (Juncus effusus L.). Показано, що на зрубах у вологих сугрудах 

характерним є формування мікрорельєфу – чергування борозен та пасік, при 

цьому в борознах у перші роки зустрічаються болотні види. 

Зроблено висновок, що рослинність зрубів тісно пов’язана з 

колишньою піднаметовою рослинністю; динаміка ценопопуляцій видів на 

зрубах залежить від еколого-ценотичної та життєвої стратегії конкретних 

видів, а також навколишніх біотопів, звідки на зруб можуть заноситись 

діаспори нових, нелісових видів. 

Для свіжої грабової діброви Лісостепу України вивчено особливості 

формування рослинного покриву на суцільних зрубах [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Продемонстровано, що у перші роки на зрубі 

відбувається значне збільшення видового складу трав’яного ярусу за рахунок 

укорінення рудеральних та лучних видів, збільшення їхнього проективного 

покриття та життєвості. У лісових культурах дуба звичайного, віком 1–6 

років, кількість лісових видів практично не зменшується, але суттєво 

зменшується їх проективне покриття і погіршується життєвість. В умовах 

свіжих та вологих грабово-дубово-соснових сугрудів Центрального Полісся 

після суцільного рубання дубняків у перші роки утворюються динамічні 

рослинні угруповання, в яких масово з’являються малорічні рудеральні види 

поряд із залишками світлолюбних трав’яних видів материнського фітоценозу 

[95].  

Для бореальних хвойних лісів Литви продемонстровано [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], що у перші 1–2 роки на зрубах суттєво 

зменшується кількість видів лісової еколого-ценотичної групи, а видів інших 

груп – збільшується. Серед останніх, значна частка анемохорних видів, таких 
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як жовтозілля звичайне (Senecio vulgaris L.), осот польовий та ін. [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Подібні показники для Південного Уралу отримав П. С. Широких із 

співавторами [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Показано, що у 

перші 1–2 роки після суцільної рубки хвойного лісу головні види трав’яно-

чагарничкового ярусу зберігаються, але у наступні 2–5 років у порушених 

еконішах укорінюються синантропні види рослин – рудеральні та сегетальні, 

зростає флористичний склад угруповань. Дійшли до висновку, що після 

суцільних рубок флористичний склад фітоценозів відновлюється за 30–40 

років. 

За даними Shoonmaker et al. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

та Keenan & Kimmins [Ошибка! Источник ссылки не найден.], після 

суцільних зрубів темнохвойних лісів спостерігається виражена динаміка 

флористичного різноманіття. Полягає вона у суттєвому зменшенні видового 

складу відразу після рубки, значному збільшенні у перші 1–3 роки, 

поступовому зменшенні до віку 40 років та стабілізації цього показника до 

віку стиглості. Підкреслено, що провідним фактором цього виступає 

зімкнутість крон молодого деревостану. 

На високу динамічність рослинного покриву на зрубах бореальних 

соснових лісів Литви також вказував Р. Даубарас із співавторами [285]. 

Динаміку живого надґрунтового покриву на зрубах розглянув 

Н. П. Калініченко із співавторами [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Зокрема, він навів показники, що після суцільної рубки у ялинниках 

чорницевих протягом 1–2 років зруби заселяються бур’янами – хамерієм 

вузьколистим, собачою кропивою п’ятилопатевою (Leonurus cardiac L.), та 

ін. Однак, на 3-й рік після рубки бур’янова стадія змінюється кореневищною, 

з домінуванням злаків, переважно куничника наземного. У наступний період 

домінує рідкокущова стадія, яка триває до змикання крон лісових культур. 

Показано, що у бореальних лісах Фінляндії найбільші зміни 

відбуваються у складі трав’яно-чагарничкового ярусу [Ошибка! Источник 
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ссылки не найден.], що призводить до зміни участі в угрупованнях еколого-

ценотичних груп видів [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Наголошено на тому, що відбувається втрата природних видів та збільшення 

участі адвентивних інвазійних трав’яних видів [Ошибка! Источник ссылки 

не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Швецькі дослідники [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

проаналізували вплив залишення окремих дерев та їх груп різної площі на 

фіторізноманіття на суцільних зрубах. Показано, що залишені групи дерев, 

площею 0,01–0,02 га не відрізняються від окремих дерев за впливом на 

збереженість фіторізноманіття. Однак, групи залишених дерев, площею 0,1 

га і більше, сприяють значному збереженню видового складу біоти, ніж 

окремі дерева та їх невеликі групи. Зроблено висновок, що залишення груп 

дерев, площею 0,1 га і більше, певною мірою, згладжує негативні екологічні 

наслідки суцільних зрубів, сприяє збереженню асоційованих видів рослин, 

грибів та тварин, пришвидшує формування рослинного покриву на зрубах, 

близького до такого до рубки. 

Для темнохвойних лісів середнього Уралу вивчено вплив суцільних 

рубок на рослинність [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Зроблено висновок, що в одному екотопі та 

фітоценозі у залежності від часу, способу та технології проведення рубки 

можуть формуватися різні сукцесійні серії рослинних угруповань. Протягом 

тривалого періоду ці угруповання суттєво відрізняються структурою 

рослинного покриву та інтенсивністю відновлювальної сукцесії. 

Отже, для суцільних зрубів характерним є зникнення значної частини 

лісових видів та поява лучних та рудеральних світлолюбних видів [95, 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 223, Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 253, 254 та ін.]. 

Загалом, вважається, що внаслідок суцільних рубок біорізноманіття лісових 

екосистем зменшується [Ошибка! Источник ссылки не найден.], ці рубки 

оцінюються екологами як одна з головних загроз лісовому фіторізноманіттю 
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[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Цю тезу для багатьох лісових видів також 

наведено у чинному виданні Червоної книги України [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. Разом із тим, держава Україна підписала і ратифікувала 

Конвенцію про біологічне різноманіття [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 

підтримавши парадигму, що охорона біорізноманіття є однією з 

найважливіших завдань людства і запорука його сталого розвитку. Для 

лісового господарства України є важливі запропоновані В. П. Ткачем та 

В. М. Михалківим [Ошибка! Источник ссылки не найден.] принципи переходу на 

невиснажливе використання лісових екосистем України зі збереженням 

ландшафтного та біологічного різноманіття. 

У зв’язку з цим важливим завданням лісівничої науки є дослідження 

сукцесій рослинності [129], зокрема, в насадженнях дуба звичайного, як під 

наметом лісу, так і на різного типу лісосіках з метою підтримання високого 

рівня лісового біологічного різноманіття у різних типах лісорослинних умов, 

зокрема – у свіжих і вологих сугрудах Правобережного Полісся України. 

 

1.3. Санітарний стан дубових насаджень та його вплив на їх 

продуктивність і стійкість  

 

Деградація дубових насаджень, погіршення їх стану та навіть всихання 

в межах всього ареалу дуба звичайного є складною комплексною проблемою, 

яка потребує постійного контролю та вивчення. Прослідковується цілий ряд 

причин виникнення та розвитку таких негативних процесів у дубових лісах. 

Дослідниками розроблені критерії оцінки деградуючих (всихаючих) 

насаджень дуба звичайного, проаналізовано причини всихання та фактори, 

які це можуть обумовлювати [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 293, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. До таких факторів 

відносять: природні аномалії (суворі зими, посухи, зростання температури 
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повітря, рівень опадів тощо); зміни у гідрологічному режимі ґрунтів; 

погіршення ґрунтових умов та ін.; виникнення масових осередків шкідливих 

комах; розвиток грибних, вірусних і бактеріальних хвороб деревних рослин; 

забруднення атмосфери викидами шкідливих речовин та інші антропогенні 

чинники [277, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Оцінка причин всихання дубових деревостанів у різних вчених має 

своє бачення та підходи. Зокрема, усі фактори, що впливають на усихання 

дерев дуба було запропоновано поділити на три групи [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. До першої групи під назвою предикторні фактори включали: 

вплив клімату, лісорослинні умови, генотип та фенотип дуба, забруднення 

навколишнього середовища, а також незадовільні методи лісовідновлення 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Комплексно 

такі фактори обумовлюють стійкість насаджень дуба звичайного до 

негативних впливів різного характеру.  

Об’єднану другу групу факторів, що ініціюють всихання, назвали 

«пускові фактори». До цієї групи відносять фактори фізичної або біологічної 

природи, які стимулюють розвиток патогена, зокрема, несприятливі погодні 

умови (сильні морози взимку, весняні приморозки, літня посуха) [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки 

не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., 100, 101], об’їдання крон листогризучими 

шкідниками наприклад: зеленою дубовою листовійкою (Tortrix viridana L.), 

п’ядуном-обдиралом (Erannis defoliaria Cl.), зимовим п’ядуном (Operophthera 

brumata L.), непарним шовкопрядом (Ocneria dispar L.) та ін. [299, Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. У більшості випадків, перед тим дубове насадження 

вже було ослаблене та частково втратило екологічну стійкість, у тому числі, 

залежно від фенологічних форм [52].  

До третьої групи, яку зазивають впливові фактори, що безпосередньо 

обумовлюють загибель дубових насаджень, дослідники відносять: мікози, 

зокрема і опеньки [Ошибка! Источник ссылки не найден.], вторинних стовбурових 
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шкідників – дубовий заболонник (Scolytus intricatus Rats.), златка двоцяткова 

(Argilus biguttatus F.), златка дубова вузькотіла (Argilus angustulus Ill.), 

ксифідрія дубова (Xiphydria longicollis Geoffr.), вусач мармуровий 

(Monochamus marmorator Kirb). 

За таких умов підкреслено, що у більшості випадків шкода від цих 

видів проявляється у перерізані флоеми та камбію поперечними ходами 

личинок та імаго.  

Протягом історії досліджень всихання дубових насаджень у лісах 

Європи, вчені неодноразово відмічали, що всихання дібров не є новим 

унікальним явищем, такі факти фіксувалися періодично та проявлялися з 

різним часовим інтервалом у дубових лісах країн Європи. Симптоми 

захворювань проявлялися та зафіксовані на території колишньої Югославії – 

1877 р., 1902 р., 1926 р., 1929 р. (Glavas, [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]; Klepac, [323]); Румунії – 1910 р., 1914 р., 1935–1945 рр., 1947–1949 

рр., 1951-1961 рр., 1971–1988 рр. (Alexe, [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]; Marсu, [Ошибка! Источник ссылки не найден.], Petrescu, [343]; 

Угорщини – 1978 р. (Pagony, [Ошибка! Источник ссылки не найден.]); 

Франції – 1919–1926 рр., 1942 р., 1948 р., 1976-1977 рр. (Delatour, [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]; Morelet, [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]); Англії – 1849 р., 1903 р., 1921 р., 1946 р., 1958 р., 1960 р., 1965 р., 

1970 р., 1974 р. (Murray, [Ошибка! Источник ссылки не найден.]); 

Німеччині – 1914 р., 1917 р., 1979 р., 1981 р. (Hartmann, Blank, [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]; Kehr and Wulf, [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]); Росії (В. В. Царалунга , [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]).  

Причини всихання дібров у різні часи в різних країнах дослідниками 

вказувались різноманітні. Як правило, до причин, які призводили до загибелі 

дубняків відносили лише одну-дві без вивчення інших, які прямо або 

опосередковано могли б спонукати чи брати участь у процесі всихання. 

Практично комплексний підхід був відсутнім, хоча вченими проаналізовані 
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головні фактори, які призводять до всихання дуба та скорочення площі 

дубових лісів. Для Європи з початку 1980-х років характерним є ослаблення 

та всихання дубових лісів, яке зафіксовано дослідниками практично по всій 

території та у більшості країн [Ошибка! Источник ссылки не найден., 338, 

Ошибка! Источник ссылки не найден., 346, Ошибка! Источник ссылки 

не найден., 368].  

Вчені назвали провідні негативні фактори: промислові викиди 

забруднювачів повітря, масове об’їдання листків шкідниками, активність 

нематод та різноманітних недостатньо вивчених фітоплазмозів у стовбурах, 

що обумовили всихання дібров у Австрії та Німеччині [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 356].  

Протягом останніх ста років на території Великобританії дослідниками 

фіксувались спалахи всихання дібров у 20-х, 50-х, 80-х роках ХХ століття 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Симптоми початку всихання та 

характер його подальшого розвитку були дуже подібними до симптомів, які 

були встановлені у інших країнах. Спочатку відбувалось зрідження листків в 

кроні, потім – відмирання однорічних пагонів і тонких гілок верхівки крони, 

що поступово поширювалось на товсті гілки середньої та нижньої частини 

крони. 

Польськими дослідниками на початку ХХІ століття було зроблено 

висновок про те, що пусковим механізмом всихання дібров були суворі зими 

останніх років, після яких наставали посушливі літні періоди [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.].  

Значна роль у всиханні дібров, на думку дослідників, відведена грибам 

– патогенам, зокрема борошнистій росі (Microsphaera alphitoides Griff. et 

Maubl.), трутовим грибам – Phellinus robustus Bourd et Galz., Laetiporus 

sulphureus (Bull.) Murrill, Fislulina hepatica Schaeff., а також мікроміцетам, які 

викликають судинний мікоз – Ophiostoma spp., Ceratocystis spp., 

Cerastomella spp., Verticillium spp. Судинний мікоз дуба, який викликають 

патогенні мікроміцети родів Ophiostoma spp. та Ceratocystis spp., називають 



67 

головною причиною всихання дібров в низці країн Європи, наприклад в 

Угорщині [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Відмічено також, що 

стовбурні шкідники дерев дуба звичайного сприяють поширенню судинного 

мікозу у насадженні. 

Словацькі дослідники загибель дібров також пов’язують із розвитком 

патогену Ceratocystis ssp. [329], розвитку та поширенню якого сприяли 

спалахи осередків шкідників та посухи. 

Всихання дібров у Румунії вчені пов’язали з трахеомікозами, які 

викликають Ervinia valachica Georges et Bad. та Ceratocystis ssp. [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 335, 343]. Головними 

причинами всихання дібров югославські вчені [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] вважають флуктуації рівня ґрунтових вод і тривалі посухи, а також 

судинний мікоз дуба (збудники – Ophiostoma ssp.) та об’їдання листків дуба 

непарним шовкопрядом. 

Дослідниками зазначається, що у країнах Європи [283, Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 295, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], та у Росії відбувається взаємодія шкідливих факторів, які 

викликають всихання дубових насаджень: посухи та спалахів шкідників; 

морозів та епіфітотій борошнистої роси. 

Аналіз всихання дібров, проведений М. В. Маліковим для Хоперського 

заповідника у Росії [Ошибка! Источник ссылки не найден.], дав можливість дійти 

висновку щодо причин його виникнення. Головною причиною було названо 

спалахи листогризучих та стовбурових шкідників на фоні посухи. Також 

вагомою причиною деградації дібров, у деяких регіонах Росії, дослідники 

вважають неправильне господарювання у дубових лісах протягом тривалого 

періоду, зокрема характер проведення усіх видів рубок та лісовідновлення, 

що частково призводило до змін екологічної ситуації у насадженнях 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., 336]. Такі зміни ставали вагомою 

передумовою для негативної дії інших чинників, таких як літні посухи, 

сильні морози, викиди шкідливих газів тощо.  
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На думку російських дослідників, урахування еколого-біологічних 

властивостей різних фенологічних форм дуба є одними з головних джерел 

успішної боротьби із всиханням дібров [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Ними було вивчено вплив посухи на водний режим, 

стійкість та продуктивність різних фенологічних форм дуба у Воронезькій 

області. Встановлено, що під час посухи підсилюється діяльність 

листогризучих комах, що ще більше послаблює дерева дуба звичайного, стає 

складнішим процес дефоліації у кронах, зменшується ростова активність 

коренів, величина приросту та кількість запасних речовин. У екстремальних 

випадках цей комплекс негативних факторів може призвести до загибелі 

дерев дуба та навіть насадження в цілому. 

Дані щодо всихання дубових лісів Полісся у різні роки приводилися та 

узагальнювалися В. Л. Мєшковою та І. М. Усцьким Зокрема, ними 

наводяться відомості про те, що загальна площа насаджень, де 

спостерігається всихання дуба в регіоні, свого часу дорівнювала 930,5 га. 

Головними причинами всихання дубових лісів автори вважають 

несприятливі погодні умови, зміну гідрологічного режиму місцезростань, 

грибні хвороби [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Інформацію щодо всихання дібров в Україні періодично узагальнювали 

працівники профільного інституту УкрНДІЛГА [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., 177, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Дослідниками зроблено 

висновок про те, що несприятливі гідрологічні та ґрунтові умови у процесі 

всихання дуба не є головними причинами в типових для дуба едатопах. 

Аналіз ходу росту за діаметром всихаючих та всохлих дерев за 10–15 років 

показав наявність прямої залежності від кратності та ступеня ушкодження 

насаджень листогризучими шкідниками – листовійкою (Tortrix viridana L.), 

п’ядунами (обдиралом та зимовим), шовкопрядами – дубовим (Antheraeа 

pernyi Guerin.), дубовим похідним (Thaumetopoea processionea L.), непарним 
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(Lymantria dispar L.), кільчастим (Malacosoma neustria L.) та золотогузом 

(Euproctis chrysorrhoea L.). 

Головними причинами всихання дуба дослідники називають 

погіршення ростових процесів у зв’язку з масовим пошкодженням дубових 

насаджень листогризучими шкідниками та пов’язаним з цим ушкодження 

листків дуба борошнистою росою; пагонів та стовбурів – мікозами та 

стовбуровими шкідниками; зниження біологічної стійкості до опенька та 

несприятливих погодних умов. Рекомендовано, як один із головних 

лісогосподарських заходів – створення мішаних, багатоярусних культур дуба 

звичайного з переважанням його пізньої форми. 

Протягом ХХ століття дослідниками зафіксовано декілька хвиль 

всихання дубових деревостанів. Ними відмічається  певна циклічність 

періодів всихання дуба у Європейській частині Росії та в Україні [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Масове всихання дубняків фіксувалися у 1892-1911 рр. – в Україні, на Дону, 

у Поволжі [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. У 

1927–1946 рр. – загинула значна кількість насаджень дуба у Башкирії, 

Центральному Чорнозем’ї Росії, Саратовській, Сталінградській, Ростовській 

областях, на Уралі та Північному Кавказі [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Протягом 1964–1983 рр. – катастрофічне всихання дуба охопило всю 

Східноєвропейську рівнину, за цей період площа дібров тут зменшилася на 

20 % [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Кожна хвиля всихання дуба у ХХ столітті тривала майже 19 років, а 

проміжки між хвилями всихання дорівнювали 16–18 років. Виходячи з 

наявних показників, дослідниками був зроблений висновок про те, що хвилі 

масового всихання дуба обумовлені біосферними ритмами гідротермічних 

факторів, як таких, що найбільше лімітують життєдіяльність фітоценозів, 

зокрема, лісових. 

Аналізуючи причини деградації дубових деревостанів, вчені часто 

схиляються до думки впливу лише стресових факторів середовища на їх стан. 
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Така дискусія проводиться протягом останніх десятиліть та зводиться до 

вивчення впливу окремих чинників, як-то сильні морози чи посухи, без 

проведення дослідження дії комплексу факторів [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Водночас, більшість європейських дослідників вважає, що дуб є одним 

із найстійкіших, серед деревних видів, до високих температур і в умовах 

достатньої кількості вологи витримує підвищення температури повітря до 

+35 0С [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Найбільш негативно на дубові 

насадження впливає не сама висока температура, а її поєднання із нестачею 

вологи, тобто посуха.  

Нині створення лісових культур дуба без врахування його походження 

та екотипу є недоцільним, адже це може стати причиною слабкої 

резистентності дуба до посухи. Дослідники зазначають, що у загальному 

генотипі дуба у природі відбулася диференціація екотипів, приурочених до 

тих чи інших місцезростань та вказують на різну реакцію виду на нестачу 

вологи [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

До загибелі насаджень дуба, на думку польських вчених, може 

призводити опеньок осінній (Armillaria mellea L.), який є одним з головних 

видів грибів, що викликає мікози дуба [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  

Значна кількість видів грибів оселяється на дубі як сапротрофи і є 

постійними компонентами мікоценозу дібров. Однак, внаслідок ослаблення 

деревостанів дуба вони переходять на паразитичний спосіб живлення, що 

збільшує їхню шкодочинність у десятки разів [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.].  

Свого часу в Україні, значна увага дослідників була спрямована на 

вивчення причин масового всихання дуба у західних областях, де результати 

показали, що всихання охоплювало дубові насадження різного віку, складу, 

структури, походження. Максимальний відпад дуба спостерігався у чистих 
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насадженнях порослевого походження, без підліску, у вологих типах лісу, 

після пошкодження листогризучими шкідниками та в умовах зниження рівня 

ґрунтових вод [180, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Було 

встановлено багато причин всихання, що послідовно змінювались чи 

доповнювали одна одну. 

Серед таких причин С. В. Шевченко [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], окремо виділяє кліматичні фактори – посушливі літні періоди та 

суворі, морозні зими; зміни рівня ґрунтових вод, викликані меліорацією 

прилеглих до лісу ділянок. Також було вказано на помилки у веденні 

лісового господарства, що стосувались створення чистих дубових 

деревостанів, надмірне загущення чи зрідження у насадженнях та інші. Як 

засоби боротьби із всиханням, пропонувалось своєчасно проводити вибіркові 

санітарні рубки, під час яких вирубувати не тільки повністю всохлі дерева, 

але й ті у яких всохло більше 2/3 крони. У дубових насадженнях з низькою 

повнотою було рекомендовано вводити підлісок та деревні породи другого 

ярусу, а для боротьби з опеньком обов’язково окорувати пеньки та кореневі 

лапи зрубаних дерев. 

Дослідниками запропоновані проведення різних за інтенсивністю 

вибіркових санітарних рубок. Так, М. А. Лохматов [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] узагальнив лісівничі методи оздоровлення всихаючих дубових 

насаджень. Він дійшов до висновку, що дуб з частково всохлою кроною слід 

відносити до певної категорії санітарного стану з урахуванням ступеня 

відновлення крони, а інтенсивності вибіркових санітарних рубок у 

слабовсихаючих насадженнях дерев дуба має бути 6; 5; 4 та 3 категорій 

санітарного стану, у середньовсихаючих – тільки 6, 5 та 4 категорій. Ним 

обґрунтовано, зроблено висновок про більшу біологічну стійкість пізньої 

форми дуба, яка логічно мала б використовуватись під час створення нових 

насаджень дуба звичайного. 

Причин ослаблення дубових деревостанів дослідниками названо 

немало. Одна із них – це ослаблення деревостанів дуба за рахунок 
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збільшення концентрації рухомих форм ряду токсичних елементів 

(алюмінію, заліза, марганцю) у ґрунтовому розчині. Дослідниками 

відмічається істотне підвищення рухомості токсичних елементів винятково 

під час змін у навколишньому середовищі [89, Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. Зокрема у змінах рН ґрунтового розчину внаслідок хронічного 

слабкого підкислення атмосферних опадів SO2, NО2
- та ін. 

Найнебезпечнішим є закислення атмосферними опадами кислих лісових 

дерново-підзолистих ґрунтів різного ступеня опідзолення. У такому випадку 

лісовій біоті наноситься значна шкода [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  

Дубові деревостани Правобережного Полісся України періодично 

знаходяться під впливом ряду негативних чинників, які можуть наносити 

шкоду насадженням та лісовому господарству загалом. Серед таких чинників 

провідне місце посідає пошкодження і враження лісів шкідливими комахами 

та хворобами. Такі процеси призводять до зменшення приросту деревини, 

послаблення природоохоронних та захисних функцій, часткового або 

повного всихання деревостанів. Ці проблеми носять і загальнодержавний 

характер. Площа осередків шкідників і хвороб лісу в Україні щороку 

перевищує сотні тисяч гектарів, майже половина з них потребує проведення 

спеціальних санітарно-оздоровчих заходів.  

Найбільш небезпечними шкідниками дубових насаджень на Поліссі є 

зелена дубова листовійка зимовий п’ядун і п’ядун-обдирало. Лише при 

одноразовому 100 % об’їданні листя дуба зменшення приросту деревини 

становитиме 3–4 м3 на одному гектарі за рік, причому нормальне 

функціонування дерев відновлюється лише через 10 років [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 207]. Збереження лісових ресурсів Полісся, підтримання в 

них належного санітарного стану потребує проведення постійного 

лісопатологічного нагляду, метою якого є оцінка стану лісів, виявлення площ 

ушкоджених насаджень та призначення необхідних лісозахисних робіт. За 

умови систематичного застосування спеціальних санітарно-оздоровчих 
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заходів можна забезпечити оздоровлення лісостанів, покращити в них 

лісопатологічну ситуацію. Державна програма «Ліси України» на 2002–2015 

роки передбачала впровадження екологічно безпечних засобів і методів 

боротьби зі шкідниками та хворобами лісу, а також застосування 

дистанційних методів моніторингу на ранньому етапі виявлені таких 

осередків. Усі ці завдання є надзвичайно актуальними та потребують 

постійної уваги і вивчення [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Формування продуктивних та стійких деревостанів дуба звичайного в 

умовах Полісся залежить від ряду факторів. Стан дерев дуба, у регіоні 

досліджень, напряму чи опосередковано залежить від біотичних, ценотичних, 

абіотичних, антропогенних та інших факторів. Періодично один із них може 

виходити на перше місце та мати вирішальну роль. До всихання окремих 

дерев чи цілих насаджень може привести як дія одного фактора, їх 

послідовна дія, або комплексний вплив багатьох чинників. Вплив 

несприятливих факторів може призводити до повної чи часткової деградації 

насаджень, їх загибелі, або знижені стійкості та продуктивності деревостанів. 

На думку вітчизняних та зарубіжних вчених, продуктивність насаджень 

є комплексним показником який складається із багатьох чинників та включає 

в себе загальнобіологічну масу, зокрема: запас стовбурної деревини, сучків, 

гілок, листків, коренів деревостану, який утворює насадження у віці 

стиглості. Крім того, до поняття загальної продуктивності насадження 

прийнято включати та залучати також продуктивність усіх компонентів лісу, 

а саме підросту, підліску, живого надґрунтового покриття, позаярусної 

рослинності на одиниці площі за одиницю часу та швидкість її утворення. 

Найчастіше, у практичному лісовому господарстві, продуктивність 

насаджень асоціюється із запасом стовбурової деревини, а основною якісною 

характеристикою виступає клас бонітету як показник продуктивності 

деревостану. Дослідниками відмічений зв'язок між продуктивністю та 

біологічною стійкістю насаджень. Прийнято вважати, що найбільш 

продуктивними будуть здорові, біологічно стійкі деревостани, хоча в деяких 
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випадках це не так. Водночас, у складному біогеоценозі, яким і є ліс, як його 

складові частини існують мікроорганізми, гриби, бактерії, шкідники, що 

можуть суттєво впливати на патологічні процеси у деревостанах. Поряд з 

тим, інфекційні хвороби (наприклад, поперечний рак дуба) та шкідливі 

комахи значною мірою самі можуть понизити біологічну стійкість та 

продуктивність дубових насаджень. Поширення бактеріальних хвороб та 

шкодочинний вплив комах на дубові деревостани, які відбувалися 

періодично, у багатьох випадках призводило до всихання лісів, що локально 

носили масовий характер. У такій ситуації очевидним є потреба у вирішенні 

питання збереження та відтворення дубових деревостанів, підвищення їх 

продуктивності і стійкості [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Шкідники лісу, за певних умов, можуть потенційно представляти 

значну небезпеку для деревних видів. У разі виникнення вогнищ масового 

розмноження шкідливих комах, деревостани страждають від їх негативного 

впливу який призводить до зменшення приросту деревини та навіть до 

усихання і загибелі насадження. До числа таких шкідників відносять 

листогризучих комах, які існували у лісі скрізь та завжди. Такими шкідникам 

характерні періодичні прояви масового розмноження з інтервалом у декілька 

років та утворення осередків різної величини. Розвиток популяцій шкідників 

носить циклічний характер. За твердженням ряду вчених прояви масового 

розмноження характерні не всім шкідливим комахам. Більшою мірою це 

стосується саме листогризучих комах, які харчуються листям та проходять 

повний цикл розвитку за короткий період часу. Дослідження В. Л. Мєшкової 

показують, що виникнення масового розмноження листогризів фактично 

ніколи не розвивається за класичною схемою [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. Проміжок часу, протягом якого фіксуються спалахи масового 

розмноження листогризів у різних областях України різний та становлять від 

3 до 7 років. Цей показник є найменшим для лісів регіону досліджень у 

межах Волинської, Житомирської та Волинської областей він становить 3 

роки, що пояснюється вченими найбільш ефективною дією регулюючих 
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факторів у насадженнях Центрального та Західного Полісся, де екологічні 

умови сприятливі для росту лісів, зокрема за участі дуба звичайного [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Низка дослідників, певною мірою або опосередковано пов’язують 

спалахи масового розмноження шкідливих комах із активністю Сонця, а 

точніше з 11-річним циклом сонячної активності. Існує думка, що сонячна 

активність не є причиною коливань чисельності шкідливих комах, натомість 

співпадає з ними. Вивчення цього питання знайшло детальне відображення у 

роботах В. Л. Мєшкової, де представлений аналіз зв’язків сонячної 

активності з масовим розмноженням комах та зміни у площах їх осередків 

протягом 11-річного циклу сонячної активності. Встановлено, що у 

шкідливих комах (наприклад дубової зеленої листовійки та інших), які 

найбільш розповсюджені у лісах України, початок масового розмноження 

найчастіше приурочений до періоду зниження сонячної активності у  

11-річному циклі. Вірогідність початку чергового спалаху масового 

розмноження комах на спаді сонячної активності на 78,6 % є характерною 

для зеленої дубової листовійки, на 57,1 % для дубового шовкопряду, на 

50,0 % для зимового п’ядуна. Проведений дослідниками аналіз достовірності 

співпадінь років масового розмноження з роками різких змін сонячної 

активності вказує, що вона найбільша для видів, масове розмноження яких 

відбувається найчастіше, – зелена дубова листовійка (83,3 % вірогідність 

початку спалаху), зимовий п’ядун (90,0 % вірогідність початку спалаху). 

Непрямий вплив сонячної активності на динаміку популяцій шкідливих 

комах проявляється через погодні умови, враховуючи температуру, 

вологість, швидкоплинність проходження сезонів та інше. Загалом на 

чисельність та розвиток шкодочинних комах прямо, або опосередковано 

впливають біологічні особливості видів та популяцій, погодні умови та якість 

кормових рослин, за таких умов вказані фактори впорядковує сонячна 

активність [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  
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У регіоні досліджень найбільше розповсюдження, за даними 

спеціалізованих лісозахисних підприємств, має родина п’ядунів (Geometridae 

Stephens). Як відзначають вчені, деякі види п’ядунів, у першу чергу зимовий 

п’ядун та п’ядун обдирало, можуть наносити значну шкоду дубовим 

насадженням. Дубові насадження Центрального та Західного Полісся 

піддаються шкодочинному впливу вказаних видів, осередки яких періодично 

виникають у дубових лісах, мають хронічний характер та нині є в періоді 

затухання [101]. Комплекс п’ядунів має широке розповсюдження у лісовій 

зоні Євро-Азіатського материка. В Україні найчастіше зустрічається на 

Поліссі, Лісостепу та Гірському Криму. П’ядун зимовий має найбільше 

поширення серед шкідників дуба. Особини цього виду майже постійно 

присутні у насадженнях. Шкідник, як правило, в першу чергу вражає 

середньовікові та стиглі деревостани чисті і змішані за складом низько та 

середньоповнотні насадження дуба звичайного [Ошибка! Источник ссылки 

не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. На фактори динаміки 

осередків шкідника впливають природні чинники. Як відмічають дослідники, 

затуханню осередку шкідника сприяють малосніжна зима із різкими 

коливаннями температур [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Враження шкідниками різних видів негативно впливають на стан та 

продуктивність дубових насаджень. Листогризні шкідливі комахи, а саме їх 

личинки, частково чи повністю об’їдаючи асиміляційний апарат дерева, 

викликають серйозні порушення фізіологічних процесів. Відбуваються 

розлади у фотосинтезі, транспірації, диханні, які призводить до суттєвого 

зниження поточного приросту деревини. Згідно інформації із «Санітарних 

правил…» [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.], 

втрати приросту у дубових деревостанах залежно від ступеня враження 

шкідливими комахами від 25 до 100 % пошкодження коливаються (для 

насаджень до  

50-річного віку) в межах 0,4–1,5 середнього річного приросту. У випадку 
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трьох-чотирьох-разового об’їдання дубові насадження гинуть [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

До потенційних шкідників дуба звичайного на Поліссі вчені відносять: 

листогризні комахи, шкідники сіянців та саджанців, шкідники молодих 

насаджень та культур, стовбурові та технічні шкідники. До листогризних 

комах належать: зелена дубова листовійка, листовійка глодова (Archips 

crataegana Hb.), кільчастий шовкопряд (Malacosoma neustria L.), 

американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury), шовкопряд-черниця 

(Lymantria monacha L.), золотогуз (Euproctis chrysorrhoea L.), лунка срібляста 

(Phalera bucephala L.), п’ядун-здирач звичайний (Erannis defoliarsa Clerck.), 

травневий хрущ західний (Melolontha melolontha L.), травневий хрущ східний 

(Melolontha hippocastani Fabr.), п’ядун зимовий, червонохвіст (Dasychira 

pudibunda L.), хрущ червневий (Amphimallon solstitiale L.), хрущик садовий 

(Phyllopertha horticola L.), непарний шовкопряд (Lymantria dispar L.), 

шовкопряд похідний дубовий. До шкідників сіянців та саджанців відносять: 

гусениці совок (Noctuidae), вовчок звичайний (Gryllotalpa gryllotalpa L.), 

личинки пластинчастовусих (Scarabaeidae), личинки коваликів (дротяники) 

(Elateridae). До шкідників молодих насаджень та культур: листові 

довгоносики (Phytonomus sp.), яблуковидна дубова горіхотворка (Cynips 

quercusfolii L.), дубовий блошак (Altica quercetoqum (Foudr.). До стовбурових 

та технічних шкідників: короїд західний непарний (Xyleborus dispar F.), 

дубовий заболонник (Scolytus intricatus Ratz.), златка вузькотіла зелена 

(Agrilus viridis L.), вусач мармуровий (Saperda scalaris L.)., заболонник 

струменястий (Scolytus multistriatus Marsh.), бронзова дубова златка 

(Chrysobothris affinis Fabr.), деревинник дубовий (Trypodendron 

domesticum L.), корабельний сверлик (Lymexylon novale L.), вусач дубовий 

малий (Cerambyx scopolii Fuess).  

У лісових насадженнях дуба звичайного Правобережного Полісся 

України представлені не всі види шкідників, а тільки частина з 

перерахованих вище. Як уже згадувалося, до найбільш розповсюджених 
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шкідників регіону відносять: п’ядун-обдирало, або здирач звичайний та 

п’ядун зимовий. Зустрічаються осередки травневого хруща західного, 

дубового блошака, зеленої дубової листовійки, пошкодження золотогузом, 

дубовим похідним шовкопрядом, кільчастим шовкопрядом, непарним 

шовкопрядом, американським білим метеликом, червонохвостом, глодовою 

листовійкою. Вирощування продуктивних дубових насаджень в умовах 

Центрального та Західного Полісся, як і загалом в Україні, обумовлене та 

знаходиться у прямій залежності від їх біологічної стійкості. Основою 

отримання продуктивних деревостанів безумовно є вирощування здорових, 

біологічно стійких насаджень. Загальновідомо, що зі стійкістю насаджень 

пов’язують їх продуктивність та можливість протистояти дії зовнішніх 

факторів середовища.  

Складовими частинами лісових біоценозів, поряд із грибами і 

бактеріями, є мікроорганізми, серед яких і паразитарні. Їх поширення не 

завжди корелюється із зовнішніми чинниками, хоча інфекційні хвороби, 

наприклад, поперечний рак дуба звичайного самостійно здатен понизити 

біологічну стійкість деревостанів та їх продуктивність. Хвороби можуть як 

суттєво знижувати біологічну стійкість і продуктивність деревостанів так і 

провокувати зниження біологічної стійкості та створювати умови для дії 

зовнішніх чинників, також призводити до зменшення рівня поживних 

речовин та ослаблення дерев. У свою чергу уражені дерева, у більшості 

випадків, заселяються листогризучими комахами та стовбурними 

шкідниками [43, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Процеси деградації лісових насаджень дуба звичайного на Поліссі, 

зокрема і всихання, як відзначають дослідники, відбуваються в результаті дії 

комплексу еколого-кліматичних факторів. Головними причинами всихання 

називають несприятливі погодні умови, коливання у гідрологічному режимі 

територій та хвороби дуба, викликані їх збудниками – грибами та 

бактеріями [41, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  
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Стан дубових насаджень Правобережного Полісся щодо 

розповсюдження у них осередків хвороб протягом останніх років 

кардинально не змінився. Основні чинники, які впливали на стан насаджень 

дуба звичайного у регіоні, залишаються сталими, хоча і мають певні 

коливання по роках. Вони вірогідно і будуть визначати лісопатологічний 

стан дубових насаджень протягом наступних років [83, 84]. 

Поява та розповсюдження хвороб лісу значною мірою пов’язана із 

невідповідністю екологічних умов місцезростання деревостанів з характером 

розвитку лісової асоціації, із допущеними прорахунками у процесі 

проведення лісогосподарських та інших заходів, які можуть сприяти 

розвитку патогенних організмів [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Для 

встановлення причин поширення хвороб необхідно вивчити взаємозв’язки 

між деревною породою, збудником хвороби і умовами навколишнього 

середовища. Тільки такі підходи дадуть можливість звести до мінімуму 

втрати від фітопатогенів та збудників руйнування деревини, тим самим 

сприяти підвищенню продуктивності і стійкості деревостанів.  

Дослідниками встановлено, що у дубових лісах Правобережного 

Полісся протягом останнього десятиліття осередки хвороб мають локальний 

характер та впливають на дубові деревостани виключно при інтенсивному їх 

розвитку, який може носити бурхливий характер за умови співпадіння 

сприятливих чинників, зокрема природно-кліматичних. Також, виявлено 

стійку загальну тенденцію до зменшення площ осередків хвороб насаджень 

дуба звичайного у регіоні досліджень [83,Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Однією із поширених хвороб дуба звичайного на Правобережному 

Поліссі є поперечний рак дуба (збудник – бактерія Pseudomonas quercus 

Schem.). Хвороба вражає дерева дуба практично в усіх типах лісорослинних 

умов де він росте. Збудник хвороби може формувати відкриту, закриту та 

перехідну форми. За даними А. Ф. Гойчука та ін. [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.], в насадженнях дуба звичайного рівнинних лісів 

більшість дерев (81,1 %) мали враження поперечного раку до 4-метрової 
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висоти стовбура та 15,8 % до висоти 6 метрів. Тобто, поперечний рак уражає 

найбільш цінну частину стовбура дерева, що суттєво впливає на вартість 

деревини, продуктивність та стійкість дерев дуба. Дослідниками в останні 

роки виявлено зростання площ осередків поперечного раку дуба, яке 

спостерігається у лісах Західного Полісся та зменшення осередків хвороби у 

дубових насадженнях Центрального Полісся [86, Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Фрагментарно, у лісах регіону досліджень, зустрічаються осередки 

трутовиків дуба звичайного. У видовому складі трутовиків переважає 

трутовик дубовий несправжній (Phellinus robustus (Karst.) Bourd. et Galz.). 

Зовнішні ознаки діагностики хвороби – це всихання окремих гілок першого 

порядку і навіть частин крони. Наявність осередків вказує на зараженість 

внутрішньої частини стовбура гнилями, що проявляється у виході плодових 

тіл назовні. Також мають місце осередки дубового несправжнього трутовика 

особливо це характерно для дубових лісів Західного Полісся. Крім того, у 

дубових лісах Правобережного Полісся зустрічаються осередки трахеомікозу 

(судинного мікозу). Судинний мікоз дуба (збудник – сумчаста стадія 

Ceratocystis roboris (Georg. et Y. Teod) Potl.; конідіальна стадія Graphium 

roboris Schw.; сумчаста стадія Ceratocystis valachicum C. Georgescu; 

конідіальна стадія Rhinotrichum valachicum Georg. et Teod.). Епізодично 

виявляються осередки борошнистої роси [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Отже, процеси деградації, серед яких і всихання, у дубових 

деревостанах різних країнах Європи та України є важливою проблемою, 

вирішення якої потребує всебічного комплексного підходу. Причини 

всихання дубових деревостанів в Україні та Європі досліджені 

фрагментарно, за рідким виключенням, без застосування комплексного 

підходу з огляду на важливість збереження біорізноманіття, стійкості та 

підвищення продуктивності насаджень.  
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Для більшості публікацій із цієї проблеми характерним є досить 

однобічний підхід, водночас комплексний підхід був використаний у 

невеликій кількості публікацій. 

Намагання дослідників звести причини всихання до впливу одного чи 

двох факторів не дають позитивних результатів. Нині існує думка щодо 

полівантності розвитку фітопатологічної ситуації у дубових деревостанах, де 

одні фактори виступають послаблюючими, інші можуть посилювати їх дію, а 

ще інші можуть бути остаточно вирішальними. Для різних насаджень може 

існувати різний доволі широкий перелік таких факторів частина з яких може 

бути надзвичайно суттєвою. 

Виходячи із опублікованих дослідниками матеріалів, на рівень 

всихання дерев дуба звичайного в Україні значною мірою впливає рівень 

ведення лісового господарства, а точніше прорахунки та недостатній його 

рівень у низці лісових господарств. Протягом останніх 30-ти років такий 

чинник виступає одним із головних факторів ослаблення дубових 

деревостанів на фоні природно-кліматичних змін. 

Нині в Україні цій проблемі приділяється недостатньо уваги. 

Абсолютна більшість публікацій щодо стійкості вітчизняних дубових 

насаджень датується 1960-ми – 1970-ми роками. Для України в цілому та 

Українського Полісся, зокрема, відсутні необхідні нормативні документи з 

багатьох аспектів проблеми, починаючи з діагностики захворювань 

(судинного мікозу, зараження опеньком осіннім), кількісної оцінки всихання 

дуба та ймовірності його виживання, проведення оздоровчих заходів в 

осередках всихання насаджень та заліснення зрубів на їх місці. 

Вирощування та збереження продуктивних і стійких насаджень дуба 

звичайного потребує безумовного контролю над їх санітарним станом та 

своєчасного якісного реагування на ті чи інші загрози. Локалізація 

патологічних процесів у дубових лісостанах та недопущення їх розвитку, 

можлива лише при своєчасному плануванні і проведення санітарно-

оздоровчих заходів відповідно до лісопатологічного стану насаджень, яке 



82 

неможливе без поглибленого вивчення шкодочинного впливу осередків 

шкідників та хвороб лісу на цілісні екологічні системи. Такі підходи дадуть 

змогу прогнозувати і попереджати можливі пошкодження насаджень та 

сприяти формуванню високопродуктивних деревостанів як основи 

збереження лісових ресурсів. 

 

1.4. Динаміка радіального приросту дерев та продуктивності 

деревостанів дуба звичайного під впливом ґрунтово-кліматичних і 

біотичних факторів 

 

Стан лісових насаджень як у просторовому, так і в часовому аспектах 

характеризує такий інтегральний показник, як радіальний приріст дерев 

різних порід у притаманних для них умовах місцезростання. Загальновідомо, 

що деревина в процесі росту фіксує інформацію про зміни стану довкілля, а 

значення радіального приросту, безпосередньо, характеризують 

інтенсивність зростання дерева за діаметром. Динаміка анатомічної 

структури річних шарів дерев, їх хімічного складу відображає багаторічні 

процеси, що відбуваються в природних ценозах: результати 

внутрішньовидової конкуренції між деревами та вплив на лісові екосистеми 

таких заходів як рубки, меліорація, атмосферне забруднення тощо [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., 110, Ошибка! Источник ссылки 

не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 267, Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 280, Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 
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найден., 307, 311, 325, 365]. 

Отже, за аналізом коливань величини радіального приросту можна 

проводити реконструкції умов природного середовища в конкретному 

регіоні, а саме – робити висновки про вплив абіотичних та біотичних 

факторів на стан та продуктивність насаджень впродовж всього періоду 

розвитку, встановлювати ступінь їх пошкодження внаслідок природних або 

антропогенних чинників [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Так, серйозні зміни у темпах, термінах та динаміці приростів дерев 

спостерігаються за певних змінах клімату (при збільшенні температури 

повітря, тривалому зменшенні кількості річних атмосферних опадів і 

середньорічної відносної вологості повітря) [215, Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Роботи, в яких приділяють увагу вищезазначеним аспектам, дуже важливі, 

оскільки без такої інформації неможлива побудова адекватних моделей 

розвитку лісових екосистем різного рівня складності і прогнозування 

можливих змін в них у майбутньому [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Вивчення радіального приросту окремих дерев і деревостанів 

здійснюється дендрохронологічним методом, який набув широкого 

застосування у США, Європі, країнах Балтії, Росії, Білорусії. В Україні 

дендрохронологічні дослідження активно проводяться з 50-х років 

ХХ століття, а у 90-х роках вони були проведені у 31 лісовому масиву у всіх 

природних зонах.  

Під час цієї роботи проаналізовано більш як 2000 модельних дерев 

30 порід при максимальній тривалості рядів до 150 років [155]. Але, на жаль, 

і досі існує значна кількість невирішених питань, які потребують втручання 

окремих науковців і колективів спеціалістів. 

До теперішнього часу інформативно вивчений зв'язок зовнішніх 

факторів середовища з величиною радіального приросту. Так, А. А. Яценко-
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Хмелевський в своїй роботі «Принципи систематики деревини» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] представив ґрунтовний огляд літератури з 

цього питання, починаючи від Леонардо да Вінчі, Монтеня і до наших днів.  

Проблему впливу зовнішніх екологічних чинників на динаміку 

радіального приросту багаторічної деревної рослинності детально вивчали 

багато дендрохронологів – Т. Т. Бітвінскас [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], Н. С. Fritts [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 

Н. В. Ловеліус  [152] та інші. 

Пізніше, вже з нових позицій, залежність величини радіального 

приросту (зокрема, ширини ранньої та пізньої деревини) і рослинної 

продукції від факторів зовнішнього впливу попереднього року були 

досліджені Є. А. Вагановим [Ошибка! Источник ссылки не найден.] та багатьма 

іншими [6, 9, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 138, Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки 

не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 241, Ошибка! Источник ссылки 

не найден., 318]. 

Узагальнюючи результати зазначених досліджень, можна зробити 

наступний висновок – радіальний приріст деревини досить мінливий за 

роками і залежить від багатьох як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. 

Однак оцінка вкладу цих факторів у відповідь, яким виступає щорічний 

радіальний приріст деревини, вимагає подальшого дослідження. 

Тривалий час дендрокліматологи проводили дослідження щодо 

встановлення залежності величини щорічного радіального приросту від 

окремих кліматичних характеристик. Тим часом, інтенсивність впливу 

окремих кліматичних факторів на радіальний приріст деревини залежить від 

географічних умов, біологічних особливостей породи, лісівничих 

характеристик деревостану тощо [138]. 
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Радіальний приріст стовбурної деревини лісотвірних деревних видів – 

складний інтегральний показник, в формуванні якого беруть участь генотип 

кожної конкретної рослини і комплекс факторів зовнішнього середовища. 

При цьому ні індивідуальні генетичні особливості, ні окремі екологічні 

фактори, виключаючи катастрофічні події, не визначають повністю реально 

спостережувану мінливість радіального приросту. Він залежить від 

екологічних умов, кліматичних чинників, умов місцезростання, положення 

розташування дерева в деревостані. Будь-які зміни зовнішнього середовища 

відображаються на зростаючому дереві, це проявляється в зміні ширини 

річних кілець, співвідношенні кількості ранньої і пізньої деревини [8, 9].  

На величину радіального приросту (ширину річних кілець) впливають 

безліч відомих, а часто і невідомих природних та неприродних факторів. Під 

їх впливом його мінливість в динаміці за роками набуває циклічний характер. 

Але два фактори, безумовно, превалюють: перший - зміна віку 

(спочатку інтенсивний ріст молодняку, середній у середньовікових 

насадженнях, уповільнення ростових процесів в стиглому насадженні), 

другий – зміна кліматичних факторів, під впливом яких мінливість ширини 

річних кілець втрачає плавний вигляд і набуває квазіколивальний циклічний 

характер. Саме ці дві властивості дерев є основою дендрохронологічних і 

дендрокліматичних досліджень [9]. Відносно нетривалий часовий ряд 

вимірювань кількісного показника радіального приросту не дозволяє повною 

мірою визначити і піддати перевірці істинності метричні чисельні 

характеристики багаторічних, явно періодичних рядів коливань та інших 

показників систематичності. Однак і заперечувати їх не можна з позицій 

теоретичних уявлень про коливання приросту як динамічного процесу. 

Забезпечення стабільності клімату нашої планети на даному етапі 

розвитку людського суспільства розглядається як одна з найважливіших 

проблем глобального масштабу. Критичне зростання в атмосфері 

концентрації вуглекислого газу внаслідок господарської діяльності є однією з 

основних чинників, що спричиняють глобальні зміни клімату. Серед 
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головних джерел надходження СО2 в атмосферу є спалювання викопних 

вуглецевмісних видів палива, а також – вивільнення вуглекислого газу 

внаслідок зміни типу лісокористування. Зокрема, за оцінкою Міжурядової 

групи експертів зі зміни клімату, близько 1/5 частки поточного зростання 

концентрації парникових газів у атмосфері викликане змінами в 

землекористуванні, і в першу чергу – діяльністю у галузі лісового 

господарства. Головними причинами є зменшення біомаси лісів, яке 

супроводжуються виносом накопиченого в лісових екосистемах вуглецю та 

зменшення частки поглинання двоокису вуглецю внаслідок скорочення через 

вирубування лісів, а отже, і фотосингезуючої поверхні планети [187]. 

Водночас, лісогосподарська діяльність розглядається як один із головних 

чинників, що може суттєво вплинути на баланс вуглецю, оскільки ліси є 

основними наземними поглиначами вуглекислого газу, здатними природним 

шляхом впливати на його концентрацію в земній атмосфері. Проблему 

накопичення газів, що спричиняють парниковий ефект у земній атмосфері, 

почали активно обговорювати в широких наукових та політичних колах світу 

з середини 80-х років минулого століття [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., 141]. Накопичення таких газів призводить до потепління атмосфери 

Землі, що змінює загальний клімат планети. В першу чергу це відіб’ється на 

рівні поверхні Світового океану, кліматі зон пустель та холодних зон 

полюсів. 

Іншим важливим питанням, яке тісно пов'язане з попереднім, є оцінка 

лісів з точки зору ресурсів енергії. Мета вивчення можливості зменшення 

вмісту СО2 в атмосфері шляхом використання альтернативних джерел енергії 

поряд із викопним паливом. Головна ідея полягає в переході від спалювання 

викопних його видів (газу, нафти, вугілля), до малого кругообігу вуглецю: 

деревина → спалювання → СО2 → фотосинтез → деревина. Крім того, 

існування альтернативних джерел енергії зменшує залежність енергетичних 

систем країни від раптових негативних політичних та ресурсних змін. Для 

країн Європи, в яких немає достатніх власних запасів викопного палива, це 
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питання залишається досить актуальним [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  

Існуючі погляди щодо сталого розвитку передбачають, що природні 

лісові екосистеми є основою існування живих організмів на планеті. У червні 

1992 року на Конференції з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро, 155 країн 

світу, зокрема й Україна, підписали Рамкову конвенцію ООН про зміни 

клімату (РКЗК) для проведення узгоджених дій щодо захисту кліматичної 

системи [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Нині, понад 180 країн 

світу і Європейський Союз ратифікували цю Конвенцію. Україна 

ратифікувала Конвенцію і стала її Стороною з 11 серпня 1997 року. РКЗК має 

за кінцеву мету «...домогтися стабілізації концентрації парникових газів в 

атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного 

впливу на кліматичну систему...» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Кількісні зобов'язання сторін Конвенції визначені у Кіотському протоколі 

(КП) до РКЗК, який підписаний Україною у 1999 році [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Цей процес продовжується сьогодні у пост-Кіотських 

домовленостях, а саме в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 

(UNFCCC), у так званій Паризькій кліматичній угоді 2015 року [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.].  

Для України діяльність у галузі лісового господарства є одним із 

привабливих у екологічному, соціальному та економічному відношенні 

напрямів зменшення антропогенного впливу на зміну клімату. Попередні 

експертні оцінки свідчать, що лісове господарство України має значний 

потенціал для зменшення концентрації парникових газів у атмосфері та 

досягнення мети РКЗК [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Верховна 

Рада України 4 лютого 2004 року ратифікувала Кіотський протокол до 

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Прийнявши міжнародні зобов’язання згідно з Кіотським 

протоколом, Україна має на регулярній основі вести щорічний кадастр 

чистих змін викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів, які є 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83
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прямим результатом діяльності людини у сфері змін землекористування і в 

лісовому господарстві, починаючи з 1990 року. Такі оцінки мають 

враховувати обсяги викидів і поглинання парникових газів при 

лісорозведенні, лісовідновленні та залісненні. 

Реалізація будь яких проектів в царині охорони довкілля, збереження 

біорізноманіття та розширення ресурсних можливостей лісів безумовно 

потребує відповідного фінансування. Нажаль фінансова спроможність 

лісового господарства в Україні є досить обмежена та потребує розширення 

саме в частині реалізації таких напрямків діяльності. Нині існують 

можливості та механізми залучення фінансування з-за кордону, джерел, 

якими практично не користуються сьогодні, хоча аналіз використання 

ресурсів міжнародних фінансових установ показав їх перспективність [320]. 

Участь у міжнародній діяльності з питань зміни клімату ставить перед 

лісовим господарством України низку принципово нових завдань, серед яких 

оцінка потенціалу лісового господарства України щодо поглинання 

парникових газів, визначення головних напрямів діяльності у лісовому 

господарстві для забезпечення виконання Україною вимог Рамкової 

конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу і оцінка 

пов'язаних з цим можливих вигод, затрат і перешкод [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден., 184, 219, Ошибка! Источник ссылки не 

найден., 288, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

Висновки до першого розділу. Проведений огляд основних напрямків 

досліджень щодо аналізу стану, продуктивності, особливостей росту та 

розвитку дубових деревостанів дає підстави узагальнити наступне: 

1. Природно-кліматичні умови регіону досліджень є доволі 

сприятливими для росту основних лісотвірних деревних видів, зокрема, дуба 

звичайного, де він є найбільш поширеною твердолистяною породою. 
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2. Дубові насадження Правобережного Полісся мають велике 

еколого-економічне значення для держави, виконують ряд важливих 

екологічних, захисних, рекреаційно-оздоровчих функцій та мають 

найціннішу у регіоні деревину. 

3. Формування та збереження високопродуктивних дубових 

насаджень неможливе без постійного моніторингу за лісами, без своєчасного 

планування та проведення санітарно-оздоровчих заходів відповідно до 

лісопатологічного стану деревостанів. 

4. В умовах переважання суцільно-лісосічних рубань головного 

користування в Україні, дослідження відновлювальних сукцесій у подальші 

періоди росту може стати науковим підґрунтям для розробки заходів щодо 

сталого лісокористування. 

5. Дослідження радіального приросту дерев дуба звичайного, з 

урахуванням кліматичних показників, дозволяє аналізувати минулі періоди 

росту, оцінити вплив на ріст дерев природних і антропогенних чинників та 

прогнозувати можливі сценарії їх розвитку у майбутньому. 

6. Оцінка біопродуктивності дубових деревостанів, як основного 

накопичувача депонованого вуглецю у фітомасі твердолистяних лісів, дасть 

уяву про потенційні можливості покращення екологічних умов 

навколишнього середовища. 

7. Огляд науково-технічної літератури за темою досліджень дає 

розуміння недостатнього комплексного підходу в оцінці лісівничо-

екологічних та ресурсних можливостей насаджень дуба звичайного у 

Правобережному Поліссі України, який міг би забезпечити стале 

лісокористування.  

 

Матеріали розділу опубліковані у працях [26, 27, 80, 82, 84, 86, 89, 101, 

102, 105, 128, 144, 197, 238, 318, 320]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У процесі проведення наукових робіт, після формулювання об’єкту, 

предмету, мети та завдань дослідження, використовувалися загально-

філософські методи, основу яких складали найбільш загальні закони 

розвитку матеріального світу, а також загальнонаукові методи – аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, спостереження, експеримент, вимірювання, 

моделювання. На основі теоретичних гіпотез проведені системні 

дослідження у штучних та природних насадженнях дуба звичайного у 

лісових екосистемах Правобережного Полісся України. Вони дозволили 

отримати первинний матеріал, який, після математичного опрацювання, 

аналізу та узагальнення, дозволив зробити науково обгрунтовані висновки 

щодо будови, розвитку, відновлення та вирощування дубових насаджень у 

регіоні досліджень. 

Одним із головних принципів, покладених в основу проведених 

досліджень та аналізу отриманих результатів, був принцип порівняльної 

екології, закономірних біогеоценотичних змін у дубових формаціях. 

Дослідження ґрунтувалися на схемі, відповідно до якої стан, продуктивність 

та стійкість дубових деревостанів, безпосередньо, залежить від природних 

екологічних та антропогенних факторів середовища регіону.  

 

2.1. Методологія дослідження сучасного стану та структури 

дубових деревостанів  

 

Методологія проведених досліджень відштовхувалась від 

загальноприйнятих норм проведення науково-дослідних робіт. У процесі 

досліджень здійснювали організаційний і дослідницький етапи, а також етапи 

опрацювання, узагальнення та апробації отриманих результатів. В основу 
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методології нами покладено діалектико-системний підхід пізнання процесів, 

явищ, та законів природи з використанням інформаційних та дистанційних 

технологій. В процесі планування, проведення досліджень було використано 

відомі структури та різні складові науки, як системи знань, до яких можна 

віднести наукові закони, наукові факти, категорії та принципи. Відомо, 

процес досліджень – це сукупність організаційних, методичних та технічних 

прийомів, які виконуються за встановленими процедурами. З огляду на це ми 

застосовували відомі рівні пізнання: теоретичний рівень, який полягав у 

висунені різноманітних гіпотез і теорій за напрямками досліджень, а також 

емпіричний, який включав спостереження і експеримент. До останнього 

варто віднести групування отриманих даних, їх співставлення та 

узагальнення. 

Сучасне лісівництво має різні методи, які направлені на пізнання тих 

чи інших процесів і явищ. Ми використовували загально-філософські та 

загально-наукові методи, вищезазначені та часткові методи, які описуються 

нижче. 

Вивчення сучасного стану штучних та природних дубових деревостанів 

проводились шляхом закладки тимчасових пробних площ (ТПП) у найбільш 

поширених у регіоні досліджень типах лісорослинних умов. На ТПП 

визначались численні лісівничо-таксаційні показники (запас, приріст, 

бонітет, повнота та інші), які повною мірою характеризували продуктивність 

і стан насаджень дуба звичайного. Вибір місць закладки ТПП здійснювався 

шляхом аналізу матеріалів лісовпорядкування у найбільш типових для 

регіону дослідження лісогосподарських підприємствах з огляду 

представництва дубових насаджень у складі його лісового фонду. Після 

відбору ділянок для ТПП проводилась їх прив’язка до існуючої квартальної 

мережі. Вони закладались у насадження різного віку, походження та з різною 

участю дуба звичайного у породному складі в умовах свіжих і вологих 

сугрудів. На ТПП здійснювали опис ділянки за стандартними лісівничими 

методиками: рельєфу, підросту, підліску, надґрунтового покриву, ґрунту [4, 
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Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Розмір ТПП визначали із розрахунку охоплення 150-200 дерев головної 

породи. Їх площа знаходилася у межах 0,25–1,0 га. Суцільний перелік дерев 

на пробних площах проводився з використанням мірної вилки у межах 

кожної деревної породи за двосантиметровими ступенями товщини. Після 

проведення суцільного переліку дерев на пробі визначали середню висоту 

насадження через визначення висоти 20–25 дерев. Для вибору модельних 

дерев, використовували метод пропорційно-ступінчастого представництва за 

класами товщини, відбираючи до 10 модельних дерев залежно від віку 

насаджень. Закладені ТПП репрезентували дубові насадження в умовах 

свіжих та вологих сугрудів у Правобережному Поліссі. 

З метою вивчення динаміки радіального приросту та фіторізноманіття 

дубових лісів у регіоні були закладені окремі групи тимчасових пробних 

площ, які повніше відповідали вимогам для вирішення поставлених у роботі 

завдань (Додатки Б, В). Усі виміри заносили до спеціальних бланків, які, у 

наступному, оброблялися на персональних комп’ютерах за допомогою 

прикладних програм. 

Сучасна типологічна структура дубових лісів вивчалась шляхом 

аналізу матеріалів лісовпорядкування станом на 1.01.2011 року, а також 

обстеження насаджень дуба звичайного у натурі.  

Методи оцінювання лісових ґрунтів базувались на основі визначення їх 

лісорослинного потенціалу шляхом аналізу видового складу та 

продуктивності деревостану, підліску, підросту і надґрунтового покриву, а 

також через методи безпосереднього дослідження ґрунтових властивостей [2, 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Ґрунтові дослідження проводились на базі кількох методик 

порівняльно-екологічного характеру. На ТПП проводили закладку ґрунтових 

профілів за стандартними методиками: по одному профілю та по дві ґрунтові 

прикопки на кожній ТПП. Зразки ґрунту для аналізу відбирались із кожного 
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генетичного горизонту ґрунту, починаючи знизу ґрунтового профілю. У 

процесі досліджень проводився опис ґрунтових горизонтів із визначенням їх 

потужності, забарвлення, структури, новоутворень, як хімічного, так і 

біологічного походження, визначався гранулометричний склад, проводилися 

лабораторні аналізи за існуючими методиками [ДСТУ 4287: 2004]. 

У лабораторних умовах у зразках ґрунту визначали: вміст гумусу (за 

Тюріним); гранулометричний склад кожного горизонту (за Качинським); 

гігроскопічну вологу методом висушування за температури 105 0С; рН 

сольове та водне за допомогою рН метра ЛПУ - 0,1; гідролітичну кислотність 

(методом Каппена); азот (за методом Тюріна, Кононової); фосфор (за 

Кірсановим); суму увібраних основ (за Каппеном-Гільковицем) [7, Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Дослідження деревостанів дуба звичайного у структурі лісового фонду 

Правобережного Полісся проведені на основі бази даних «Лісовий фонд 

України» виробничого об’єднання «Укрдержліспроект». Для цього з бази 

даних «Лісовий фонд України» виробничого об’єднання «Укрдержліспроект» 

був сформований нестандартний запит наявних показників деревостанів з 

участю дуба звичайного регіону дослідження. До сформованого запиту 

увійшла інформація з таксаційною характеристикою деревостанів, за участю 

дуба звичайного, як головної породи трьох поліських областей України 

(Волинська, Житомирська, Рівненська). 

Основу бази даних складає кадастрова та таксаційна характеристика 

кожного виділу з лісового фонду господарств, підпорядкованих Державному 

агентству лісових ресурсів України. Одним з недоліків цієї бази даних є 

неповна інформація про наявні лісові насадження інших землевласників. 

Основну частину даних складають результати лісовпорядної інвентаризації 

лісових насаджень. Особливість цієї інформації в тому, що вона отримується 

окомірно-вимірювальним методом, який, хоч і прийнятий на виробництві, 

але має певні неточності, пов’язані з суб’єктивною оцінкою таксатора. 

Оцінити помилки, використовуючи такий метод важко, і деякі вчені 
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зауважують, що вони можуть бути істотними [4, 136, Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Кожне насадження в цьому запиті охарактеризоване дев’ятьма 

основними показниками такими як площа насадження, середній вік 

насадження, середня висота, середній діаметр, бонітет, тип лісорослинних 

умов, відносна повнота, стовбуровий запас на 1 га та склад насадження.  

 

2.2. Методика дослідження динаміки фіторізноманіття та 

екологічних параметрів місцезростань  

 

Дубові насадження, складаються із певних компонентів, одним із яких 

є живе надґрунтове покриття. Воно відіграє значну роль у проходженні всіх 

сукцесійних та ценотичних процесів у лісових біоценозах і може слугувати 

певним індикатором їх стійкості. Дослідження динаміки фіторізноманіття у 

живому надґрунтовому покриві проводилось у період максимального 

розвитку фітомаси рослинності за стабільного рівня вологості.  

Для отримання польових результатів на пробних площах по діагоналі, 

закладались пробні ділянки (розміром 1х1 м), де здійснювався опис 

рослинності. На кожній пробній площі було окремо встановлено кількість 

пробних ділянок у відповідності до характеристик живого надґрунтового 

покриття та проведено відбір зразків для гербарію, на основі якого було 

визначено види рослин. Також проводилось визначення проективного 

покриття та здійснювався геоботанічний опис. 

З метою вивчення динаміки фіторізноманіття та екологічних 

параметрів місцезростань всього було закладено 63 пробних площ на яких 

виконано повні геоботанічні описи – 36 шт. у вологих сугрудах та 27 – у 

свіжих. Пробні площі у вологих сугрудах закладені у ДП «Лугинське ЛГ», 

Дивлинському лісництві та ДП «Баранівське ЛМГ», Баранівському лісництві; 

у свіжих сугрудах пробні площі заклалдені у ДП «Житомирське ЛГ», 

Левківському лісництві, ДП «Малинське ЛГ», Малинському та Українському 
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лісництвах, ДП «Баранівське ЛМГ», Баранівському та Биківському 

лісництвах, ДП «Лугинське ЛГ», Литківському та Дивлинському лісництвах.  

Таксаційну характеристику пробних площ наведено за таксаційними 

описами відповідних лісництв, а також за результатами натурних обстежень 

кожної ділянки (табл. 2.1, 2.2, додаток В).  

Таблиця 2.1 

Таксаційна характеристика пробних площ, закладених у дубових 

насадженнях свіжих сугрудів 

№ 

з/п 

Характеристика 

деревостану 

Вік, 

років К
л

а
с 

б
о
н

іт
ет

у
 

П
о
в

н
о
т
а
 Запас 

дереви- 

ни на  

1 га, м3 

130-140 років 

1 9Дз1Сз+Бп 

Підлісок Лчз, зімкнутість 0,40 

130 ІІІ 0,60 270 

2 8Дз1Сз1Бп 

Підлісок кулісний, зімкнутість 0,30 

131 ІІ 0,70 340 

3 10Дз+Бп 126 ІІ 0,61 308 

1 рік 

4 Зруб. Материнський деревостан: 8Дз2Сз  130 ІІ 0,50 250 

5 Зруб. Незімкнуті л/к першого року створення.  

Склад: 8Дз2Сз 

1    

6 Зруб. Материнський деревостан: 8Дз1Сз1Бп 

Незімкнуті л/к першого року створення. 10Дз 

131 

1 

ІІ 0,70 

 

340 

 

2 роки 

7 Незімкнуті л/к, склад 8Дз2Сз 2 ІІ   

8 Незімкнуті л/к, склад: 8Дз2Сз 2 ІІ   

9 Незімкнуті л/к, склад 8Дз2Сз 2 І   

3 роки 

10 Незімкнуті л/к, склад 8Дз2Сз 3 ІІ   

11 Незімкнуті л/к, склад 8Дз2Сз 3 ІІ   

12 Незімкнуті л/к, склад 8Дз2Сз 3 ІІ   

9-10 років 

13 Лісові культури: 10Дз 

Природне поновлення: 10Ос 

10 

10 

ІІ 0,85 18 

14 Лісові культури: 7Дз1Сз1Бп1Гз+Влч 10 ІІІ 0,80 16 

15 Лісові культури: 8Дз2Клг. 

Природне поновлення: 7Бп3Ос 

10 ІІ 0,80 18 

20-40 років 

16 8Дз2Бп 29 І 0,74 116 
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17 10Дз 40 ІІ 0,72 124 

18 10Дз 20 ІІІ 0,66 26 

 

Продовження таблиці 2.1 

 

з/п 

Характеристика 

деревостану 

Вік, 

років К
л

а
с 

б
о
н

іт
ет

у
 

П
о
в

н
о
т
а
 

Запас 

дереви- 

ни на  

1 га, м3 

50-60 років 

19 10Дз+Бп 62 І 0,70 235 

20 Лісові культури: 8Дз2Сз 

Підлісок, зімкнутість 0,20 

56 І 0,70 230 

21 10Дз 48 І 0,73 196 

80-90 років 

22 Лісові культури: 8Дз2Бп+Ос+Сз  

Підріст 10Гз, 20 років, висота 4м, 4-5тис.шт/га 

Підлісок, Лщз, зімк. 0,40 

81 І 0,65 270 

 

23 7Дз2Сз1Бп 

Дз, Бп – вегетативного походження 

Підлісок Грз, Брб, Клт, зімкнутість 0,50 

81 ІІ 0,65 270 

24 8Дз2Сз 80 ІІІ 0,60 146 

100-110 років 

25 10Дз+Сз  

Дз – вегетативного походження 

Підріст 10 Бп, 15 років, висота 4 м, 1 тис. шт/ га 

96 ІІ 0,60 240 

26 8Дз2Сз+Бп  

Підлісок кул, Грз, зімкнутість 0,20 

111 ІІ 0,70 330 

 

27 7Дз2Сз1Бп+Ос+Гз 106 ІІ 0,70 300 

 

Для кожної вікової категорії фітоценозів рослинних угруповань у 

кожному з досліджуваних типів лісорослинних умов було закладено по три 

пробні площі. Вивчення біорізноманіття у сформованих лісових насадженнях 

та на зрубах різного віку проводили за загальноприйнятими методиками 

[134Ошибка! Источник ссылки не найден.]. При цьому стандартні пробні площі 

закладали за А. А.  Юнатовим  [Ошибка! Источник ссылки не найден.], залежно від 

складності фітоценозу, вони мали розмір від 625 м2 до 1 га.  

У субклімаксових фітоценозах для досліджень обирали такі, у складі 

насаджень котрих переважав дуб звичайний (Quercus robur L.) – не менше 

7 одиниць. 
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У лісових культурах усіх вікових груп дослідження проводили на 

ділянках, де у складі культур та природному поновленні були присутні 

виключно аборигенні деревні види (дуб звичайний, береза повисла, береза 

пухнаста (Betula pubescens Ehrh.), сосна звичайна, осика, граб звичайний, 

клен гостролистий тощо), без інтродукованих видів – ялини звичайної та 

модрин європейської (Larix decidua Mill.) і сибірської (Larix sibirica Ldb.).  

Таблиця 2.2 

Таксаційна характеристика пробних площ, закладених у дубових 

насадженнях вологих сугрудів 

№ 

з/п 
Характеристика деревостану 

Вік, 

років 

 К
л

а
с 

б
о
н

іт
ет

у
 

П
о
в

н
о
т
а
 

Запас 

дереви- 

ни на 

1 га, м3 

120 років 

1 10Дз+Ос+Бп 120 ІІ 0,60 250 

2 10Дз 120 ІІ 0,62 303 

3 8Дз2Гз+Бп 121 ІІ 0,54 242 

1 рік 

4 Зруб – ІІ – – 

5 Зруб – ІІ – – 

6 Зруб – ІІ – – 

2 роки 

7 Незімкнуті лісові культури: 8Дз2Сз 2 І – – 

8 Незімкнуті лісові культури: 8Дз2Сз 2 ІІ – – 

9 Незімкнуті лісові культури: 8Дз2Сз 2 ІІ – – 

3 роки 

10 Незімкнуті лісові культури: 9Дз1Бп 3 ІІ – – 

11 Незімкнуті лісові культури: 8Дз1Ос1Бп 3 ІІ – – 

12 Незімкнуті лісові культури: 8Дз2Сз 3 ІІ – – 

7 років 

13 Незімкнуті лісові культури: 10Дз+Бп+Ос 7 І – – 

14 Незімкнуті лісові культури: 8Дз2Бп+Ос 7 ІІ – – 

15 Незімкнуті лісові культури: 8Дз2Бп+Ос 7 ІІ – – 

10 років 

16 Лісові культури 10Дз 10 ІІ 0,95 12 

17 Лісові культури 10Дз+Бп 10 ІІ 0,96 14 

18 Лісові культури 9Дз1Бп+Ос 10 ІІ 0,96 12 

20 років 

19 8Дз2Сз 20 ІІ 0,95 58 

20 8Дз2Сз 20 ІІ 0,95 60 

21 7Дз2Сз1Бп+Ос 20 ІІ 0,80 60 

40 років 

22 10Дз+Бп 46 ІІ 0,76 202 

23 8Дз1Бп1Влч 41 ІІ 0,80 175 
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24 7Дз2Сз1Ос+Бп 41 ІІ 0,71 141 

60 років 

25 8Дз1Бп1Ос 61 ІІ 0,70 204 

26 9Дз1Ос+Бп 66 ІІ 0,74 234 

27 10Дз+Ос+Бп 61 ІІ 0,72 204 

 

 

Продовження таблиці 2.2 

№ 

з/п 

Характеристика деревостану, підросту, 

підліску 

Вік, 

років 

 К
л

а
с 

б
о
н

іт
ет

у
 

П
о
в

н
о
т
а
 

Запас 

дереви- 

ни на  

1 га, м3 

80 років 

28 9Дз1Бп+Влч 81 ІІ 0,70 263 

29 7Дз3Сз 77 І 0,73 257 

30 7Дз1Сз1Бп1Влч 77 ІІ 0,70 255 

90 років 

31 10Дз 96 ІІ 0,71 300 

32 7Дз2Сз1Бп+Ос 90 ІІ 0,70 298 

33 7Дз2Бп1Ос+Сз 86 ІІ 0,61 224 

100 років 

34 8Дз2Сз 100 ІІ 0,61 258 

35 7Дз2Сз1Ос+Бп 100 ІІІ 0,71 288 

36 7Дз2Сз1Бп 96 ІІ 0,61 268 

 

Видовий (флористичний) склад рослинних угруповань вивчали за 

А. А. Корчагіним  [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Головна увага при цьому 

була приділена трав’яно-чагарничковому ярусу, як найбільш багатому 

видами та динамічному з усіх ярусів лісової рослинності. Динаміку 

рослинного покриву після рубок головного користування досліджували за В. 

Д. Алєксандровою [Ошибка! Источник ссылки не найден.], при цьому для 

кожного рослинного угруповання відмічали: проективне покриття кожного 

виду (%) або присутність виду (+), кількість ярусів рослинності, наявність 

синузії весняних ефемероїдів, загальний стан рослинного покриву та окремих 

еколого-ценотичних груп видів. 

На окремих, найбільш складних ділянках, проективне покриття видів 

визначали за допомогою сітки Л. Г. Раменського (1 м2). У дослідженнях ми 

керувались положеннями, сформульованими Г. Вальтером  [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], який вказував, що вивчення дуже 

динамічних рослинних угруповань після суцільних зрубів лісів можливе на 
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тій самій ділянці послідовно, рік за роком, протягом 4–6 років. Однак, у 

подальшому для згаданої цілі слід використати метод порівняльної екології – 

у фітоценозах різного віку, але у подібних екологічних умовах [1].  

Для порівняння біорізноманіття у фітоценозах та рослинних 

угрупованнях у динамічних рядах рослинності у процесі відновлювальних 

сукцесій після проведення суцільних рубок використовували 

загальноприйняті у геоботаніці показники, зокрема, такий абсолютний, як 

видова насиченість фітоценозу або певного ярусу рослинності (загальну 

кількість видів в угрупованні або ярусі) [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

З метою кількісної оцінки видової подібності трав’яно-чагарничкового 

ярусу рослинних угруповань розраховували загальноприйнятий в екології 

відносний показник – індекс видової подібності Сьоренсена-Чекановського 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.], за формулою: 

BA

C
Івп




2
 (2.1),  

де Івп – індекс видової подібності; A – кількість видів у пробі; А, B – 

кількість видів у пробі; В, C – кількість спільних видів у пробах А і В.
 

 

При цьому з 3-х повних геоботанічних описів рослинності у певній 

віковій групі фітоценозів/рослинних угруповань обирали одну, яка 

характеризувалася найбільшою видовою насиченістю та була найбільш 

репрезентативною для цієї вікової групи, оскільки індекс видової подібності 

розраховується виключно для 2-х фітоценозів/рослинних угруповань. 

Найбільш репрезентативні пробні площі для кожної вікової групи 

фітоценозів/рослинних угруповань виділено сірим кольором у таблицях 

додатку В. Для цього показника розроблено кількісні межі [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]: величина менше 0,50 – видова подібність 

низька, величина більше 0,50 – видова подібність висока. З метою всебічної 

оцінки динаміки індексу видової подібності Сьоренсена-Чекановського у 
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рослинних угруповань різного віку після суцільної рубки будували 

спеціальну матрицю. 

Еколого-ценотичні групи видів визначали за С. М. Панченком [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], виділяли такі еколого-ценотичні групи видів: лісову, 

узлісну, лучну, болотну, рудеральну. Класифікацію життєвих форм видів 

подано за І. Г. Серебряковим [Ошибка! Источник ссылки не найден.], конкретні 

життєві форми видів наведено за «Визначником вищих рослин України» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]: однорічники, одно-дворічники, дворічники, 

трав’яні багаторічники, чагарнички (додаток В).  

Фітоіндикацію екологічних умов у материнських насадженнях, на 

зрубах та у лісових культурах дуба різного віку проводили за методикою, 

розробленою Я. П. Дідухом, П. Г. Плютою [Ошибка! Источник ссылки не найден.] з 

використанням розробленої ними програми синфітоіндикації «Sphyt». 

Кількісні значення балів досліджених екологічних параметрів для кожного 

виду взято з монографії Я. П. Дідуха [Ошибка! Источник ссылки не найден.], саме на 

їх основі за допомогою програми «Sphyt» розраховували бали екологічних 

параметрів для кожного конкретного геоботанічного опису, а у подальшому 

– рахували середні значення та прості статистики для параметрів ґрунту для 

певної вікової категорії фітоценозу. Бальна оцінка отримана на основі повних 

геоботанічних описів, узагальнених у таблицях додатку В, для наступних 

параметрів грунту: Hd – вологості, fH – перемінності зволоження, Rc – 

кислотності, Sl – сольового режиму (загальної кількості солей у ґрунті), Ca – 

кількості карбонатів кальцію і магнію у ґрунті, Nt – кількості азоту, Ae –

аерованості ґрунту. Слід зазначити, що динаміка всіх показників ґрунту 

прямо відповідала динаміці значень балів відповідних параметрів, за 

винятком кислотності ґрунту (Rc), який знаходився у зворотному зв’язку з 

останніми, оскільки він пов’язаний з реальними значеннями рН. Тобто, чим 

більші значення балів кислотності ґрунту (Rc), тим ґрунт є менш кислим, чим 

менші – тим ґрунт є більш кислим. 
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Українські та латинські назви судинних рослин наведено за 

Визначником вищих рослин України [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

 

2.3. Методики вивчення лісопатологічного стану дубових насаджень  

 

Вивчення ентомологічного стану дубових насаджень проводили згідно 

методик М. М. Падія  [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], М. М. Завади [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 

В. Л. Мешкової  [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Дослідження 

фітопатологічного стану дубових деревостанів проводили згідно методик 

А. Ф. Гойчука  [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], Г. А. Тимченка та ін. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Для встановлення категорії санітарного стану дерев було використано 

рекомендації і шкали УкрНДІЛГА та Санітарних правил в лісах 

України [Ошибка! Источник ссылки не найден., 227, 228,]:  

1 – без ознак ослаблення: крона густа, повне вкриття листям здорового 

темно-зеленого забарвлення; відсутність сухих гілок усередині крони, 

захворювань та пошкоджень; стовбури і кореневі лапи не мають зовнішніх 

ознак пошкодження та водяних пагонів; 2 – задовільний стан: крона густа або 

дещо розріджена; добре вкрита листям зеленого забарвлення; можлива 

наявність невеликих сухих гілок у кроні чи борошнистої роси на листі. 

Стовбури і кореневі лапи мають одну-дві незначні зовнішні ознаки 

механічних пошкоджень чи невеликих морозобоїн; поодинокі водяні пагони; 

3 – незадовільний стан: у кроні багато сухих скелетних гілок різної давності і 

збереженості. Пагононосна частина крони велика, але вкриття листям рідке, 

прозірчасте через слабку насиченість крони живими гілками, або, навпаки, 

крона сильно скорочена і загущена через велику кількість дрібних вторинних 

гілок по основах первинних гілок і стовбуру. Листя світло-зелене, можлива 

наявність пожовклого, іноді буруватого листя. Стовбури і кореневі лапи 
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мають значні зовнішні ознаки механічних пошкоджень, морозобоїн чи 

захворювань (плодові тіла або інші ознаки діяльності дерево руйнівних 

грибів, рак, тощо). Значна частина периметра стовбура заселена 

стовбуровими шкідниками. Можливе соковиділення зі стовбура, кореневих 

лап чи скелетних гілок. Стовбур вкритий численними водяними пагонами, 

частина з яких уже всихає; 4 – сухостій. 

У проведених дослідженнях, з метою встановлення загального 

санітарного стану та визначення причин деградації насаджень, було 

використано метод статистично - порівняльного аналізу. Дослідження 

базувалось на основі чинних нормативних документів та рекомендацій з 

використанням санітарних обстежень і матеріалів оглядів розповсюдження 

шкідників та хвороб проведених ДСЛЗП «Вінницялісозахист» та 

«Рівнелісозахист» за багаторічний період (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Характеристика категорій стану дерев  

Категорії 

стану 
Ознаки стану листяних дерев 

I - без ознак 

ослаблення 

крона густа, листя зеленого кольору, приріст поточного року 

нормального розміру для даної породи, віку, сезону, умов місця 

зростання; стовбури і кореневі лапи не мають зовнішніх ознак 

пошкодження 

II - ослаблені 

крона середньої густоти, листя зелене, приріст зменшений не більше 

ніж на 1/2 нормального; незначне (до 1/4 периметра) механічне 

пошкодження кореневих лап або стовбурів; поодинокі водяні 

пагони; ракові утворення або напливи до 1/4 периметра стовбура, 

нахил стовбура до 10 градусів від вертикальної осі; борошниста 

роса на листі до 75 відсотків; морозобоїни, об’їдання листя до 25 

відсотків 

III - дуже 

ослаблені 

крона ажурна, листя дрібне, світло-зелене; приріст незначний або 

відсутній; поодинокі сухі скелетні гілки в різних частинах крони; 

ракові утворення, механічні пошкодження стовбура або кореневих 

лап до 1/2 периметра; нахил стовбурів 20-30 градусів від 

вертикальної осі; злам вершини не більше ніж 2/3 частини живої 

крони; численні водяні пагони і кущі омели; ураження листя 

борошнистою росою 76-100 відсотків; соковиділення на гілках і 

стовбурах; об’їдання листя до 90 відсотків у молодняках, 

середньовікових і пристиглих насадженнях та до 70 відсотків - у 

стиглих і перестійних 
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IV - відмираючі 

крона дуже ажурна, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, 

всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони; механічні пошкодження 

стовбура або кореневих лап, ракові утворення більше ніж на 2/3 

периметра, а для поперечного раку дуба за умови, що рана охоплює 

100 відсотків периметра стовбура; нахил стовбурів більше ніж 30 

градусів від вертикальної осі; злам більше 2/3 верхньої частини 

крони; сліди заселення стовбуровими шкідниками; масові або 

відмираючі водяні пагони; плодові тіла дереворуйнівних грибів або 

дупла на стовбурах; понад 50 відсотків крони заселено омелою; 

дерева з підірваною кореневою системою, нахилом нижньої та 

середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, а 

також з дугоподібно зігнутими стовбурами 

V - свіж сухостій 
листя засохло або відсутнє; дерева заселені або відпрацьовані 

стовбуровими шкідниками; дерева із зламаним стовбуром 

VI - старий 

сухостій 

листя і гілки другого і третього порядків відсутні; опадання 

кори; під залишками кори є грибниця дереворуйнівних грибів 

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 756 від 26.10.2016} 

2.4. Радіальний приріст дубових деревостанів та оцінка їх 

біопродуктивності  

 

Аналіз багаторічної динаміки радіального приросту дерев на пробних 

площах базувався на принципах і методах сучасної дендрокліматології – 

одного з напрямків дендрохронології. Ці методи досить докладно викладені в 

фундаментальних роботах Т. Т. Бітвінскаса [9], В. Є. Вихрова [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], А. А. Молчанова [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Вони ґрунтуються на тому, що в умовах помірного клімату деревні рослини 

протягом кожного року формують одне річне кільце – шар клітин, який 

утворюється під дією сезонної періодичної діяльності камбію у результаті 

зміни теплої і холодної пір року. Зокрема, у дуба звичайного з початком 

вегетаційного періоду починає формуватись шар великих і тонкостінних 

клітин (рання деревина), а у кінці – утворюється шар дрібних і товстостінних 

клітин (пізня деревина). Перехід між ранньою і пізньою деревиною – 

плавний, а між річними шарами – різкий [4, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Таким чином, дендрокліматологія вивчає закономірності росту річних 

шарів деревних порід залежно від кліматичних умов та дії інших чинників. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/756-2016-%D0%BF#n9
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Чинники, які впливають на ширину річного кільця, умовно можна розділити 

на дві групи: внутрішні та зовнішні. До внутрішніх факторів можна віднести 

деревну породу, спадкову мінливість, вік та плодоношення [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.], а до зовнішніх чинників – 

кліматичні і ґрунтові умови, пожежі, спалахи шкідників та господарську 

діяльність [9, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

На закладених тимчасових пробних площах у свіжих і вологих 

сугрудах підбирали модельні дерева шляхом випадкового розподілу 

майданчиків величиною 200–250 м2. Кількість модельних дерев становило 

10–25 для пробної площі, місцезнаходження і характеристика яких наведені в 

додатку Б. Вимірювання ширини річних кілець були зроблені на взятих 

моделях на висоті 1,3 м, з двох сторін. Ширину річних кілець виміряно 

інструментом Corim Maxi з точністю до 0,01 мм.  

 

Під час обробки даних результатів досліджень і побудові порівняльних 

кривих порічної динаміки радіального приросту, застосовано метод індексів 

радіального поточного приросту, розроблений В. Є. Рудаковим [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], який чітко відображає мінливість визначених 

природних явищ у відносних безрозмірних величинах.  

Індекс радіального приросту визначається за формулою: 

I = i / iср * 100 ,                                                     (2.2) 

де i - ширина річного кільця; iср – середня ширина річного шару. 

Використаний прийом обчислень індексів і згладжування цих величин 

у відношенні до ковзної середньої за 3-5 років. Біологічне обґрунтування і 

техніка цих визначень викладені в монографії Т. Т. Бітвінскаса [9]. 

Додатково для дендрохронологічного аналізу на кожній пробній площі 

з модельних дерев І і ІІ категорії санітарного стану [9] відібрано по 15 зразків 

(кернів) деревини на висоті стовбурів дерев 1,3 м буравом на тимчасових 

пробних площах. Для відбору кернів використовували віковий бур Преслера 
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для дуба (MORA). Зразки деревини відбирали під прямим кутом до стовбура 

та у напрямку від кори до серцевини. Складений бур вкручували у дерево і за 

допомогою екстрактора діставали отриманий керн (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Відбір кернів дуба звичайного буром Пресслера 

Довжина кернів коливалась від 20 до 35 см залежно від товщини 

дерева, а діаметр кернів становить 5,15 мм. З одного дерева відбирали по два 

керни за напрямками з Пн на Пд та з Зх на Сх [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Відібрані керни поміщали у паперові контейнери в яких зразки 

деревини зручно перевозити, сушити і зберігати до проведення робіт у 

камеральних умовах. Кожний контейнер підписували. Підпис складався з 

перших трьох літер назви підприємства, двох літер назви лісництва, номерів 

кварталу, виділу, модельного дерева. Також у ньому вказувались: напрямок 

взяття керна (сторона горизонту), діаметр, категорія санітарного стану і дата 

відбору [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Контейнери з пробної площі 

поміщали у поліетиленовий пакет з етикеткою. На етикетці відзначали 

походження кернів і дату відбору (рис. 2.2). Зберігали зразки деревини у 

холодильнику для запобігання всихання. 
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Рис. 2.2. Паперові контейнери для зберігання кернів 

У камеральних умовах проводили підготовку кернів до роботи з ними. 

Для цього кожний керн клали на спеціальну підставку і канцелярським 

ножем знімали тонкий шар деревини, тобто проводили так зване 

«підновлення» зразка деревини, так щоб на поверхні керна було чітко видно 

його структуру. 

Кожний керн сканували на сканері SAMSUNG SCX-4200 і зберігали у 

цифровій формі (тип файла – «jpg») і розширенням – 1800 крапок на дюйм 

(рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Скановані керни дуба звичайного 
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За допомогою програмного забезпечення Coorecorder вимірювали 

ширину річних кілець з використанням цифрових зображень кернів. 

Товщину радіального приросту фіксували у міліметрах з точністю до 

0,01 мм. 

Також було проведене осереднення даних по кожному дереву, тобто 

об’єднання двох кернів (ПнПд + ЗхСх) в один з використанням програмного 

забезпечення CDendro. Збереження отриманих величин кернів та формування 

їх бази даних провели у програмі Microsoft Excel [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Перед обробкою даних проводили їх датування. Датування – це 

визначення дати річного кільця візуально. Датування проведено методом 

зворотного відліку визначення календарної дати утворення всіх кілець. Після 

цього провели перехресне датування отриманих даних для виявлення 

значних відхилень величин у кожній тимчасовій пробній площі. 

Під час проведення перехресного датування відмічали найбільш вузькі 

кільця (реперні роки), оскільки вони формуються у несприятливі роки і 

проводили їх співставлення з іншими кернами. Реперний рік – це сукупність 

особливих років, які спостерігаються у певній групі дерев. За даними 

величини річних кілець будували графіки абсолютного радіального приросту 

для кожного дерева [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], які використовуються для точного датування річних кілець за 

допомогою методу перехресного датування (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Річні прирости модельних дерев дуба звичайного 

(ДП «Радомишльський лісгосп АПК», Поташнянське л-во, кв. 12, вид. 23) 

Використання перехресного датування дає змогу оцінити правильність 

вимірювання річних кілець зразків деревини [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

При правильному вимірюванні, величини на графіках є синхронними, і 

збігаються розташування величин річних кілець реперних років. 

Після проведення перехресного датування, окремі керни на тимчасовій 

пробній площі об’єднували в одну деревно-кільцеву серію (рис. 2.5), за нею 

описували стан радіального приросту дубового деревостану. Деревно-

кільцева серія – це серія, яка об’єднує декілька величин річних кілець, що 

відібрані в однорідних умовах. 

З метою встановлення для кожного річного кільця дерева дати (року), 

його формування, використано метод перехресного датування [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

У загальних деревно-кільцевих серіях, для кожної пробної площі 

визначено середню абсолютну ширину кільця R(t) та її стандартне 

відхилення DR(t). Обчислено основні статистичні характеристики деревно-

кільцевих хронологій. Стандартне відхилення DR(t) характеризує 
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різнорідність деревостану за приростом, що дає змогу робити висновки щодо 

ступеня організованості дерев в єдину стійку систему. Його підвищення 

показує процеси розпаду та подальше відновлення структури деревостану. 

Відношення стандартного відхилення до середнього приросту 

(коефіцієнт варіації): Ss(t)=DR(t)/R(t) показує частку аномальних складових 

приросту, що пов’язані з втратою та відновленням цілісності деревостану і 

характеризує структурну стійкість насадження. Збільшення коефіцієнта 

варіації радіального приросту дерев характеризує зменшення структурної 

(механічної, структурно - ценотичної) стійкості дерев [5, Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

Рис. 2.5. Деревно-кільцева серія радіального приросту дубового 

деревостану (ДП «Радомишльський лісгосп АПК», Поташнянське л-во, кв. 

12, вид. 23) 

 

Проведена стандартизація індивідуальних хронологій, через 

розрахунок співвідношення ширини суміжних кілець (коефіцієнт 

чутливості): Ki(t)=(Ri(t)-Ri(t-1))/(Ri(t)+Ri(t-1)), що, у свою чергу, є 

показником чутливості дерев. Коефіцієнт чутливості змінюється в межах від 

-1 до +1. У стійкому стані він близький до 0, збільшення амплітуди коливань 

відповідає зменшенню стійкості і збільшенню ймовірності виходу коливань 
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за певний пороговий рівень, відповідний загибелі дерева. Найбільш показові 

від’ємні значення, які свідчать про різке зниження приросту.  

Для оцінки надійності деревно-кільцевих серій визначали виражений 

сигнал популяції (EPS). Виражений сигнал популяції – це величина, яка 

показує на скільки фактична деревно-кільцева серії відображає гіпотетичну, 

що складається з безлічі дерев. Деревно-кільцева серій вважається 

представницькою, якщо EPS ≥ 0,85. Цю величину обчислювали за формулою 

(Тишин Д. В., 2015., Briffa K. R., Jones P. D. 1990., Wigley T. M. L. 1984): 

 

EPS = trbt / (trbt + (1 - trbt))                                      (2.3) 

де EPS – виражений сигнал популяції; 

      t – кількість дерев; 

     rbt – середнє значення коефіцієнта кореляції між окремими серіями. 

 

Для оцінки подібності деревно-кільцевих серій, проводили визначення 

коефіцієнта синхронності. Коефіцієнт синхронності – це величина, яка 

показує збіги відрізків, графіків двох деревно-кільцевих серій при накладенні 

їх один на одного. Тенденції зміни ширини річних кілець, при суміжності 

відмічали знаком плюс, а при асинхронності – знаком мінус. Для 

встановлення коефіцієнта синхронності використовували формулу [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]: 

 

Сх = (n+ * 100) / (n – 1)                                      (2.4) 

 

де Сх – коефіцієнт синхронності, %; 

      n+ – кількість збігів у напрямку річних відрізків двох деревно-

кільцевих серій; 

     n – тривалість часу, впродовж якого проводять порівняння деревно-

кільцевих серій, в роках. 
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Для оцінки рівня синхронності між деревно-кільцевими серіями 

використовували шкалу [Ошибка! Источник ссылки не найден.], що наведена у табл. 

2.4.  

Таблиця 2.4 

Шкала рівня синхронності 

Величина коефіцієнта  

синхронності, % 

Рівень  

синхронності  

45–56 Відсутній 

57–67 Низький 

68–78 Середній 

79–89 Високий 

90–100 Дуже високий 

 

Для оцінки впливу на дубові деревостани кліматичних умов проводили 

обрахування індексів річного кільця (стандартизацію). Індекс річного кільця 

– це відносна величина ширини річного кільця, що показує відхилення від 

багаторічної кривої тенденції (див. формулу 2.2). За допомогою цієї 

методики вдається виключити або значно знизити вплив інших 

некліматичних чинників (віковий тренд, взаємозв’язки між деревами, 

пожежі, пошкодження шкідливими комахами тощо) [5, 7, Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Середню ширину річного кільця встановлювали за допомогою способу 

середнього згладжування. Для обрахування даної величини обрали 5-річний 

крок згладжування. Середню величину річного кільця визначали за 

формулою [9]:  

 

іср5 = (і1+і2+і3+…+іn) / п,                                                    (2.5) 

 

де іср5 – середня ширина річного кільця, мм; 

     і – ширина річного кільця, мм; 
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              n – термін часу, який взятий для згладжування, роки.  

З отриманих рядів індексів річних кілець будували відповідні графіки 

(рис. 2.6).  

 

Рис. 2.6. Індекси радіального приросту дубового деревостану 

(ДП «Радомишльський лісгосп АПК», Поташнянське л-во, кв. 12, вид. 23) 

 

Цей ряд демонструє для даної сукупності дерев кліматичний сигнал, 

але в значній мірі виключається індивідуальні особливості окремих 

дерев [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Для виявлення кліматичного сигналу деревно-кільцевих серій 

проводили кореляційний аналіз. Для цього розраховували коефіцієнт 

кореляції між індексом річного кільця і погодним чинником. Погодні 

чинники використовували з найближчої метеорологічної станції – 

Коростенської. Серед основних чинників погодних умов є середня річна 

температура повітря, річна сума опадів, гідротермічний коефіцієнт за 

Селяниновим, середньомісячні температури і суми опадів. Статистична 

обробка даних здійснена з використанням стандартних пакетів програм 

Microsoft Excel. Для оцінки використали просту статистику, а для виявлення 

суттєвої різниці середніх значень використано однофакторний дисперсійний 

аналіз [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Кореляційний зв’язок вважався високим, коли коефіцієнт кореляції був 
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вищим за 0,5 [7, 9, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден.].  

Методичними аспектами проведення досліджень біопродуктивності 

лісових насаджень займалась значна кількість, як зарубіжних так і 

вітчизняних вчених на предмет чого були опубліковані численні праці. У 

нашій державі у дослідження стосовно біологічної продуктивності лісів 

неоціненним є внесок наукової школи П. І. Лакиди [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден., 239], принципи закладені у методиці під час 

оцінки фітомаси, що є базовим для оцінювання біопродуктивності лісових 

фітоценозів. 

Для визначення фітомаси та депонованого у ній вуглецю, за основу 

досліджень використана методика збору та оцінки дослідного матеріалу 

розроблена та запроваджена П. І. Лакидою  [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Дослідження передбачали використання програма Carbon, яка дає 

можливість обробити отримані показники, виконати відповідні розрахунки та 

підготувати узагальнення.  

Обробку зібраних матеріалів польових і камеральних досліджень 

здійснювали загальноприйнятими методами математичної статистики з 

використанням кореляційного i регресійного аналізів [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден.], з використанням стандартних пакетів програм Microsoft 

Excel та Statistica 6.0. 

 



114 

Висновки до другого розділу. Провівши аналіз методології та методик 

збору експериментальних даних і їх обробки можна дійти наступних 

висновків: 

1. У процесі проведених науково-дослідних робіт використано 

загальноприйняті методики, які найбільш широко використовуються у 

практиці ведення досліджень у лісових екосистемах. Вони достатньо повно 

та об’єктивно характеризують стан лісових насаджень та відображають 

процеси, які проходять в них. 

2. Методики грунтуются на точності та надійності поставлених 

експериментів, польових та лабораторних досліджень враховують мінливість 

досліджуваних ознак. При організації досліджень, вираховувалася достатня 

кількість спостережень та повторностей у період проведення польових та 

лабораторних досліджень за формулою: 

, 

де t – довірчий коефіцієнт, V – коефіцієнт варіації, P – точність досліду. 

Необхідна кількість спостережень обмежувалися двома градаціями 

ймовірності: Р = 0,95 (95 %) і  Р = 0,99 (99 %). 

3. Використані методики забезпечували достовірну кількісну оцінку 

стану штучних і природних дубових насаджень, процесів відновлення 

рослинного біорізноманіття після суцільних рубок головного користування, 

зміни радіального приросту дубових деревостанів в умовах техногенезу та 

зміни клімату. Зроблені узагальнення обгрунтовуються отриманими 

критеріями достовірності середніх значень результативних показників (t) на 

пробних площах, які визначали за формулою: 

, 

де  і  – середні значення, що порівнюються; m1 i m2 – помилки 

середніх арифметичних; tst – стандартне значення критерію Ст’юдента. У 
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випадку tфакт ≥ tst, різниця є достовірною для певного рівня значимості (5 або 

1 %). 

4. В цілому методики дозволяли використання методів варіаційної 

статистики на стадіях планування досліджень та опрацювання отриманих 

даних за допомогою програмних документів „Statistica 7.0” та „Microsoft 

Excel” за існуючими та спеціально розробленими програмами. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ СТАН, СТРУКТУРА ТА ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ 

ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ 

 

3.1. Територіальний розподіл дубових деревостанів у лісовому 

фонді  

 

В основі оцінки сучасного стану та продуктивності дубових насаджень 

Правобережного Полісся України лежать бази даних «Лісовий фонд 

України» виробничого об’єднання «Укрдержліспроект», кадастрова та 

таксаційна характеристика кожного виділу лісового фонду лісових 

господарств, які входять до складу Державного агентства лісових ресурсів 

України. Як було вищезазначено, база містить інформацію виключно про 

ліси держлісфонду без врахування інших користувачів, її основу складають 

матеріали лісовпорядкування, що базуються на окомірно-вимірювальній 

таксації [144]. 

На основі матеріалів повидільної таксаційної бази даних було детально 

проаналізовано територіальний розподіл, сучасний стан та продуктивність 

насаджень з участю у складі дуба звичайного. Для аналізу був сформований 

запит даних насаджень в лісах Західно- та Центральнополіського лісового 

округу (понад 90 % Правобережного Полісся), до складу якого входить 

більшість території Волинської, Рівненської (Західне Полісся) та 

Житомирської (Центральне Полісся) областей [0]. Основу такої інформації 

складають дані лісовпорядної інвентаризації лісів, проведеної окомірно-

вимірювальним методом, при якому, на думку деяких вчених, можуть мати 

місце неточності [4, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Такі дані використовуються на виробництві і є загальноприйнятими 

для практичного застосування. Запит містив інформацію з таксаційною 

характеристикою деревостанів з участю дуба звичайного, яка 
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характеризувалася за дев'ятьма основними показниками такими як площа 

насадження, середній вік насадження, середня висота, середній діаметр, клас 

бонітету, тип лісорослинних умов, відносна повнота, стовбуровий запас на 1 

га та склад насадження. 

У лісовому фонді регіону досліджень нараховується 54348 виділів з 

участю дуба звичайного у складі насаджень [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Найбільша їх кількість виявлена у лісовому фонді Центрального Полісся – 

59,6 % (30788 виділів), у Західному Поліссі сумарно кількість виділів з дубом 

у складі насаджень становить 23560 шт. (43,4 %), зокрема, у Волинській 

області їх нараховується 14057 шт. (25,9 %), у Рівненській – 9503 шт. (17,5 

%) (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1  

Розподіл кількісних характеристик деревостанів з участю дуба 

звичайного за адміністративними областями 

 

Адміністративна  

область 

Кількість виділів,  

шт. 

% від загальної  

кількості 

Волинська 14057 25,9 

Житомирська 30788 59,6 

Рівненська 9503 17,5 

Разом 54348 100,0 

 

Найбільшого поширення у держлісфонді Правобережного Полісся, 

дубові насадження мають у Житомирській області (53,6 %) [0]. Майже на 

половину менше (у порівнянні з Житомирським Поліссям) дубових 

насаджень у Волинській (24,7 %) області. На території Рівненської області 

площа дубових насаджень становить 15,8% від площі досліджуваної частини 

Правобережного Полісся (табл. 3.2). Загалом площа насаджень з участю дуба 

звичайного на території Правобережного Полісся України, яка охоплена 
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дослідженнями, становить 198225,7 га насадження, де дуб виступає як 

головна порода, на площі 178573,5 га [Ошибка! Источник ссылки не найден., 0]. 

 

Таблиця 3.2 

Розподіл площ дубових насаджень у регіоні досліджень 

Адміністративна 

область 

Площа насаджень з  

участю дуба звичайного у 

складі 

Площа насаджень з 

головною породою дубом 

звичайним 

га % га % 

Волинська  48988,5 24,7 43625,4 24,4 

Житомирська 117878,7 59,5 107705,2 60,3 

Рівненська 31358,5 15,8 27242,9 15,3 

Разом 198225,7 100,0 178573,5 100,0 

 

Лісові насадження з участю дуба звичайного у регіоні досліджень 

найбільш зосереджені в Центральному Поліссі - 117878,7 га, у Західному 

Поліссі їх сумарна площа становить 80347,0 га, що складає 40,5 % (табл. 3.2). 

Подібний розподіл спостерігається у насадженнях з головною породою 

дубом звичайним, не зважаючи на те, що фактичні цифри є дещо меншими. 

Таких насаджень у Житомирській області (Центральне Полісся) 

нараховується 107705,2 га (60,3 %), у Волинській та Рівненській сумарно 

(Західне Полісся) 70868,3 га (39,7 %). 

Насадження з участю дуба звичайного у Правобережному Поліссі 

зростають практично в усіх трофотопах, де займають свіжі, вологі та сирі 

гігротопи [98]. Найчастіше дуб трапляється у сугрудах (83,3 %), рідше у 

суборах (9,7 %) та грудах (6,9 %) (додаток В). 

У сирих гігротопах дуб також трапляється доволі рідко (1,7 % площ), у 

свіжих представлених дещо частіше – 28,4 % та найбільше розповсюдження 

дуб звичайний має у вологих гігротопах – 69,9 % [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Виходячи з даних табл. 3.3, можна дійти висновку про те, що у регіоні 

досліджень більша частина насаджень із дубом звичайним у складі зростає у 

вологих сугрудах, де їх нараховується 118483,2 га, що становить 59,8 % 

площі. 

 

Таблиця 3.3  

Розподіл ділянок, вкритих лісовою рослинністю з участю дуба 

звичайного у складі за типами лісорослинних умов 

Гігро- 

топи 

Трофотопи 
Всього 

бори субори сугруди груди 

га % га % га % га % га % 

Свіжі 102,4 78,3 6676,6 34,9 44057,1 26,7 5510,2 39,8 56346,3 28,4 

Вологі 25,7 19,6 11972,4 62,6 118483,2 71,7 8080,8 58,4 138565,1 69,9 

Сирі 2,8 2,1 484,5 2,5 2575,3 1,6 254,7 1,8 3317,0 1,7 

Разом 
130,9 100,0 19133,5 100,0 165115,6 100,0 13845,7 100,0 198225,7 100,0 

 0,07  9,65  83,30  6,98 198225,7 100 

 

 

3.2. Структура дубових деревостанів за походженням та участю у 

складі насаджень 

 

Лісові насадження із дубом звичайним у Правобережному Поліссі 

мають різноманітне походження та різну продуктивність. За походженням 

насадження, з участю дуба звичайного у складі поділяються на природні 

деревостани насіннєвого та вегетативного походження, а також штучні 

насадження, які у більшості своїй були створені шляхом висаджування 
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сіянців [82, Ошибка! Источник ссылки не найден., 99, 102, Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

У межах кожної адміністративної області, яка належать до регіону 

досліджень, розподілялись насадження за головною породою (дуб 

звичайний) відповідно до їх походження: насіннєвого природного, штучного 

та природного вегетативного (табл. 3.4, рис. 3.1).  

 

 

Таблиця 3.4  

Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок з участю 

дуба звичайного за походженням у розрізі областей 

Адміністративна 

область 

Походження насаджень 

Разом насінне 
вегетативне 

природне штучне 

га % га % га % га % 

Волинська 21305,3 43,5 20387,7 41,6 7295,5 14,9 48988,5 24,7 

Житомирська 51809,2 44,0 40385,4 34,2 25684,1 21,8 117878,7 59,5 

Рівненська 18036,2 57,5 11167,7 35,6 2154,6 6,9 31358,5 15,8 

Разом 91150,7 46,0 71940,8 36,3 35134,2 17,7 198225,7 100,0 

 

На території Правобережного Полісся України за походженням у 

структурі насаджень переважають природні дубняки насіннєвого 

походження (46 %), що може свідчити про сприятливість природно-

кліматичних та лісорослинних умов для самовідновлення дуба звичайного, де 

він часто з’являється самосівом у лісових культурах та природних 

насадженнях інших деревних порід [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден.].  

Штучні насадження дуба звичайного займають 36,3 % площ, створення 

яких стало можливим за рахунок цілеспрямованого лісокультурного ведення 

лісового господарства у останні десятиліття. Дубові насадження 
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вегетативного походження також займають значний відсоток площ – 17,7 %. 

Такі насадження сприяють прискоренню обороту господарства, але якість 

деревини у таких деревостанах доволі посередня. Відновлення дуба таким 

шляхом повинно проводитись вкрай обережно з огляду на кількість 

генерацій, потенціалу лісорослинних умов, враховуючи можливості інших 

способів відновлення [82, 88, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Розподіл площі насаджень з участю дуба звичайного, як головної 

деревної породи, за походженням у розрізі областей не такий однозначний, а 

загалом середній (рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1. Загальний розподіл площі лісових ділянок дуба звичайного як 

головної деревної породи в зоні Правобережного Полісся України за 

походженням, % 

Загалом, у регіоні досліджень переважають деревостани дуба 

звичайного насіннєвого походження (82,3 %), де частка участі природних 

становить 46,0 %, а штучних – 36,3 %. Зокрема, у Волинській, Житомирській 

та Рівненській областях переважають природні дубові насадження 

насіннєвого походження – 43,5 %, 44,0 %, 57,5 %, відповідно та штучного 
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походження – 41,6 %, 34,2 % і 35,6 %. Найбільше насаджень порослевого 

походження зростає у Житомирській області – 21,8 %.  

Необхідно відзначити, що розподіл насаджень за походженням має 

важливе господарське значення, оскільки вони відрізняються способом 

створення, особливостями росту, продуктивністю, стійкістю, заходами 

догляду, формуванням потрібного складу, забезпеченням належного росту й 

санітарного стану тощо. Найбільш біологічно стійкими до хвороб, шкідників, 

несприятливих погодних умов та високопродуктивними є природні 

насадження насіннєвого походження [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Тому, за можливості, віддають перевагу природному відновленню лісу, що 

також зменшує витрати на відтворення лісів. Проте, в сучасних умовах, 

господарство у регіоні досліджень, здебільшого, орієнтоване на штучне 

поновлення лісів, оскільки природне лісовідновлення не забезпечує 

формування відповідних деревостанів, що призводить до зміни корінних 

лісів похідними. Штучні насадження (лісові культури) створюють методом 

посіву насіння або методом садіння сіянців за технологічними схемами, 

рекомендованими Держліспроектом. Головну деревну породу встановлюють 

залежно від лісорослинних та економічних умов. При цьому враховують 

біолого-екологічні характеристики виду дерев, з метою введення супутніх 

видів для підвищення біологічної стійкості та кращого росту головної 

породи. Як показують дослідження вчених, штучні насадження менш стійкі 

до несприятливих умов, а також хвороб і шкідників [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.].  

Необхідно враховувати, що вегетативні насадження відновлюються 

утворенням кореневих паростків із додаткових бруньок на коренях, й заміни 

материнського намету. Доволі часто насадження вегетативного походження 

ростуть у несприятливих для насіннєвого відновлення умовах (під наметом 
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лісу, за надмірного зволоження та ін.). Порослеві насадження спочатку 

ростуть набагато швидше, ніж насінні, але в міру виснаження кореневої 

системи материнських дерев їх ріст уповільнюється, і вони не досягають 

такої висоти, як корінні. Тому, порослеві насадження у лісовому 

господарстві, як правило, утворюють низькостовбурні господарські секції, а 

насінні – високостовбурні. Також, необхідно знати генерацію порослевих 

насаджень, зі збільшенням якої продуктивність деревостанів, як правило, 

зменшується [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден.].  

Важливо враховувати, що сприятливі ґрунтово-кліматичні умови 

Правобережного Полісся України зумовили найрізноманітніший видовий 

склад лісів. Але тривала надмірна їх експлуатація призвела до різкого 

зниження рівня лісистості території регіону досліджень, а також до зміни і 

перерозподілу площі видового складу та поширення рослинності. Нині ліси 

Правобережного Полісся утворені із 39 видів деревних видів, з яких 

основними лісотвірними є лише шість [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]: сосна звичайна, береза повисла, вільха клейка (чорна), тополя 

тремтяча (осика), ялина європейська та дуб звичайний, що входить до складу 

насаджень з участю від 3 до 10 одиниць (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5. 

Розподіл площі лісових ділянок з участю дуба звичайного за 

адміністративними областями та часткою участі в складі  

насадження, га  

Частка 

участі 

Адміністративні області 

Всього % 

Волинська Житомирська Рівненська 

10 3437,7 7809 2464,7 13711,4 6,9 

9 2754,5 6234,1 1852,8 10841,4 5,5 
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8 4796,5 10685,1 2778,8 18260,4 9,2 

7 5207,8 12861 2943,9 21012,7 10,6 

6 7145,3 17314,9 4190,9 28651,1 14,4 

5 7055,9 17049,1 4243,2 28348,2 14,3 

4 9243,5 25407,6 6355,2 41016,3 20,7 

3 9347,3 20517,9 6519 36384,2 18,4 

Разом 48988,5 117878,7 31358,5 198225,7 100 

 

В умовах Правобережного Полісся України зростають як прості за 

формою насадження, що складаються з одного ярусу, так і складні, у складі 

яких трапляються два–три яруси. Другий ярус переважно утворюється в 

дубових деревостанах, при цьому панівною породою найчастіше виступає 

граб звичайний або ялина європейська. В складі таких деревостанів 

зустрічаються 1–4 видів деревних рослин. Більш складні насадження за 

складом (5 видів та більше) утворюються рідко. Першим деревним видом 

переважно виступає сосна звичайна, а другим – береза повисла. Головним 

деревним видом другого ярусу переважно виступає дуб звичайний або сосна 

звичайна [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 40].  

За даними розподілу площі лісових ділянок з участю дуба звичайного 

за адміністративними областями чисті дубові насадження на території 

Правобережного Полісся України займають відносно незначні площі 

13711,4 га й складають лише 6,9 % від їх загальної площі. В межах 

адміністративних областей площа чистих дубняків коливається незначно від 

6,6 % до 7,9 % (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Розподіл площі насаджень з участю дуба звичайного у складі 

насаджень, % 

Інші насадження, в складі яких дуб звичайний виступає як головна 

деревна порода, незалежно від коефіцієнта вмісту в складі насаджень (від 

3 до 8 одиниць), розподілені в загальному від 9,1 % до 21,6 %. У межах 

адміністративних областей найбільшу площу займають складні дубові 

насадження з часткою дуба звичайного 3–4 одиниці. Зі зростанням одиниць 

дуба звичайного у складі насаджень прослідковується зменшення їх площі за 

всіма областями досліджуваного регіону [84, Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Отримані дані свідчать про те, що дуб звичайний в умовах 

Правобережного Полісся України, частіше всього, формує мішані, складні за 

формою насадження різного походження. 

 

3.3. Характеристика дубових насаджень за віком та 

продуктивністю 
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Під час оцінювання лісових ресурсів одним із актуальних показників 

лісового фонду є вікова структура, яка формулює інформацію про площу 

лісів у межах вікових груп та їх запаси, які можуть формувати прогностичну 

оцінку лісокористування на близьку і далеку перспективу.  

Вікова структура деревостанів є одним із найактуальніших показників 

в оцінці лісового фонду у межах вікових груп. Практично для всіх деревних 

порід, котрі зростають на Правобережному Поліссі, встановлені 10-річні 

класи віку [4].  

Розподіл площ дубових насаджень за класами віку у відносних 

величинах показано в табл. 3.6 та на рис. 3.3. Аналіз даних таблиці та 

рисунку дає можливість стверджувати, що у Правобережному Поліссі 

України насадження з участю дуба звичайного представлені практично всіма 

віковими групами з I по XX класи віку. Водночас, розподіл площ за класами 

віку є далеко нерівномірним як загалом по регіону досліджень, так і в межах 

держлісфонду областей Західного та Центрального Полісся [93, Ошибка! 

Источник ссылки не найден., 99].  

В усіх досліджуваних областях зони Правобережного Полісся 

налічується найбільше дубових насаджень VII класу віку (16,8 %), а також 

дещо менше V (10,5 %), VI (16,3 %), VIII (10,0 %) та IX (5,9 %). 

 

Таблиця 3.6  

Вікова структура лісових ділянок з участю дуба звичайного за 

адміністративними областями, га 

Клас віку 
Адміністративні області 

Разом 
Волинська Житомирська Рівненська 

I 282,7 1180,8 400,0 1863,5 

II 2317,8 4506,5 1983,3 8807,6 

III 3483,4 4199,6 2163,4 9846,4 

IV 4416,4 3643,9 2560,0 10620,3 
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V 6123,6 9552,1 3413,4 19089,1 

VI 8913,5 18387,1 4688,5 31989,1 

VII 7921,9 24191,6 4251,5 36365,0 

VIII 4465,7 18029,6 1722,2 24217,5 

IX 3258,8 8132,2 1320,9 12711,9 

X 2432,7 5143,5 1133,2 8709,4 

XI 1137,1 5033,7 1194,6 7365,4 

XII 815,8 3390,6 853,9 5060,3 

XIII 524,0 3975,8 1440,6 5940,4 

XIV 352,9 3554,2 1323,5 5230,6 

XV 577,6 2081,0 1386,1 4044,7 

XVI 1028,5 1372,8 778,2 3179,5 

XVII 238,9 640,4 472,3 1351,6 

XVIII 479,4 345,5 186,4 1011,3 

XIX 36,4 482,7 43,9 563,0 

XX 181,4 35,1 42,6 259,1 

Разом 48988,5 117878,7 31358,5 198226,0 

 

В інших вікових класах дубові насадження займають площу біля 5 % і 

менше. Незначна кількість дубових насаджень, від 0,8 до 0,1 %, у XVII і 

старших класах віку.  

Вік стиглості у експлуатаційних лісах Полісся України для дуба 

звичайного встановлено 101–110 років [30], у зв’язку чим, розподіл за віком у 

досліджуваних дубових лісах буде наступний: молодняки I–IV класи віку 

(зайняті ними площі становлять 14,8 %), середньовікові V–VIII класи віку 

(56,7 %), пристиглі IX–X класи віку (12,7 %), стиглі XI–XIV класи віку 

(12,3 %), перестиглі XV і старші (3,6 %). 
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Рис. 3.3. Розподіл площі насаджень з участю дуба звичайного  за 

класами віку, % 

В умовах сьогодення, у лісах регіону досліджень фактично 

сформувалась значна площа середньовікових дубових насаджень, порівняно з 

іншими віковими групами [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Загальновідомо, що 

середньовікові насадження є найбільш продуктивними, крім того, 

якнайкраще саме у цей віковий період, вони можуть виконувати екологічні 

функції, продукування кисню та депонування вуглецю. Водночас, 

нерівномірність розподілу насаджень за віковими групами приводить до 

нерівномірного їх користування та у перспективі може спонукати до 

інтенсивних рубок у порядку головного користування або лісовідновних 

рубок, що, у свою чергу, може спричинити різке зменшення площ дубняків.  

Вікова структура лісу, тобто реальне співвідношення площ 

деревостанів різного віку у межах господарських секцій лісогосподарських 

підприємств, регіонів, держави, суттєво впливає на величину приросту дерев 

та можливий розмір користування деревиною. Оптимальним для 

нормального ведення лісового господарства й експлуатації лісу є 

рівномірний розподіл насаджень за класами віку. Вік рубки призначають 
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залежно від віку деревостанів, в якому дерева досягають експлуатаційних 

розмірів. У рубку головного користування відводять насадження, базуючись 

на технічній стиглості цільових сортиментів, відповідно до оптимальних 

віків рубок в лісах України [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден.].  

Нинішня ситуація в плані створення насаджень за участю у складі дуба 

звичайного викликає деяку тривогу. Не зважаючи на те, що у регіоні є всі 

передумови для ефективного вирощування дубняків, в останні роки 

прослідковується зменшення їх площ. Так молодняків дуба звичайного 

I класу віку нараховується лише 1863,5 га, що становить 0,9 % загальної 

площі дубняків. Насаджень II класу віку зафіксовано 8807,6 га (4,4 %), 

III класу – 9846,4 га (5,0 %), IV класу 10620,3 га (5,4 %). Водночас, насаджень 

V класу віку нараховується 19089,1га (9,6 %), що у 1,8 рази більше, ніж 

скажімо насаджень IV класу віку, та у 10,2 рази більше ніж молодняків 

I класу віку.  

Зменшення площ створюваних насаджень з участю дуба звичайного 

спостерігається в усіх областях регіону досліджень. Так, у лісах Волинської 

області молодняків I класу віку зростає лише 282,7 га, що становить 0,6 % 

площ дубових насаджень області, у Рівненській – 400,0 га, що становить 

1,3 % площ, у Житомирській 1180,8 га, або 1,0 % площ дубняків. 

Протягом останніх двох десятиліть спостерігається, до певної міри, 

дисбаланс при лісовідновленні та лісорозведенні насаджень з дубом 

звичайним. У попередні періоди створення дубових насаджень відбувалось 

більш інтенсивно, про що свідчать значні площі середньовікових 

деревостанів та у 2,4–2,7 разів більші площі молодняків ІІ класу віку. 

Виконання прийнятої в Україні програми «Діброва» повинно було спонукати 

інтенсивне створення нових дубових деревостанів, водночас, з низки причин, 

зокрема, природничо-екологічного характеру, протягом останніх років у 

Волинському та Рівненському облуправлінь темпи поновлення дубняків 

значно знизились. 
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У межах адміністративних областей регіону досліджень, найбільші 

площі дубових насаджень за віком відносяться до VI класу на Волині (площа 

8913,5 га, або 18,2 % загальної площі дубняків області) та Рівненській області 

(площа 4688,5 га, або 14,9 %) (табл. 3.6). У Житомирській області 

зафіксовано найбільші площі насаджень з участю дуба у VII класі віку. Їх 

площа нараховує 24191,6 га, що становить 20,5 % загальної площі дубових 

насаджень області. 

Протягом останнього десятиліття насаджень з дубом звичайним у 

складі в Центральному Поліссі було створено у 20,5 разів менше, ніж 

70 років тому, а в Західному Поліссі у 19,9 разів. 

З отриманих даних очевидний висновок щодо поступового зменшення 

площ створюваних насаджень з участю дуба звичайного у складі в лісах 

Правобережного Полісся України, протягом останніх 60–80 років, та різкого 

зменшення площ таких насаджень за останнє десятиліття. 

Нині у Правобережному Поліссі сформовано значну площу 

середньовікових дубових насаджень порівняно з іншими віковими групами. 

Це провело до нерівномірності вікової структури та як наслідок до 

нерівномірного користування дубовими лісами. Середньовікові дубові 

деревостани мають  інтенсивний ріст і є найбільш продуктивними та 

екологічно стійкими, але з часом їх буде ставати все менше, вони перейдуть у 

іншу вікову групу, через певний період підпадуть під вік головної рубки та 

будуть вирубані у експлуатаційних лісах.  

Як вищезазначено, дубових насаджень молодших класів віку 

нараховується значно менше, що через певний період часу, в разі рубок 

деревостанів старших вікових груп призведе до різкого, майже 

катастрофічного зменшення площ насаджень за участю дуба звичайного у 

складі. Значний розмір середньовікових насаджень (56,7 % загальної площі 

дубняків), з часом призведе до масових вирубок дубових насаджень, що 

може похитнути екологічну та соціальну ситуацію в регіонах. Великий 

розрив між молодняками та середньовіковими насадженнями дуба, який 
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досягає 3,6 разів, більш ніж переконливо вказує на необхідність 

кардинального втручання у процес лісопоновлення дуба. На нашу думку, 

протягом найближчих років потрібно винайти можливість створення значних 

площ дубових деревостанів, повною мірою використовуючи всі еколого-

лісівничі можливості округу. 

Для нормального та ефективного ведення лісового господарства у 

регіоні досліджень необхідно створити умови для досягнення рівномірного 

розподілу насаджень за класами віку, що може бути забезпечено тільки в разі 

різкого збільшення площ нових дубових лісів. 

Центральнополіський лісогосподарський район у дубових лісах 

представлений найбільшою площею стиглих насаджень. Водночас, тут 

нараховується порівняно значна площа перестиглих насаджень. Площі таких 

насаджень мають місце і у Західнополіському лісогосподарському районі, що 

може пояснюватись, з одного боку значною частиною насаджень, віднесених 

до генетичних резерватів, з іншого – наявністю саме у цій віковій групі 

заповідних територій. 

Таким чином, потрібно відзначити, що проведений аналіз свідчить про 

нерівномірну вікову структуру дубових насаджень регіону досліджень, яка не 

є оптимальною та потребує суттєвого корегування.  

Безперечно основним показником для оцінки продуктивності лісових 

насаджень є клас бонітету. У табл. 3.7 приведено дані загального розподілу 

насаджень з участю дуба звичайного у складі за класами бонітету. 

Розподіл площі дубових насаджень на території Правобережного 

Полісся України за класами бонітету підпорядкований математичним 

закономірностям «кривої нормального розподілу» згідно якому бачимо, що у 

регіоні досліджень зростають високопродуктивні дубові ліси, переважно I – 

ІІ класів бонітету (77,4 %) (рис. 3.4). 

Таблиця 3.7  

Розподіл площі лісових ділянок з участю дуба звичайного за класами 

бонітету в межах адміністративних областей (від зайнятої площі, %) 
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Класи  

бонітету 

Адміністративні області 
Разом 

Волинська Житомирська Рівненська 

Ib 0,1 0,1 0,2 0,1 

Ia 1,9 3,1 2,1 2,4 

I 18,2 26,8 17,9 21,0 

II 52,1 53,8 52,5 52,8 

III 23 13,6 23,0 19,9 

IV 4,3 2,2 3,8 3,4 

V 0,4 0,4 0,5 0,4 

 

 
 

Рис. 3.4. Загальний розподіл площі дубових насаджень за класами 

бонітету 

Високопродуктивні діброви IА і вищих класів бонітету, так як і 

низькопродуктивні ІV і нижче класів бонітету зустрічаються на Поліссі 

рідко, їх сумарний відсоток відповідно становить 2,5 % і 3,8 %. Найбільші 

площі займають насадження дуба III класу бонітету – 19, 9 % [84, Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.].  
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Загальновідомо, що особливості росту і розвитку дуба звичайного 

залежать від кліматичних чинників, його походження, типу лісорослинних 

умов, складу насаджень, повноти та господарських заходів, які проводяться у 

деревостанах.  

Натомість продуктивність дубових насаджень, залежно від їх 

походження у регіоні дослідження має несуттєві відмінності. 

Серед визначальних таксаційних показників, від яких буде 

безпосередньо залежати загальна продуктивність деревостанів, є відносна 

повнота деревостану. Дані, наведені на рис. 3.5 та показані у табл. 3.8, 

вказують на формування у Правобережному Поліссі переважно 

середньоповнотних насаджень за участю дуба звичайного [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Насадження з повнотою 0,7 займають 40,9 % площ, та 

високоповнотні – в основному з повнотою 0,8–24,6 %, з повнотою 0,9–4,2 %. 

 
Рис. 3.5. Загальний розподіл площі дубових насаджень за повнотою, % 

 

Низькоповнотні дубняки з повнотою 0,4 і менше, а також 

високоповнотні з повнотою 1,0 зустрічаються рідко та дуже рідко, їх відсоток 

відповідно становить 4,8 % і 0,3 %.  
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Розподіл площі лісових ділянок з участю дуба звичайного за повнотою в 

межах адміністративних областей (від зайнятої площі, %) 

Повнота 
Адміністративна область 

Разом 
Волинська Житомирська Рівненська 

0,3 0,6 0,5 4,0 1,7 

0,4 1,4 1,6 6,3 3,1 

0,5 5,0 6,0 13,1 8,1 

0,6 12,3 19,6 20,8 17,5 

0,7 39,8 44,6 37,2 40,5 

0,8 36,2 22,1 15,5 24,6 

0,9 4,5 5,2 2,9 4,2 

1,0 0,2 0,4 0,2 0,3 

Загальний розподіл площі дубових насаджень на території 

Правобережного Полісся України за повнотою наближений до 

закономірностей «кривої нормального розподілу» з ексцесом збільшення 

середніх та великих повнот деревостану (рис. 3.6), згідно якого видно, що на 

території досліджуваного регіону зростають середньоповнотні (частіше з 

повнотою 0,7) насадження з головною породою дуб звичайний.  

Продуктивність лісових насаджень істотно залежить від едатопу, його 

багатства та рівня зволоження ділянок на яких вони зростають, площі виділу 

в межах кожного підприємства лісового господарства, які належать до 

природної зони Правобережного Полісся України, розподілялася за головним 

видом (дуб звичайний) відповідно до типу лісорослинних умов, при цьому 

походження самих насаджень (природне насіннєве, вегетативне, штучне) не 

враховувалось (див. рис. 3.6).  
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Рис. 3.6. Загальний розподіл площі дубових насаджень за типами 

лісорослинних умов, % 

Це дає змогу більш детально проаналізувати особливості росту та 

продуктивності дуба звичайного в різних типах лісорослинних умов, 

простежити та зорієнтувати подальші дослідження.  

На території Правобережного Полісся України серед загальної площі 

дубових насаджень переважна більшість з них – 62,1 % зростають у вологих 

сугрудах (С3) та 21,1 % ростуть у свіжих сугрудах (С2). Рідко вони 

зустрічаються у свіжих (В2) та вологих (В3) суборах і свіжих (D2) та вологих 

(D3) грудах, їх сумарний відсоток відповідно становить відповідно 9,6 % і 

5,1 % (див. рис. 3.6). У всіх інших типах лісорослинних умов дубові 

насадження зустрічаються надзвичайно рідко (менше 1%).  

В цілому загальний розподіл площі дубових насаджень на території 

Правобережного Полісся України за типами лісорослинних умов наближений 

до «кривої нормального розподілу» з ексцесом (відхиленням) збільшення в 

умовах вологих сугрудів (С3) та свіжих сугрудів (С2), які найбільш 
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продуктивні для насаджень з головною породою дуб звичайний в цьому 

регіоні. 

 

3.4. Середні таксаційні показники дубових деревостанів  

 

Характеристика середніх таксаційних показників дубових деревостанів 

Правобережного Полісся України у межах адміністративних областей за 

типами лісорослинних умов та походженням насаджень фактично 

відображують зміст вище проаналізованих таксаційних показників та в 

загальному характеризують ріст і продуктивність дуба звичайного в регіоні. 

Дані, наведені у таблиці 3.9, показують, що у держлісфонді адміністративних 

областей регіону досліджень зростають переважно середньовікові VII– 

VIII класів віку, середньоповнотні з повнотою 0,64–0,71 та 

високопродуктивні І–ІІ класів бонітету дубові деревостани. Вони 

характеризуються 20 ступенем товщини із середнім діаметром від 18,1 до 

20,5 см, мають середню висоту від 23,3 (II клас бонітету) до 26,0 м (I,9 клас 

бонітету) та запас на 1 га від 175 (II клас бонітету) до 227 м3·га-1 (I клас 

бонітету).  

Як свідчать дані табл. 3.10, в умовах Правобережного Полісся України 

дуб звичайний зростає в типах лісорослинних умов різної трофності (борах, 

суборах, сугрудах, грудах), які мають ступінь зволоження від сухих до сирих. 

Таблиця 3.9 

Середні таксаційні показники дубових деревостанів у межах 

адміністративних областей 

Адміністративна 

область 

Середні таксаційні показники 

вік, 

років 

діаметр, 

см 

висота, 

м 

запас, 

м3.га-1 

відносна 

повнота 

клас 

бонітету 

Волинська 65 18,1 23,3 198 0,71 II,1 

Житомирська 72 20,5 26,0 227 0,7 I,9 

Рівненська 70 18,2 25,5 175 0,64 II,1 
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В усіх вказаних типах лісорослинних умов, дуб формує 

середньоповнотні насадження з повнотою 0,5–0,7 та високоповнотні 

насадження з повнотою 0,82. Високоповнотні дубові насадження, як уже 

зазначалось, з повнотою 0,8 і більше зустрічаються дуже рідко. Середній вік 

дубових деревостанів у борах різної вологості становить від 25 до 45 років, у 

суборах – від 54 до 101 року, в сугрудках від 44 до 74 років, у грудах від 

42 до 72 років. Такий віковий розподіл дуба звичайного за типами 

лісорослинних умов вказує на те, що на території Полісся України стиглих 

дубових насаджень залишилось дуже мало. 

Таксаційна характеристика насаджень дуба звичайного в нетипових 

лісорослинних умовах (бори всіх гігротопів, В1, В4, В5, С1, С5, D1, D4 ) для 

регіону досліджень, фактична площа яких незначна (< 1%), наведена для 

орієнтованого порівняння с типовими умовами (табл. 3.10). 

Аналогічно дуже мало молодняків, особливо I та II класів віку, що 

підтверджує актуальність даної роботи в напрямку з’ясування лісівничо-

екологічного потенціалу дубових насаджень Полісся та вдосконалення 

напрямів і можливостей його лісовідновлення в різних типах лісорослинних 

умов досліджуваного регіону в умовах змін клімату.  

Таблиця 3.10 

Середні таксаційні показники дубових деревостанів за типами  

лісорослинних умов 

Тип  

лісорослинних 

умов 

Середні таксаційні показники 

вік, 

років 

діаметр, 

см 

висота,  

м 

запас,  

м3.га -1 

відносна 

повнота 

клас 

бонітету 

А1 25 5,9 11,7 38 0,60 IV 

А2 42 11,5 14,0 137 0,72 II 

А3 37 10,1 15,6 69 0,55 II 

А4 45 9,2 15,9 80 0,82 III 

В1 71 15,3 19,5 170 0,70 III 

 



138 

Продовження табл. 3.10 

Тип  

лісорослинних 

умов 

Середні таксаційні показники 

вік, 

років 

діаметр, 

см 

висота,  

м 

запас,  

м3.га -1 

відносна 

повнота 

клас 

бонітету 

А1 25 5,9 11,7 38 0,60 IV 

В2 60 17,0 20,7 209 0,72 II 

В3 60 17,0 21,5 185 0,69 II 

В4 54 14,5 19,1 142 0,67 II 

В5 101 22,3 35,3 194 0,55 II 

С1 44 10,8 13,2 58 0,50 III 

С2 74 20,7 26,3 236 0,69 I 

С3 70 19,6 25,5 210 0,69 I 

С4 62 16,3 22,5 150 0,65 II 

С5 71 16,0 23,3 118 0,58 III 

D1 42 11,9 13,8 115 0,77 II 

D2 69 20,3 26,0 219 0,70 I 

D3 72 21,2 27,4 236 0,70 I 

D4 68 19,6 26,6 181 0,62 II 

 

Порівнюючи продуктивність дубових деревостанів за середнім класом 

бонітету (табл. 3.10), який визначається за середньою висотою у певному віці 

насаджень, варто відмітити, що найпродуктивніші дубові деревостани, які 

характеризуються IІ і вище класами бонітету, зростають у свіжих та вологих 

сугрудах і грудах. Дещо менш продуктивними (різниця, в середньому, лише 

на один клас бонітету (II–III) зростають дубові деревостани в свіжих та 

вологих борах, сирих та мокрих суборах, сирих сугрудах і сухих та сирих 

грудах. В інших типах лісорослинних умов Правобережного Полісся України 

дуб звичайний низькопродуктивний (III і нижче клас бонітету). Дуже погано 

дуб росте в сухих борах (IV і нижче клас бонітету).  
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Оцінюючи продуктивність насаджень, у реальній господарській 

практиці, часто беруть до уваги лише стовбурову деревину, коли 

враховуються лише наявні запаси на момент обліку [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Порівняння середніх запасів дубових деревостанів, які 

зростають у різних типах лісорослинних умов, показано на рис. 3.7.  

 

Рис. 3.7. Розподіл середнього запасу дубових деревостанів у різних 

типах лісорослинних умов, м3·га-1  

 

Різниця за запасом дубових деревостанів, тобто у загальній кількості 

деревини, що накопичується деревами на одиниці площі лісу, які зростають в 

одній групі трофності, але різної вологості ілюстрована також на рис. 3.7. З 

наведених даних видно, що вологість ґрунту суттєво впливає на запас 

дубових деревостанів [84, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Зокрема, в свіжих борах, 

суборах, сугрудках і грудах показники середнього запасу майже в півтора 

раза більші, порівняно до дубових деревостанів, які зростають у сирих борах, 

суборах, сугрудах і грудах. Слід зауважити, що середній вік насаджень 

окремих груп трофності близький між собою. Отримані дані ще раз 

підтверджують, що при доборі деревних порід для лісовирощування потрібно 

враховувати їх вибагливість до багатства і вологості ґрунтів. 
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Важливо враховувати, що продуктивність насаджень значною мірою 

залежить, крім типу лісорослинних умов, виду, складу, структури, форми, 

віку, повноти насаджень, а також господарських заходів, які в них 

проводяться, а також від походження деревної породи. Середні таксаційні 

показники дубових деревостанів за їх походженням наведено в табл. 3.11.  

Таблиця 3.11 

Характеристика середніх таксаційних показники дубових деревостанів 

залежно від їх походження 

Походження 

насаджень 

Середні таксаційні показники 

вік,  

років 

діаметр, 

см 

висота,  

м 

запас,  

м3.га -1 

відносна 

повнота 

боні- 

тет 

Вегетативне 71 21,5 26,8 233 0,69 II, 2 

Насіннєве природнє 88 22,7 31,4 243 0,65 I, 9 

Насіннєве штучне 49 15,6 18 180 0,74 I, 9 

 

Середні таксаційні показники дубових деревостанів за походженням  

також мають свої відмінності. На території Правобережного Полісся 

України, характеризуючи середній вік, можна констатувати, що дубові 

насадження природного походження є значно старшими, порівняно зі 

штучними [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Середній вік насіннєвих дубняків природного походження становить 88 

років, а штучного походження лише 49 років. Водночас, за продуктивністю 

штучні дубові деревостани у зоні досліджень, в середньому, не поступаються 

природним насіннєвого походження (штучні й природні мають однаковий 

середній клас бонітету І,9). Деревостани вегетативного походження 

характеризуються меншою продуктивністю за класом бонітету (середній 

бонітет становить II,2), що не надто суттєво відрізняється від дубових 

деревостанів насіннєвого походження. Незалежно від походження дуб 

звичайний у зоні Правобережного Полісся формує середньоповнотні 

насадження.  
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3.5. Стан і продуктивність насаджень за участі дуба звичайного у 

лісах «Житомироблагроліс» Центрального Полісся України 

 

У межах Центрального Полісся, на території Житомирської області, 

значні площі лісового фонду знаходяться у користуванні дочірніх 

підприємств Житомирського обласного комунального 

агролісогосподарського підприємства «ЖОКАП», які займають 258690,8 га 

(27,0 %) території області. 

У відповідності до лісорослинного районування територію лісів 

ЖОКАП в основному віднесено до Центрального Полісся, де розташовано 

82,3 % площ (244437,5 га) дочірніх підприємств.  

Загальна лісистість Центрального Полісся на даний час становить 

близько 33 %, до того ж її значення, у межах адміністративних районів, 

суттєво відрізняється. Найвищі показники лісистості територій у північних 

районах – Овруцький – 59,8 %, Олевський – 63,8 %. 

У лісовому фонді дочірніх підприємств ЖОКАП зростають насадження 

з деревних видів, характерних для зони Центрального Полісся, які досягають 

різного рівня продуктивності. Найбільше розповсюдження мають такі 

деревні види: сосна звичайна, дуб звичайний, береза повисла, вільха клейка, 

осика, граб звичайний. Значно менше розповсюджені клен гостролистий, 

ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.), липа дрібнолиста, ялина звичайна, 

береза пухнаста, горобина звичайна. Чагарникові породи представлені, 

головним чином, крушиною ламкою, бруслиною бородавчастою (Evonymus 

verrucosa Scop.), ліщиною звичайною, рододендроном жовтим (Rhododendron 

luteum Sweet.), калиною звичайною (Viburnum opulus L.) та ін. 

Породна структура лісів області, за даними обліку лісового фонду 

здійсненого лісовпорядкуванням, вказує на те, що переважаючими породами 

лісового фонду є хвойна група (55,9 %) з домінуванням сосни звичайної 

(табл. 3.12). 
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Таблиця 3.12 

Динаміка породної структури лісів за групами порід у лісовому фонді 

дочірних підприємств «Житомироблагроліс» 

Групи 

порід 

Роки 

1991 1998 2001 2002 

тис. 

га 
% 

тис. 

га 
% 

тис. 

га 
% 

тис. 

га 
% 

Хвойні 510,9 55,6 535,3 56,0 536,4 55,9 536,2 55,9 

Твердолистяні 157,1 17,1 165,3 17,3 161,7 16,9 162,8 17,0 

М’яколистяні 251,2 27,3 255,0 26,7 261,0 27,2 260,7 27,1 

Усього 919,2 100,0 955,6 100,0 959,2 100,0 958,8 100,0 

 

Площа хвойних і м’яколистяних лісів збільшується в напрямку із 

заходу на схід, а дубових зменшується з півдня на північ. 

Насадження з дубом звичайним у складі лісів «Житомироблагроліс» 

займають 16445,8 га площ, що становить 6,3 % лісового фонду підприємств. 

Найбільші площі насаджень займають хвойні (47,3 %) та м’яколистяні 

(44,6 %) деревні породи (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Розподіл площ насаджень за господарськими секціями у лісовому фонді 

дочірних підприємств «Житомироблагроліс» 

Господарські 

секції 

Площа 

га % 

Хвойна 122318,9 47,3 

Твердолистяна, 

зокрема дуб 

21032,7 8,0 

16445,8 6,3 

М’яколистяна 115339,2 44,6 
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Разом 258690,8 100,0 

Структура лісів регіону змінюється в напрямку з півночі на південь та з 

заходу на схід. Для північної частини регіону властиві ліси південно-

тайгового типу. У таких лісостанах значно розвинутий чагарничковий 

покрив, представлений чорницею, брусницею, буяхами (Vaccinim 

uliginosum L.), а також моховий покрив із Dicranum, Polytrichum, Pleurozium 

schreberi Mitt. У трав’янисто-чагарничковому ярусі переважають неморальні 

та бореальні види. Частіше зустрічаються в лісах області суниця лісова 

(Fragaria vesca L.), медунка вузьколиста (Pulmonaria angustifolia L.), буквиця 

лікарська (Betonica officinalis L.), молінія голуба, журавлина болотна 

(Oxycoccus palustris Pers.), конвалія травнева (Convallaria majalis L.), орляк 

звичайний, плаун булавовидний (Lycopodium clavatum L.), хвощ лісовий 

(Equisetum sylvaticum L.) та інші види. 

На видовому складі рослинності регіону досліджень відбивається, 

також, наявність великої кількості материкових та заплавних лук, а також 

евтрофних, мезотрофних і оліготрофних боліт. Останні мають доволі значне 

поширення в Центральному Поліссі. 

Лісовий фонд підприємств ЖОКАП представлений практично всіма 

едатопами. Серед трофотопів субори займають половину площ (50,3 %), а 

сугруди – 40,6 % [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Найбільш представленими 

гігротопами є свіжі (30,7 %) та вологі (45,1 %) місцеоселення. 

Найпоширеніший тип лісорослинних умов у лісогосподарських 

підприємствах АПК області – вологий субір, площа якого займає 24,7 % 

загальної площі лісового фонду та свіжий субір, який займає 19,6 % площ. 

Сугруди, в більшості своїй, представлені вологими (18,6 %) та сирими 

(16,5 %) гігротопами. Загалом площі свіжих та вологих суборів та вологих і 

сирих сугрудів становлять 79,4 % площ лісового фонду (табл. 3.14).  

У минулому, ця територія також була зайнята переважно дубово-

сосновими і дещо менше – сосновими та грабово-дубово-сосновими лісами. 

Сьогодні, ситуація на цій території змінилася: переважають соснові ліси, 
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місцями з домішкою берези, осики, вільхи (порушені ліси) та мягколистяні 

ліси. 

Таблиця 3.14 

Розподіл насаджень дочірніх підприємств ЖОКАП за едатопами  

(площа, га)  

Гігротопи 

Трофотопи Разом 

Бори  Субори Сугруди Груди  га % 

Сухі 1448,8 82,0 – – 1530,8 0,59 

Свіжі 14741,7 50716,0 12492,7 1464,6 79415,0 30,70 

Вологі 3700,5 63885,1 48216,0 773,6 116575,2 45,06 

Сирі 1083,8 14203,9 42680,4 243,6 58211,7 22,50 

Мокрі 182,0 1188,0 1587,7 0,4 2958,1 1,14 

Усього, га 21156,8 130074,6 104976,8 2482,6 258690,8 

% 8,18 50,28 40,58 0,96 100,00 

 

Для дубово-соснових лісів характерна двоярусність деревного намету: 

перший ярус утворює сосна, другий – дуб. Залежно від лісорослинних умов, 

формується склад живого надґрунтового та чагарникового покриву, 

утворюються нові різновиди лісостанів, які мають певні особливості росту й 

розвитку та інтенсивність накопичення біотичної продукції в компонентах 

фітомаси.  

Лісорослинні умови відіграють визначальну роль у формуванні 

показників продуктивності лісостанів. На досліджуваних територіях серед 

загальної площі насаджень за участі дуба звичайного переважна більшість – 

71,9 % зростають у вологих сугрудах (С3), 15,8 % – у свіжих сугрудах (С2) 

(табл. 3.15). 
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Невеликі площі насаджень із дубом зустрічаються і в інших типах 

лісорослинних умов: 4,4 % у свіжих дібровах (Д2); 3,3 % у вологих суборах 

(В3); 1,9 % у вологих дібровах (Д3); 1,8 % у свіжих суборах (В2). 

Таблиця 3.15 

Розподіл площ дубових насаджень «Житомироблагролісу» за типами 

лісорослинних умов 

Тип лісорослинних 

умов 

Площа 

га % 

А2 4,8 0,03 

В1 1,0 0,01 

В2 287,8 1,75 

В3 536,0 3,26 

В4 3,6 0,02 

С2 2604,5 15,84 

С3 11827,8 71,92 

С4 147,2 0,89 

D2 726,8 4,42 

D3 304,9 1,85 

D4 1,4 0,01 

Всього 16445,8 100,0 

 

Фактична площа дубових насаджень, за даними лісовпорядкування, в 

умовах С3 становить 11827,8 га, що на 6551,0 га менше за рекомендовану 

(рекомендована - 18378,5 га). Такий стан характерний для більшості дочірних 

підприємств «Житомироблагроліс», крім Романівського (фактична площа 

насаджень дуба звичайного на 1343,5 га більша запроєктованої), 

Словечанського (фактични площа більша на 628,9 га), Коростишівського (де 

фактична площа більша на 101,5 га), Радомишльського (де фактична площа 

більша на 15,3 га). 
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За умов виконання розрахункового проектного розподілу, 

запропонованого лісовпорядкуванням, загальна площа насаджень дуба 

звичайного може збільшитись на 56,0 %. Водночас, фактична площа 

малоцінних насаджень м’яколистяних деревних порід значно більша 

рекомендованих ліспроектом. Наприклад площі осикових деревостанів 

перевищують запроектовані на 1633,0 га та зростають у лісорослинних 

умовах, де успішно могли б бути сформовані високопродуктивні насадження 

дуба звичайного [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Вікова структура насаджень дуба звичайного у лісах дочірних 

підприємств «Житомироблагроліс» не є оптимальною (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8. Розподіл площ дубових насаджень за групами віку в лісах 

дочірніх підприємств «Житомироблагроліс» 

 

Розподіл площ дубових насаджень за групами віку  у відносних 

величинах (%) дозволяє зробити висновок щодо нерівномірності їх 

розподілу. Найбільші площі займають середньовікові дубові деревостани – 

67,7 % (11127,9 га), стиглі та перестиглі – 13,1 % (2161,9 га), пристиглі –  

13,1 % (2361,8 га). Площі молодняків є найменшими – 4,8 % (794,2 га). 

Подібна ситуація з розподілом за групами віку спостерігається і у лісах 

держлісфонду Правобережного Полісся, де також площ середньовікових 

дубняків нараховується найбільше [91]. 

Насадження, за участю дуба звичайного у складі, за класами бонітету 
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розподіляються наступним чином: за І класом бонітету ростуть 27,6 % 

(4544,6 га) дубняків; за ІІ класом бонітету – 54,1 % (8890,5 га); за 

ІІІ класом – 16,0 % (2638,3 га) (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Розподіл площ насаджень з участю дуба звичайного у складі за 

класами бонітету 

Насадження найвищих класів бонітету – ІВ та ІА сумарно займають 

лише 1,1 % площ, так як і насадження нижчих класів бонітету ІV та 

V класів 1,2 %. Розподіл площ за класами бонітету насаджень дуба 

звичайного дозволяє зробити висновок щодо продуктивності дубняків, які є 

доволі високопродуктивними, більшість з них (81,7 %) ростуть і 

розвиваються за І та ІІ класами бонітету [91]. Розподіл площ насаджень з 

участю дуба звичайного у складі за повнотами наведено на рис. 3.10.  
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Рис. 3.10. Розподіл площ насаджень з участю дуба звичайного у складі 

за повнотами у дочірніх підприємствах «Житомироблагроліс», га  

 

Отримані дані вказують на те, що у лісовому фонді насадження з дубом 

звичайним, у більшості своїй, є середньоповнотними (повнота 0,5–0,7). Їх 

площа становить 13642,0 га (91,2 %). Високоповнотних, з повнотою 0,8–1,0, 

та низькоповнотних, з повнотою 0,3–0,4, нараховується 10,0 % та 8,8 % 

відповідно.  

З огляду на те, що насаджень з участю дуба звичайного у складі, 

найбільше зростає у Житомирській області в межах Полісся загалом та у 

Правобережному Поліссі, нами було досліджено, крім лісів держлісфонду 

також і дубові деревостани інших лісокористувачів зокрема 

«Житомироблагролісу». 

Лісові насадження із дубом звичайним у складі, як показують дані 

розподілу їх площ за типами лісорослинних умов (табл. 3.16), найбільше 

розповсюдження мають в умовах свіжих та вологих суборів і сугрудів. 

Таблиця 3.16 

Розподіл площ дубових насаджень за типами лісорослинних умов, % 

Тип 

лісорослинних 

умов 

Правобережне 

Полісся 

Центральне 

Полісся 

(держлісфонд) 

Центральне 

Полісся (лісовий 

фонд ЖОКАП) 

В2 3,5 3,2 1,8 

В3 6,1 6,4 3,3 

С2 21,1 23,4 15,8 

С3 62,1 56,7 71,9 

Інші типи 7,2 10,3 7,2 

Разом 100,0 100,0 100,0 

 

Така тенденція характерна загалом для Правобережного Полісся, лісів 

державного лісового фонду Центрального Полісся та для лісових насаджень 
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із дубом звичайним, які ростуть на площах дочірних підприємств 

«Житомироблагроліс», що територіально також відносяться до Центрального 

Полісся.  

Дубові насадження зосереджені, як правило, у вологих сугрудах, що до 

певної міри є закономірним, оскільки умови даного едатопу мають достатній 

рівень ґрунтової родючості та ступінь зволоження. Якщо загалом у 

Правобережному Поліссі 62,1 % дубових деревостанів ростуть у вологих 

сугрудах то у держлісфонді Центрального Полісся – 56,7 %, а у лісах 

«Житомироблагроліс» – 71,9 %. 

У розподілі площ дубових насаджень за групами віку досліджуваних 

об’єктів також прослідковуються схожі тренди. Найменшу чисельність в усіх 

випадках мають площі молодняки (14,8 %, 11,5 %, 4,8 %), що викликає певне 

занепокоєння та потребує більш детального дослідження причин такого 

стану (табл. 3.17). Найменше молодняків знаходиться у лісовому фонді 

підприємств ЖОКАП – 4,8 %.  

Таблиця 3.17 

Розподіл площ дубових насаджень за групами віку, % 

Група 

віку 

Правобережне 

Полісся 

Центральне 

Полісся 

(держлісфонд) 

Центральне 

Полісся (лісовий 

фонд ЖОКАП) 

Молодняки 14,8 11,5 4,8 

Середньовікові 56,7 59,5 67,7 

Пристиглі 12,7 11,3 13,1 

Стиглі та 

перестиглі 
15,8 17,7 14,4 

Разом 100 100 100 

 

Водночас, тут нараховується найбільше середньовікових деревостанів з 

дубом звичайним у складі (67,7 %) серед наведених даних. 
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Подібна ситуація з розподілом за групами віку спостерігається і у лісах 

держлісфонду Правобережного Полісся, де також площ середньовікових 

дубняків нараховується найбільше. Загальна тенденція щодо розподілу за 

групами віку зберігається (середньовікові у Правобережному Поліссі – 

56,7 %, у Центральному – 59,3 %) їх частка є найбільшою серед усіх вікових 

груп. Пристигаючі насадження дуба звичайного займають від 11,3 % до 

13,1 % площ, а стиглі та перестійні мають найбільшу частку в держлісфонді 

Центрального Полісся (17,7 %), водночас, у лісах ЖОКАП вона є найменшою 

(14,4 %).  

Продуктивність насаджень дуба за класами бонітету у відносних 

величинах показує розподіл їх площ між досліджуваними територіями. Так, 

загалом по Правобережному Поліссю, високоповнотних деревостанів дуба 

звичайного із І та вищими класоми бонітету нараховується 23,5 %, у 

держлісфонді Центрального Полісся – 30,0 %, у лісах ЖОКАП – 28,7 % 

(табл. 3.18). 

Таблиця 3.18 

Розподіл площ дубових насаджень за класами бонітету, % 

Клас 

бонітету 

Правобережне 

Полісся 

Центральне 

Полісся 

(держлісфонд) 

Центральне 

Полісся (лісовий 

фонд ЖОКАП) 

І та вищі 23,5 30,0 28,7 

ІІ 52,8 53,8 54,1 

ІІІ 19,9 13,6 16,0 

ІV-V 3,8 2,6 1,2 

Разом  100,0 100,0 100,0 

 

Розподіл насаджень дуба з ІІ класом бонітету наступний: 

Правобережне Полісся – 52,8 %, Центральне Полісся – 53,8 %, ЖОКАП – 

54,1 %. Насаджень дуба низьких класів бонітету найменше в усіх 
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досліджуваних об’єктах, відповідно: – 3,8 %, 2,6 % та 1,2 %, а найменше – у 

лісах ЖОКАП.  

Таким чином, аналізуючи наявні дані, можна зробити попередній 

висновок щодо можливості досягнення високої (І та вищі класи бонітету) та 

відносно високої (ІІ клас бонітету) продуктивності дубових насаджень, за 

класами бонітету, на всіх досліджуваних територіях так як їх сумарна 

кількість по об’єктах становить 76,3 % (загалом у Правобережному Поліссі), 

83,8 % (у держлісфонді Центрального Полісся) та 82,8 % (лісовий фонд 

ЖОКАП) [86, 93, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Дані розподілу площ насаджень із дубом звичайним у складі за 

повнотами, які наведені у табл. 3.19, дають можливість зробити певні 

узагальнення. Розподіл за повнотами у Правобережному Поліссі та 

держлісфонді Центрального Полісся доволі схожі. В одному і другому 

випадку переважають середньоповнотні насадження. Частка таких 

деревостанів становить 66,1 % та 70,2 % відповідно. 

Таблиця 3.19 

Розподіл площ дубових насаджень за повнотами, % 

Повнота 
Правобережне 

Полісся 

Центральне 

Полісся 

(держлісфонд) 

Центральне 

Полісся (лісовий 

фонд ЖОКАП) 

0,8–1,0 29,1 27,7 10,0 

0,5–0,7 66,1 70,2 91,2 

0,3–0,4 4,8 2,1 8,8 

Разом 100 100 100 

 

Подібний розподіл і високоповнотних насаджень з дубом – 29,1 % та 

27,7 % відповідно. У лісах ЖОКАП розподіл за повнотами дещо 

відрізняється від наведених даних. Високоповнотних деревостанів дуба у 

розподілі у 2,8 разів менше, ніж у лісах держлісфонду Центрального Полісся, 

а середньоповнотних навпаки у 1,3 разів більше. Значна частина порівняно із 
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держлісфондом і низькоповнотних деревостанів, їх нараховується у 4,2 рази 

більше в порівнянні із низькоповнотними дубняками державного лісового 

фонду Центрального Полісся. 

Загалом, аналізуючи усі наведені дані, потрібно зауважити, що 

насадження з дубом звичайним у складі в лісах дочірніх підприємств 

«Житомироблагроліс» мають дещо подібні характеристики, у відносних 

величинах, порівняно із державним лісовим фондом Центрального Полісся. 

Деякі відмінності спостерігаються у розподілі за групами віку, де площа 

молодняків є меншою за площу молодняків у держлісфонді, а площа 

середньовікових дещо більшою. Також спостерігається наявність меншої 

кількості високоповнотних насаджень з однієї сторони та більшої кількості 

середньоповнотних з іншої. Площа низькоповнотних дубових насаджень 

порівняно із держлісфондом Центрального Полісся в лісах ЖОКАП також є 

більшою. Враховуючи той факт, що за продуктивністю, за класами бонітету, 

насадження дуба звичайного у лісах ЖОКАП (82,8 % І та ІІ класи бонітету) 

практично не відрізняються від насаджень держлісфонду Центрального 

Полісся (83,8 %), а також те, що в умовах свіжих сугрудів дубові насадження 

зростають тільки на 5,4 % площ (загальна площа типу – 48216,0 га, а площа 

дубняків – 2604,5 га), а у вологих сугрудах на 27,7 % площ (загальна площа 

типу – 42680,4 га, а площа дубняків – 11827,8 га) існує реальна можливість 

суттєвого збільшення площ насаджень дуба звичайного. Зростання площі 

насаджень дуба звичайного може відбутись, у першу чергу, за рахунок 

заміни низькопродуктивних деревостанів осики та берези шляхом 

проведення планових рубок та рубок за станом у порядку головного 

користування, лісовідновних рубок та реконструктивних заходів із 

застосуванням лісокультурних.  

Отже, аналізуючи наявні дані, можна зробити припущення щодо 

наявних потенційних можливостей, як природно-кліматичних так і 

властивостей деревної породи, досягати в даних умовах значних показників 

продуктивності.  
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Висновки до третього розділу. Підсумовуючи та аналізуючи сучасний 

стан і продуктивність дубових деревостанів Правобережного Полісся 

України, можна зробити наступні узагальнення:  

1. Продуктивність дубових деревостанів визначається 

потенційними можливостями лісорослинних та кліматичних умов. Відтак, 

лісівничо-екологічний потенціал дубових насаджень Правобережного 

Полісся України та лісовідновний процес тісно пов’язаний з географічним 

середовищем. 

2. З метою розробки цілісної наукової системи ведення 

господарства у дубових насаджень необхідно достеменно знати 

характеристики та можливості лісорослинних умов, їх лісотворні 

властивості, особливості онтогенезу дуба звичайного у різних едатопах 

регіону, способи та засоби запобігання шкодочинному впливу на деревостани 

несприятливих факторів навколишнього середовища.  

3. На території Правобережного Полісся України загальна площа 

насаджень з участю дуба звичайного, як головної породи, становить 

198225,7 га. Найбільшого поширення насадження за участі дуба звичайного в 

складі мають у Житомирській області (59,5 % загальної площі дубняків 

регіону досліджень).  

4. У складі загальної площі дубових насаджень деревостани 

природного насіннєвого походження становить 46,0 %, вегетативного 

походження – 17,7 %, штучного походження – 36,3 %. Дубові насадження 

різного походження ростуть в усіх досліджуваних адміністративних областях 

Правобережного Полісся України (Волинській, Житомирській, Рівненській).  

5. Дуб звичайний, як головна порода, входить до складу лісових 

насаджень з участю від 3 до 10 одиниць, до тогож, частка чистих дубняків 

становить лише 6,9 % їх загальної площі. 

6. Вікова структура дубових насаджень Правобережного Полісся 

України нерівномірна. В межах досліджуваних адміністративних областей 
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вони є переважно середньовіковими (VII–VIII класів віку – 56,7 % 

деревостанів).  

7. В умовах Правобережного Полісся України дуб звичайний 

зростає у типах лісорослинних умов різної трофності (борах, суборах, 

сугрудах, грудах), які мають ступінь зволоження від сухих до сирих. 

Переважна більшість росте у вологих (62,1 %) та свіжих (21,1 %) гігротопах 

сугрудів. Встановлено, що рівень зволоження едатопу суттєво впливає на 

запас дубових деревостанів.  

8.  Штучні дубові деревостани Правобережного Полісся за 

продуктивністю, за класом бонітету, не поступаються природним 

насіннєвого походження (штучні й природні мають однаковий середній клас 

бонітету І,9). Деревостани вегетативного походження характеризуються 

меншою продуктивністю лише на один клас бонітету.  

9. Насадження з дубом звичайним у складі насадження в лісах 

дочірніх підприємств «Житомироблагролісу» мають дещо подібні лісівничо-

таксаційні характеристики, у відносних величинах, порівняно із 

аналогічними насадженнями державного лісового фонду Центрального 

Полісся. Відмінності спостерігаються в розподілі за групами віку, де площа 

молодняків є меншою за площу молодняків у держлісфонді, а площа 

середньовікових – більшою. Також встановлено наявність меншої кількості 

високоповнотних насаджень та значно більшої кількості середньоповнотних. 

Площа низькоповнотних дубових насаджень порівняно із держлісфондом 

Центрального Полісся в лісах ЖОКАП також є більшою. 

10.  Враховуючи той факт, що за показником продуктивності (за 

класами бонітету) насадження дуба звичайного в лісах ЖОКАП (82,8 % І і 

вище та ІІ класи бонітету) практично не відрізняються від насаджень 

держлісфонду Центрального Полісся (83,8 % І і вище), а також те, що в 

умовах свіжих сугрудів дубові насадження зростають тільки на 5,4 % площ 

(загальна площа типу – 48216,0 га; площа дубняків – 2604,5 га), а у вологих 

сугрудах на 27,7 % площ (загальна площа типу – 42680,4 га; площа дубняків 
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– 11827,8 га), існує реальна можливість суттєвого збільшення площ 

насаджень дуба звичайного. 

11.  У регіоні досліджень потенційно можливе збільшення площ 

насаджень дуба звичайного, яке може бути забезпечено за рахунок заміни 

низькопродуктивних деревостанів осики та берези шляхом проведення 

планових рубок та рубок за станом у порядку головного користування, 

лісовідновних рубок та проведення реконструктивних заходів із 

застосуванням лісокультурних.  

 

Матеріали розділу опубліковані у працях [82, 84, 86, Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 91, 92, 93, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 0, Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 
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РОЗДІЛ 4 

ДИНАМІКА ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ 

 

4.1. Динаміка фіторізноманіття після суцільних рубок головного 

користування у свіжих і вологих сугрудах  

 

Дубові деревостани Правобережного Полісся, як і всі дубові ліси, є 

складним природним комплексом, який складається з різних компонентів 

(деревостан, підріст, підлісок, тощо), зокрема, живого надґрунтового 

покриття, динаміка розвитку якого якнайкраще може дати розуміння 

процесам відновлення та збереження біорізноманіття. Дослідження динаміки 

фіторізноманіття у дубових деревостанах свіжих та вологих сугрудів 

Центрального та Західного Полісся, очевидно, дає можливість осягнути та 

проаналізувати масштабні процеси, які відбуваються протягом десятків 

років, а через склад трав’яно-чагарничкового ярусу – встановлювати 

екологічні параметри місцезростання та намагатись прогнозувати зміни у їх 

показниках протягом усього періоду росту дубняків.  

 

4.1.1. Динаміка рослинних угруповань 

Субклімаксовими фітоценозами дубових лісів у свіжих сугрудах (С2) 

Центрального Полісся є 130–140-річні дубові ліси крушиново-конвалієво-

різнотравні (Quercetum franguloso (alni)-convallarioso-variaherbosum), дубові 

ліси крушиново-гірськоосокові (Quercetum franguloso (alni)-саricosum 

(montanae), а також старовікові дубові ліси конвалієво-різнотравні 

(Quercetum convallarioso-variaherbosum) без вираженого ярусу підліску 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Перший фітоценоз займає найбільші площі 

у свіжих сугрудах регіону досліджень, тому динаміку рослинного покриву 

після суцільних рубок головного користування розглянемо саме на його 

прикладі. 
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У віці 130–140 років дубові насадження у згаданому едатопі мають 

середню повноту, як правило, біля 0,60 (додаток В). Перший ярус, середньою 

висотою 27 м, має склад 8Дз1Сз1Бп, як домішка зустрічається. Другий ярус – 

розріджений, представлений поодинокими деревами груші звичайної та 

яблуні лісової. Підлісок характеризується низькою зімкнутістю – 10–20 % 

(додаток В). Його основу складають крушина – 10–20 % та у меншій мірі 

горобина звичайна – 1–3 %. Поодиноко у підліску зустрічаються ліщина 

звичайна, бруслина бородавчаста, шипшина собача (Rosa canina L.), 

шипшина повстиста (Rosa tomentosa Smith.), зіновать руська (Chamaecytisus 

ruthenicus (Fisch. ex Wol.) Klaskova) тощо. Підріст має зімкнутість (0,1) 0,2–

0,3 і його основу формують дуб звичайний, осика та береза повисла, 

одинично зустрічаються береза пухнаста, сосна, граб звичайний, груша 

звичайна, яблуня лісова. Трав’яно-чагарничковий ярус густий, з проективним 

покриттям 75–80 %, як правило, складається з 40–50 видів, що становить 

85 % загального флористичного складу даних ценозів. Перший під’ярус 

заввишки 90–120 см та сумарним проективним покриттям 10–13 % 

утворюють типові лісові види – орляк звичайний – 10 %, буквиця лікарська 

(Stachys officinalis (L.) Trevis.), – 1 %, куничник очеретяний (Calamagrostis 

arundinacea (L.) Roth) – 1 %, поодиноко зустрічаються ломиніс прямий 

(Clematis recta L.), дзвоники кропиволисті (Campanula trachelium L.), 

дзвоники персиколисті (Campanula persicifolia L.), маруна щиткова 

(Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.) та ін. Другий, основний під’ярус, заввишки 

20-50 см та сумарним проективним покриттям 50–55 % створюють також 

переважно лісові види: конвалія звичайна – 15–30 %, зірочник лісовий 

(Stellaria holostea L.) – 7–10 %, осока гірська (Carex montana L.) – 5 %, 

пахучка звичайна (Clinopodium vulgare L.). Як асектатори до складу даного 

під’ярусу входять: дрік красильний (Genista tinctoria L.), астрагал 

солодколистий (Astragalus glycyphyllos L.), первоцвіт лікарський (Primula 

veris (L.) Hill), чина чорна (Lathyrus niger  (L.) Bernh.), медунка вузьколиста 

(Pulmonaria angustifolia L.). У цьому під’ярусі поодиноко зустрічаються види 

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Trevis.&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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рослин, занесені до «Червоної книги України» [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]: сон розкритий (Pulsatilla patens (L.) Mill.), любка дволиста 

(Platanthera bifolia (L.) Rich.), лілія лісова (Lilium martagon L.). Навесні 

розвивається синузія ефемероїду – анемони дібровної (Anemone nemorosa L.) 

з проективним покриттям 20–25 %. Оскільки повнота деревного ярусу 

невисока, у другому під’ярусі трав’яно-чагарничкового ярусу також 

представлені лучні види з широкою екологічною амплітудою, зокрема такі, 

як костриця червона (Festuca rubra L.), тонконіг вузьколистий (Poa 

angustifolia L.), польовиця виноградникова (Agrostis vinealis Schreb.), горошок 

плотовий (Vicia sepium L.) та ін. До третього під’ярусу, заввишки 5-15 см, 

входять: суниці лісові (Fragaria vesca L.) – 1%, фіалка гірська (Viola 

Montana L.), фіалка Рейхенбаха (Viola reicnenbachiana Jord. ex Boreau.), 

молочай кутастий (Euphorbia angulate Jacq.), круціата гола (Cruciata glabra 

(L.) Ehrend.) – до 1 %, мерингія трижилкова (Moehringia trinervia (L.) Clairv.) 

та ін. (додаток В). 

У вологих сугрудах (С3) Центрального Полісся субклімаксовими 

фітоценозами є дубові ліси крушиново-трясучковидноосокові (Quercetum 

(roboris) franguloso (alni) cаricosum (brizoides) у віці 120 років [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Їх деревостан, як 

правило, одноярусний, складається з дуба звичайного, як домішка 

зустрічаються клен гостролистий, осика, береза повисла. Іноді формується 

негустий другий ярус переважно із граба звичайного, одиночно трапляються 

дерева третьої величини – яблуня лісова, груша звичайна (додаток В). 

Підлісок у таких ценозах зімкнутістю 0,5–0,6, складається переважно з 

крушини ламкої (0,3–0,4), постійним видом є горобина звичайна, як незначна 

домішка зустрічаються малина звичайна та ожина ведмежа (Rubus nessensis 

W. Hall.). Підріст деревних порід поодинокий, в ньому зустрічаються окремі 

3–5 (10)-річні екземпляри дуба звичайного, осики, яблуні лісової тощо. 

Трав’яно-чагарничковий ярус густий, рівномірний, з проективним 

покриттям 85-90 %. Домінує в ньому осока трясучковидна (65–70 %). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rich.&action=edit&redlink=1


159 

Постійними видами, які характеризуються значною участю у створенні цього 

ярусу, є: орляк звичайний – 5 %, конвалія звичайна – 5 %, підмаренник 

проміжний – 5 %, перестріч дібровний – 1 %, суниця лісова – 1 %, перлівка 

поникла – 1 %. Як асектатори трапляються інші типові лісові види – зірочник 

лісовий, ожика волосиста, наперстянка великоквіткова, фіалка Рейхенбаха, 

купина запашна, дзвоники кропиволисті та інші [79, 95, 97]. 

Фітоценоз характеризується cформованою ценотичною будовою, в 

ньому чітко виявляються яруси деревостану, підліску, підросту деревних 

порід, а також три під’яруси трав’яно-чагарничкового ярусу. Крім того, у 

досліджуваному ценозі сформувалася синузіальна структура, зокрема, в 

квітні – травні у ньому проявляється синузія весняних ефемероїдів, яка має 

проективне покриття 35–50 % і складається з анемони дібровної. 

Видова насиченість фітоценозу становила 39 видів, зокрема, занесених 

до «Червоної книги України»: лілії лісової та коручки морозниковидної 

(Epipactis helleborine (L.) Crantz) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Після проведення суцільних рубок головного користування у 

фітоценозах свіжих та вологих сугрудів відбуваються кардинальні зміни. 

Визначальним екологічним фактором є видалення едифікаторного ярусу 

лісу – деревостану, а також значної частини підліску та підросту. Внаслідок 

цього повністю освітлюються нижні яруси лісової рослинності, що 

кардинально впливає на формування рослинного покриву зрубів [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки 

не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Суттєва перебудова на 1-річних зрубах свіжих сугурдів відбувається у 

підліску: його проективне покриття зменшується у 3–4 рази, основу ярусу 

формує – зіновать руська (світлолюбний вид), а типові лісові види 

чагарників, крушина ламка, горобина звичайна залишаються лише 

поодинокими екземплярами. Зімкнутість підросту зменшується також у 

3–4 рази (до 0,1) порівняно із субклімаксовими фітоценозами, його основу 
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створюють дуб звичайний, осика та береза повисла, зустрічаються сосна 

звичайна, береза пухнаста, алича, яблуня лісова. 

Крім того, відбувається часткове порушення лісової підстилки та її 

перемішування з верхніми шарами ґрунту та занесення насіння рудеральних 

видів. У результаті, в перший рік після суцільної рубки, утворюються 

динамічні трав’яні угруповання із залишками підліску, підросту деревних 

порід, а також світлолюбних видів трав’яно-чагарничкового ярусу 

материнського фітоценозу. 

На однорічних зрубах в умовах свіжого сугруду зменшується 

проективне покриття трав’яно-чагарничкового ярусу з 75–80 % до 50–55 %. 

Його видова насиченість практично не змінюється порівняно з вихідними 

ценозами і становить близько 50 видів. Залишається значна кількість 

світлолюбних лісових видів. Сумарне покриття лісових видів становить 15–

17 %, водночас, цей показник для видів-співдомінантів суттєво зменшується. 

Зокрема, у конвалії звичайної – з 30 % до 1–3 %, зірочника лісового – з 7 % 

до 1–3 %, орляка звичайного – з 10 % до 5 %. Залишається без змін 

проективне покриття суниць лісових – 1 %, збільшується проективне 

покриття узлісних видів – дроку красильного  – до 1 %, ломоноса прямого – 

3–5 %. При повному освітленні поверхні ґрунту лучні види родини злакових 

(Poaceae), які рідко зустрічалися у материнських фітоценозах, різко 

збільшують свою участь: костриця червона – до 10 %, тонконіг вузьколистий 

– до 10 %, грястиця збірна – до 3 %, польовиця виноградникові – до 3 %, 

куничник наземний – до 3–5 %. У трав’яно-чагарничковому ярусі 1-річних 

угруповань як асектатори зустрічаються також інші лучні види тонконіг 

лучний (Poa pratensis L.), деревій звичайний (Achillea millefolium L.), льонок 

звичайний (Linaria vulgaris Mill.), костриця овеча (Festuca ovina L.), щучка 

дерниста (Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv.), гвоздика дельтовидна 

(Dianthus deltoidеs L.), любочки шорсткі (Leontodon hispidus L.), королиця 

звичайна тощо. На значну участь світлолюбних лучних видів у рослинному 

покриві на перших етапах відновлювальних сукцесій наголошували також 

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/wiki/P.Beauv.
https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
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інші дослідники [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Відмінною рисою 1-річних угруповань є поширення в них значної 

кількості рудеральних видів, таких, як злинка канадська (Erigeron 

canadensis L.) – 5–7 %, фалакролома однорічна (Phalacroloma annuum (L.) 

Pers.) – 1–3 %, осот звичайний (Cirsium vulgare (Savi) Ten.), осот польовий, 

жовтий осот шорсткий (Sonchus asper (L.) Hill.), лобода біла (Chenopodium 

album L.), грабельки звичайні (Erodium cicutarium (L.) L'Hér.), триреберник 

непахучий (Tripleurospermum inodorum (L.) W. D. J. Koch) та ін. Поява даних 

видів на зрубах зумовлена, напевно, занесенням насіння автомобілями, 

тракторами та працюючими у процесі виконання робіт. Також слід зазначити, 

що серед рудеральних видів виділяється група нітрофілів – кропива 

дводомна (Urtica dioica L.), чистотіл звичайний (Chelidonium majus L.), 

зірочник середній (Stellaria media (L.) Vill.), сприятливі умови для яких 

створює подрібнення лісової підстилки та її перемішування з верхнім шаром 

гумусово-елювіального горизонту. Згадане явище відмічалося дослідниками 

раніше для соснових лісів Західного та Центрального Полісся [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Саме укорінення 

значної кількості рудеральних видів, які є переважно однорічниками та одно-

дворічниками, зумовлює значний динамізм рослинних угруповань у лісових 

культурах молодшого віку до періоду змикання крон дерев. Значний 

динамізм рослинних угруповань у перші роки після суцільних рубок також 

раніше відмічався для соснових лісах у суборах Центрального Полісся 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] та борах і суборах Західного Полісся [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.].  

На однорічних зрубах в умовах вологого сугруду видова насиченість 

трав’яно-чагарничкового ярусу значно вища, порівняно зі зрубами у свіжому 

сугруді – 83 види. З лісових видів у перший рік після суцільної рубки ще 

зберігаються такі типові лісові види: осока трясучковидна – 15 %, орляк 

звичайний – 1 % та одиночно – куничник очеретяний, ожика волосиста, 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Savi&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ten.&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hill&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D1%83%D1%97_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%94_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=W.D.J.Koch&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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круціата гола, зірочник лісовий та інші. Внаслідок масованого занесення 

насіння у досліджуваному угрупованні масово з'являються рудеральні види: 

жабрій звичайний – 5 %, гірчак малий – 3 %, а також інвазійні адвентивні 

північноамериканські види: злинка канадська – 5 %, череда листяна – 3 %, 

фалакролома північна – 3 % та еректитес нечуйвітровий – 5 %. На масову 

появу на зрубах адвентивних інвазійних рудеральних видів вказували також 

інші дослідники [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Повне освітлення поверхні також 

сприяє розростанню світлолюбних лучних видів, таких, як: живучка повзуча, 

зірочник злаковидний, костриця багатоквіткова, ожика багатоквіткова, 

шовкова трава м’яка, кульбаба лікарська, льонок звичайний, енотера 

опушена тощо. 

Характерною рисою згаданих рослинних угруповань є повне знищення 

ценотичної структури, притаманної вихідним лісовим фітоценозам. Зокрема, 

відсутня ярусна будова, як і синузія весняних ефемероїдів. Цей результат 

добре корелює з висновками отриманими для зрубів соснових суборів 

Центрального Полісся [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 

У більшості випадків, на практиці, вже у перший рік після суцільної 

рубки головного користування у свіжих та вологих сугрудах створюються 

лісові культури. Для цього проводять підготовку ґрунті, як правило, плугом 

ПКЛ-70 нарізають борозни, в які висаджують сіянці (саджанці), у процесі 

чого частина лісових видів зникає, а кількість рудеральних видів 

збільшується, про що раніше також згадувалося іншими дослідниками 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Видова насиченість рослинних угруповань у 2-річних лісових 

культурах у свіжих сугрудах є високою – 60–65 видів, зокрема, трав’яних – 

майже 50 видів. Підлісок у 2-річних культурах дуба, загалом, є подібним до 

підліску однорічних зрубів, відмінність полягає у зменшенні кількості 

крушини ламкої, яка представлена окремими пригніченими кущами. 
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Найбільшу зімкнутість і проективне покриття має світлолюбна зіновать 

руська – 5–7 %, поодиноко зустрічаються шипшина собача та горобина 

звичайна. У підрості, сумарне проективне покриття якого зменшується з 

10 % до 7–8 %, найбільшу участь беруть дуб звичайний, осика, береза 

повисла, береза пухнаста, одиночно зустрічаються сосна звичайна, граб 

звичайний, яблуня лісова. Трав’яно-чагарничковий ярус збільшує загальне 

проективне покриття з 50–55 % до 65 %. Водночас, проективне покриття 

лісових видів продовжує зменшуватися: конвалії звичайної – до 1 %, 

зірочника лісового – до 3 %, орляка звичайного до 1 %. Одиничні на площах 

такі лісові види, як пахучка звичайна, астрагал солодколистий, смовдь 

гірська, а суниці лісові зберігають свою участь на рівні 1 %. Частина узлісних 

світлолюбних видів дещо збільшує проективне покриття: дрік красильний – 

до 1 %, а гравілат міський, конюшина альпійська, вероніка дібровна 

характеризуються практично незмінною участю порівняно з 1-річними 

угрупованнями. 

Як і у 1-річних, у 2-річних угрупованнях свіжого сугруду значну участь 

беруть лучні види родини злакових, сумарне покриття котрих сягає 30–35 %. 

За таких умов практично зберігається проективне покриття костриці червоної 

та тонконога вузьколистого – по 10 %; з 3 до 5 % цей показник збільшується 

у польовиці виноградникової та з 3–5 % до 7 % – у куничника наземного. 

Найбільша ж кількість світлолюбних лучних видів у 2-річних угрупованнях 

зустрічаються як асектатори: перстач сріблястий (Potentilla argentea L.), 

дивина чорна (Verbascum nigrum L.), льонок звичайний (Linaria vulgaris 

Mill.), деревій звичайний, бедринець ломикаменевий (Pimpinella saxifrage L.), 

костриця овеча (Festuca ovina L.), гвоздика дельтовидна (Dianthus deltoids L.), 

мильнянка лікарська (Saponaria officinalis L.), морква дика (Daucus carota L.) 

тощо. Необхідно відзначити, що Н. П. Калініченко із співавторами [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] виділяв особливу дернову стадію з домінуванням 

злаків, особливо у свіжому гігротопі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Philip_Miller
https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
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У 2-річних угрупованнях значне сумарне проективне покриття 

(близько 20%) формують рудеральні види: злинка канадська – 5–10 %, 

фалакролома однорічна (Phalacroloma annuum (L.) Pers.) – 5–7 %, осот 

польовий – 1 %, жовтий осот шорсткий – 1 %, лобода біла – 1 %, гіркуша 

нечуйвітрова (Picris hieracioides L.) – 1 %. На значній участі рудеральних 

адвентивних інвазійних видів у рослинному покриві зрубів наголошували 

також інші дослідники [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. Окремо слід наголосити на збільшенні участі рудеральних 

нітрофільних видів: кропиви дводомної – до 5 %, чистотілу звичайного до 3 

%. Подібне явище відзначалось також у свіжих соснових суборах Західного 

Полісся [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

На 2-річних зрубах в умовах вологого сугруду, де вже теж, як і у 

свіжих умовах, створені лісові культури дуба звичайного, формуються 

динамічні рослинні угруповання, досить подібні за видовим складом до 

рослинності однорічних зрубів. На них зберігаються поодинокі біогрупи 

підліску та підросту деревних порід. З флористичного складу угруповань 

зникає частина лісових видів, зокрема: конвалія звичайна, підмаренник 

проміжний (Galium intermedium Schult), купина запашна (Polygonatum 

odoratum (Mill.) Druce), звіробій плямистий (Hypericum maculatum Crantz), 

звіробій гірський (Hypericum montanum L.), перлівка поникла (Melica 

nutans L.), фіалка запашна (Viola odorata L.), фіалка Рейхенбаха, ранник 

вузлуватий (Scrophularia nodosa L.) та інші, внаслідок чого флористична 

насиченість угруповання зменшується до 64 видів. Інша частина лісових 

видів суттєво зменшує проективне покриття: осока трясучковидна – з 15 % 

до 3 %, орляк звичайний – з 5 % до 1 %. Провідну роль у формуванні 

травостою продовжують відігравати рудеральні види, проективне покриття 

яких збільшується: жабрій звичайний – до 8 %, гірчак малий – до 5 %, осот 

польовий – до 3 %, гірчак перцевий, латук списовидний та зірочник середній 

– до 1 %, а інвазійні види – злинка канадська, череда листяна, фалакролома 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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північна та еректитес нечуйвітровий мають сумарне проективне покриття 

близько 30 %. 

На досліджуваних ділянках вологого сугруду, також збільшується 

проективне покриття лучних видів: ожики багатоквіткової – 1 %, льонка 

звичайного – 1 %, хамерію вузьколистого – 5 % тощо. Як і на 1-річних 

зрубах, у 2-річних рослинних угрупованнях ценотична будова (ярусна та 

синузіальна) відсутня. 

Для 3-річних рослинних угруповань свіжого сугруду, після суцільних 

рубок головного користування, характерним є початок збільшення 

зімкнутості підліску – з 5–7 % до 10 %, зокрема, початок відновлення біогруп 

крушини ламкої – до 3 %, переважання у підліску світлолюбної зіноваті 

руської – до 7 %. 

Підріст деревних порід має проективне покриття – 8 %. Основу його 

створюють: дуб звичайний – 5 %, осика – 1%, береза повисла – 1 %, береза 

пухнаста – 1 %, а одинично зустрічаються сосна звичайна, яблуня лісова, 

груша звичайна. 

Характерним для трав’яно-чагарничкового ярусу 3-річних угруповань у 

свіжих умовах є збереження незначної кількості світлолюбних лісових видів, 

зокрема, таких як конвалія звичайна – 1 %, зірочник лісовий – 1 %, орляк 

звичайний – 1 %, суниці лісові – 3 %, пахучка звичайна, круціата гола, 

дзвоники персиколисті. Сумарним проективним покриттям 3–5 % 

характеризуються світлолюбні узлісні види: дрік красильний – 1 %, ломиніс 

прямий – 5 %, поодиноко зустрічаються вероніка дібровна, звіробій 

звичайний, рутвиця проста тощо. Про участь у 3-річних угрупованнях видів 

різної життєвої стратегії, які відрізняються динамікою популяцій, 

згадувалося і раніше [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

У 3-річних рослинних угрупованнях свіжих сугрудів участь лучних 

видів  залишається значною (сумарне проективне покриття близько 30 %), 

але у частини з них зменшується проективне покриття: у  костриці червоної 
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до 5 %, тонконіга вузьколистого до 5 %. Для польовиці виноградникової воно 

зберігається на рівні 5 %, а для куничника наземного – збільшується з 7 % до 

10 %. Більшість лучних видів зустрічається одиничними екземплярами: 

перстач сріблястий, тонконіг лучний, льонок звичайний, щучник дернистий, 

гвоздика дельтовидна, любочки шорсткі та ін. Участь рудеральних видів 

зменшується до 15–17 %. Серед них переважають: злинка канадська – 8 %, 

фалакролома однорічна – 7 %, лобода біла – 1 %, гіркуша нечуйвітрова – 1 %, 

а одиночно зустрічаються: осот звичайний, осот польовий, зірочник середній, 

грабельки звичайні та ін. Рудеральні нітрофільні види свіжих сугрудів 

характеризуються сумарним проективним покриттям 6 % – по 3 % кропива 

дводомна та чистотіл звичайний. Схожі дані отримав А. А. Димов [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], підтвердивши їх агрохімічними аналізами ґрунту. 

На 3-річних зрубах вологих сугрудів зберігаються окремі невеликі 

куртини підліску, які формують крушина ламка, горобина звичайна, малина 

звичайна, а також підросту дуба звичайного, осики, яблуні лісової, граба 

звичайного, берези повислої тощо. 

З флористичного складу ценозу продовжують випадати типові лісові 

види, зокрема орляк звичайний, костяниця, куничник очеретяний, круціата 

гола. Частина лісових видів відновлюється під наметом куртин підліску та 

підросту. Це зокрема: купина запашна, буквиця лікарська, куцоніжка лісова, 

ранник вузлуватий, чина чорна тощо. У 3-річних рослинних угрупованнях 

вологих сугрудів значну роль відіграють рудеральні види, зокрема: жабрій 

звичайний та двогубий, гірчак малий, злинка канадська, череда листяна та 

інші, проективне покриття яких поступово зменшується. 

Висока динамічність рослинного покриву протягом ініціальних стадій 

відновлювальних сукцесій на зрубах також відзначалася вченими для інших 

регіонів та типів зрубів [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки 

не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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У 9-10-річних лісових культурах дуба в умовах свіжого сугруду 

відбувається змикання крон. Зімкнутість деревостану становить 80–85 %, з 

них дуб звичайний – 50 %, сосна звичайна – 20 %, береза повисла – 15 %. 

Також у цей час різко збільшується зімкнутість підліску – з 10 % у 3-річних 

угрупованнях до 30 % у 9–10-річних. У підліску вже переважають крушина 

ламка – 20 % та горобина звичайна – 10 %, практично випадає з цього ярусу 

зіновать руська, натомість, з’являються окремі кущі ліщини звичайної та 

бруслини бородавчастої. 

Проективне покриття підросту також збільшується з 8 % у 3-річних 

угрупованнях до 20 % у 9–10-річних. У його складі переважає осика – 10 %, 

меншу участь беруть дуб звичайний – 7 % та береза повисла – 3 %. Решта 

видів: сосна звичайна, граб звичайний, яблуня лісова, груша звичайна у 

підрості трапляються одиночно. 

Внаслідок збільшення зімкненості верхніх ярусів рослинності у 9–10-

річних угрупованнях свіжих сугрудів зменшується як проективне покриття 

трав’яно-чагарничкового ярусу – до 60 %, так і його видова насиченість – з 

51 до 43 видів. У ньому чітко помітна динаміка відновлення популяцій 

типових лісових видів. Зокрема, відбувається поступове збільшення 

проективного покриття у таких лісових видів, як конвалія звичайна – до 

10 %, зірочник лісовий – до 7 %; орляк звичайний до 10 %. З’являються 

лісові види, які характерні для субклімаксових 130–140-річних лісових 

ценозів та відсутні у відкритих рослинних угрупованнях: фіалка гірська, 

фіалка шорстка, первоцвіт весняний, куцоніжка лісова, мерингія трижилкова 

синузіальної, щитник шартрський та ін. З цієї еколого-ценотичної групи 

окремо слід відзначити появу особин анемони дібровної, що свідчить про 

початок відновлення не лише флористичного складу ценозів, але і його 

будови. Узлісні види у 9–10-річних ценозах свіжих сугрудів складають 5–7 % 

проективного покриття травостою. Значною участю в них відзначаються дрік 

красильний – 1 %, ломиніс прямий – 5 %, як асектатори поодиноко 

трапляються смілка поникла, звіробій звичайний. 
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На провідній ролі зімкнутості крон молодих лісових культур у 

формуванні трав’яно-чагарничкового ярусу раніше також наголошували 

В. Д. Шкудор [Ошибка! Источник ссылки не найден.], А. А. Димов [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 63] та ін. 

Збільшення затінення нижніх ярусів, зумовлює зменшення сумарного 

проективного покриття лучних видів до 15 %. Зокрема, для костриці червоної 

згаданий показник зменшується з 8 до 5 %, тонконога вузьколистого – з 7 до 

5 %, а у куничника наземного – з 10 % до одиничних особин. Однак, у таких 

злаків, як польовиця виноградникова згаданий показник зберігся на рівні 

5 %. Після змикання крон участь рудеральних видів у проективному покритті 

становить близько 10 %: злинка канадська – 7 % та фалакролома однорічна – 

3 %. Слід підкреслити, що більшість рудеральних видів зникає зі складу 9–

10-річних ценозів свіжих сугрудів, зокрема, випадають усі нітрофільні види. 

Ці дані добре узгоджуються з висновками, зробленими для хвойних лісів 

Литви [Ошибка! Источник ссылки не найден.] та Південного Уралу [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

У 8–10-річних лісових культурах дуба в умовах вологого сугруду 

зімкнутість крон деревостану, як і у свіжих умовах, становить 0,80–0,85, але 

породний склад першого ярусу значно багатший. До його складу входять 

практично усі види, характерні для субклімаксових 120-річних фітоценозів: 

дуб звичайний, осика, береза повисла, клен гостролистий, граб звичайний та 

інші. Підлісок за флористичним складом і ценотичною будовою також є 

подібним до 90–120-річних ценозів. Його зімкнутість, як правило, дорівнює 

0,50, він складається з типових видів: крушини ламкої – 0,30; горобини 

звичайної – 0,10; ожини ведмежої – 0,10 тощо. 

У трав’яно-чагарничковому ярусі на 48,8 %, порівняно з трирічними 

зрубами, збільшується видова насиченість (61 вид). Випадають світлолюбні 

рудеральні види, появляється низка типових лісових рослин, завершується 

відновлення ценотичної будови фітоценозу.  
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Подібність складу трав’яно-чагарничкового ярусу молодих 

деревостанів дуба у стадії змикання крон до складу материнських ценозів, 

спостерігали й інші дослідники [63, 186, 193]. 

З періоду змикання крон деревостану до 20–40-річного віку у лісових 

культурах свіжих сугрудів відбувається подальше поступове відновлення як 

флористичного складу, так і ценотичної будови. Деревостан переважно має 

склад 8Дз2Сз, або 9Дз1Бп, в ньому як домішка зустрічаються осика, яблуня 

лісова, груша звичайна. 

Підлісок характеризується зімкнутістю 30 %, переважають в ньому 

крушина ламка – 20 % та горобина звичайна – 10 %, окремими кущами 

представлені шипшина собача, бруслина бородавчаста та ін. 

Зімкнутість підросту деревних порід становить близько 20 %, 

переважають в ньому дуб звичайний – 10 %, осика – 8 %, береза повисла – 

2 %, інші види зустрічаються як незначна домішка. 

Трав’яно-чагарничковий ярус в умовах свіжого сугруду має проективне 

покриття 60–65 % та видову насиченість 30–47 видів, він набуває вираженого 

лісового характеру. Проявляється це у переважанні лісових видів та їх 

проективному покритті на рівні 50 %. Відбувається збільшення проективного 

покриття: конвалії звичайної – з 10 % до 15 %, зірочника лісового – з 7 % до 

10 %, куничника очеретяного – з одиночних особин до 1 %, осоки гірської та 

анемони дібровної до 5 %. Стабільним залишається проективне покриття: 

орляка – 10 %, суниць лісових – 1 %, буквиці лікарської – 1 %. Вперше після 

суцільної рубки з’являються такі лісові види, як нечуйвітер онезький, 

жовтець золотистий та багатоквітковий, дзвоники кропиволисті, маруна 

щиткова, серпій увінчаний тощо [79, 95, 97]. 

Проективне покриття лучних видів дорівнює 13–15 %. У ньому 

переважають костриця червона – 5 %, тонконіг вузьколистий – 5 %, 

польовиця виноградникова – 3 %, а також поодиноко зростають  грястиця 

збірна, поросинець укорінливий тощо. Зникають практично всі рудеральні 

види. Натомість, починають відновлюватися популяції видів занесених до 
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Червоної книги України [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: сону розкритого та 

любки дволистої. 

У 20–40-річних культурах дуба, в умовах свіжого сугруду, також 

помітним є значне відновлення ценотичної будови деревостану (одноярусний 

деревостан, підріст, підлісок тощо). Подібне відновлення ценотичної будови 

у 40-річних ценозах наводилося дослідниками для соснових лісів свіжих 

суборів Центрального Полісся [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В умовах вологого сугруду, у 20-річному віці починає чітко 

проявлятися ценотична структура фітоценозу. Зокрема, відновлюється його 

ярусна будова, до складу якої входять деревостан (як правило – 

одноярусний), підлісок, підріст та три під’яруси трав’яно-чагарничкового 

ярусу. Зімкнутість деревостану зростає до 0,9–1,0, формується густіший, 

порівняно зі свіжими умовами, підлісок зімкнутістю 0,4–0,5. Його основу 

створюють крушина ламка – 0,4 та горобина звичайна – до 0,1, як домішка 

зустрічаються малина звичайна та ожина ведмежа. У вологих умовах, 

порівняно зі свіжими, формується значно густіший трав’яно-чагарничковий 

ярус із проективним покриттям на рівні 80–90 %, проти 60–65 % у свіжих. За 

таких умов видове розмаїття у обох гігротопах практично однакове – на рівні 

30-45 видів. Як і у вихідних материнських фітоценозах вологих сугрудів, 

чітко проявляється домінування осоки трясучковидної – 65 %, значну участь 

беруть також орляк звичайний – 5–10 %, молінія голуба – 5 %, зірочник 

лісовий – 3–5 %, куничник очеретяний – 1 %, конвалія звичайна – 5–8 %, 

купина запашна – 1–3 %, перлівка поникла – 1-3 %, підмаренник проміжний 

– 1–3 %, костяниця  – 1–5 % та інші [79]. 

Відновлення флористичного складу культур дуба звичайного до 20–24-

річного віку, зафіксоване нами, за швидкістю дещо перевищує дані інших 

дослідників, за спостереженнями яких таке відновлення настає пізніше – у 

віці 30–35 років [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 30-40 років [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] і навіть у 40 років [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Причиною цієї відмінності є специфіка співдомінант трав’яно-
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чагарничкового ярусу, зокрема – осоки трясучковидної, яка зберігається на 

зрубах та постійно збільшує свою участь на наступних етапах формування 

фітоценозів. Слід окремо наголосити на збільшенні у 20-річних культурах 

дуба звичайного участі чорниці (до 5 %), одиничні екземпляри якої 

з’являються ще у 

10-річному віці. 

З флористичного складу трав’яно-чагарничкового ярусу випадають 

практично всі світлолюбні рудеральні види, виключенням є жабрій двогубий, 

поодинокі екземпляри якого зберігаються переважно у вікнах деревного 

пологу та підліску. Лучні види в цей період також скорочують свою 

чисельність. Поодиноко зустрічаються живучка повзуча, ожика 

багатоквіткова тощо. Починає відновлюватися синузіальна будова 

фітоценозу, з’являються окремі екземпляри та невеликі біогрупи анемони 

дібровної з проективним покриттям 1–3 % [79, 95, 97]. 

У 50–60-річних і старших лісових культурах дуба обох досліджуваних 

гігротопів триває поступове відновлення як флористичного складу ценозів, 

так і їхньої ценотичної будови. Видова насиченість фітоценозів свіжих 

сугрудів варіює від 50 до 65 видів, зокрема, трав’яно-чагарничкового ярусу – 

40–50 видів. У ценотичній будові добре виділяються два яруси деревостану; 

підлісок і підріст; трав’яно-чагарничковий ярус із 3-ма під’ярусами та 

синузією весняного ефемероїда – анемони дібровної, що розглядається 

дослідниками як важливий індикатор відновлення флористичного складу та 

ценотичної будови фітоценозів [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Перший ярус деревостану, повнотою 0,70–0,75, характеризується 

складом 7Дз2Сз1Бп, як домішка в ньому зустрічається осика. Другий ярус 

розріджений, який часто чітко не прослідковується та може бути 

представлений грушею звичайною і яблунею лісовою. Підлісок зімкнутістю 

20–30 % з крушини ламкої (20 %) та горобини звичайної (10 %). У підліску 

зустрічаються одиничні екземпляри ліщини звичайної, бруслини 

бородавчастої та ряд інших видів. 
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Підріст має зімкнутість 20–25 % з домінуванням дуба звичайного – 

10 %, осики – 8–10 %, берези повислаої – 1–3 %, як домішка зустрічаються 

сосна звичайна, граб звичайний, груша звичайна, яблуня лісова. 

Трав’яно-чагарничковий ярус свіжих сугрудів, за данними проведених 

досліджень, з проективним покриттям 65–70 %, складається із трьох 

під’ярусів, досить подібних до таких у материнських 130-140-річних ценозах. 

Перший під’ярус, заввишки 90–120 см та покриттям близько 15 %, 

утворюють: орляк звичайний – 10 %, куничник очеретяний – 1 %, смовдь 

гірська, а також узлісний вид – ломиніс прямий – 3 %. Другий, основний 

під’ярус, заввишки 30-50 см та проективним покриттям 50–55 %, складається 

з конвалії звичайної – 20 %, зірочника лісового – 10 %, осоки гірської – 10 %, 

пахучки звичайної та інших; узлісних видів – гравілату міського, дроку 

красильного, конюшини альпійської, віхалки гіллястої, а також лучних 

видів – костриці червоної – 3 %, тонконога вузьколистого, польовиці 

виноградникової та інших. Третій під’ярус, заввишки 5–15 см, утворюють 

переважно лісові види, такі, як суниці лісові – 1 %, перстач білий – 1 %, 

молочай кутастий, фіалка шорстка, фіалка Рейхенбаха, мерингія трижилкова 

та ін. Проективне покриття весняного ефемероїда – анемони дібровної 

зростає до 8–15 %.  

У 80–90-річних штучних насадженнях дуба у свіжих сугрудах 

проективне покриття трав’яно-чагарничкового ярусу зростає до 85 %. Для 

нього характерне збільшення проективного покриття: конвалії звичайної – до 

25 %, орляка звичайного – до 14 %, анемони дібровної – до 20 %, осоки 

гірської – до 13 %. У 100–110-річних дубових лісах свіжого гігротопу, для 

підліску властиве зменшення зімкнутості з 30 % до 20 % при збереженні 

флористичного складу та співвідношення видів. Підріст деревних порід, 

навпаки, збільшує зімкнутість з 25 % до 30 %. У ньому переважає дуб 

звичайний – 20 %, осика – 5 %, береза повисла – 5 %, одиночно зростає сосна 

звичайна, груша звичайна, яблуня лісова. 
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Трав’яно-чагарничковий ярус зберігає максимальні значення 

проективного покриття – 85 % та видову насиченість 40–50 видів. Для видів-

співдомінантів спостерігається зростання проективного покриття з 

досягненням максимальних значень у межах всього динамічного ряду 

ценозів. Зокрема, згаданий показник сягає 30 % у конвалії звичайної, 7–8 % – 

у зірочника лісового, 15 % – у орляка звичайного, 25 % – у анемони дібровної 

тощо. Видовий склад лісових, узлісних та лучних видів трав’яно-

чагарничкового ярусу 100–110-річних ценозів в цілому є дуже подібним до 

такого 50–60-річних та 80–90-річних ценозів, включаючи наявність 

популяцій трав’яних видів, занесених до Червоної книги України [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] – сону розкритого, любки дволистої та лілії лісової. 

В умовах вологого сугруду культурфітоценози дуба, віком 40 років і 

більше, характеризуються стабільним видовим складом деревостану, перший 

ярус якого утворює, головним чином, дуб звичайний; до нього входять також 

осика, береза повисла, береза пухнаста, клен гостролистий. На відміну від 

свіжих умов, сосна звичайна тут практично відсутня. Другий ярус 

деревостану у вологих сугрудах розріджений, складається переважно з граба 

звичайного. Іноді на окремих ділянках формуються фрагменти третього 

ярусу з яблуні лісової та груші звичайної. 

Як і у вихідних, материнських фітоценозах, у 40–100-річних 

фітоценозах вологих сугрудів формується підлісок більшої густоти, ніж у 

свіжих умовах. Його основу створюють крушина ламка – 0,3–0,5 та горобина 

звичайна – до 0,1, як домішка зустрічаються малина звичайна, вологолюбні 

ожина ведмежа, верба сіра тощо. 

Трав’яно-чагарничковий ярус лісових культур, у віці 40–80 років, 

відзначається проективним покриттям до 85 %, яке зменшується до 65 % у 

віці 90–93 роки і до 50 % – у 100 років. Перший його під’ярус, заввишки 80–

100 см, формують орляк звичайний – 3–5 %, молінія голуба – 5 %, куничник 

очеретяний – 1 %, поодиноко зростають рутвиця орликолиста, наперстянка 

великоквіткова, бір розлогий, дзвоники персиколисті та кропиволисті та інші. 
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У другому, основному під’ярусі, заввишки 20–50 см, ростуть осока 

трясучковидна – 55–75 %, чорниці – 5–10 %, конвалія звичайна – 3–5 %, 

зірочник лісовий – 1–3 %, перестріч дібровний – 1–3 %, щитник шартрський 

та інші. Третій під’ярус, заввишки 5–10 см, утворюють: одинарник лісовий, 

веснівка дволиста, вероніка лікарська, круціата гола, фіалка запашна, осока 

гірська тощо.  

Подібно до свіжих сугрудів, починаючи з 40-річного віку, у штучних 

насадженнях дуба, у вологих сугрудах, трапляється лілія лісова, а із  

60-річного віку – інші червонокнижні види: коручка морозниковидна та 

гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis (L.) Rich). Також, починаючи з 40 років, 

у вологих сугрудах спостерігається добре виражена синузіальна будова. 

Навесні, суцільним білим аспектом проявляється синузія ефемероїда анемони 

дібровної, яка характеризується 30–50 % проективним покриттям.  

Починаючи з 40–50-річного віку, як у свіжих так і вологих сугрудах, у 

більшості своїй, відновлюється флористичний склад та ценотична будова 

рослинних угруповань, зокрема, починають відновлюватись червонокнижні 

види, цей процес відбувається протягом усього періоду росту та практично 

завершується до віку стиглості. 

 

4.1.2. Динаміка подібності флористичного складу 

 

У свіжих і вологих сугрудах, після суцільних рубок головного 

користування, відбувається відновлення рослинних угруповань, що 

знаходить відбиток у динаміці їх флористичного складу. Як наголошувалося 

дослідниками [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден.. Ошибка! Источник ссылки не найден.], кількісна 

оцінка подібності видового складу рослинних угруповань різного віку є 

інформативним показником, який характеризує не лише інтенсивність 

процесу відновлення ценозів, але й напрямок згаданого процесу. Висновок 

про визначальну роль трав’яно-чагарничкового ярусу зрубів на напрямок і 
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швидкість формування рослинного покриву у майбутніх лісових культурах 

також був підтверджений канадськими вченими [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. У кінцевому результаті важливим є порівняльна оцінка 

біорізноманіття фітоценозів, які формуються, з вихідними материнськими 

ценозами [284]. 

Для коректної оцінки видової подібності рослинних угруповань різного 

віку, після суцільних рубок головного користування, у дубових лісах 

крушиново-конвалієво-різнотравних, у свіжих сугрудах та у дубових лісах 

крушиново-трясучковидноосокових, створених у вологих сугрудах нами був 

використаний індекс Сьоренсена-Чекановського, який розраховували лише 

для трав’яно-чагарничкового ярусу, як найбільш флористично багатого та 

динамічного з усіх ярусів лісової рослинності. На високій інформативності і 

чутливості згаданого показника наголошували А. В. Жук та 

С. С. Костишин [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Як видно з даних, наведених у матриці видової подібності трав’яно-

чагарничкового ярусу рослинних угруповань свіжого сугруду (рис. 4.1), 

подібність флористичного складу трав’яно-чагарничкового ярусу 

субклімаксових материнських 130–140-річних насаджень з рослинними 

угрупованнями після суцільної рубки характеризувалася чітко вираженою 

динамікою. Загальною закономірністю для цієї вікової категорії є 

однонаправлена динаміка індексу видової подібності Сьоренсена-

Чекановського (Івп) від рослинних угруповань 1 року до 110–110-річних 

фітоценозів. 

Групи 

віку, 

років 

1 2 3 9-10 20-40 50-60 80-90 100-110 

2 0,85        

3 0,81 0,90       

9-10 0,40 0,49 0,51      
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20-40 0,39 0,42 0,38 0,72     

50-60 0,34 0,37 0,42 0,70 0,88    

80-90 0,32 0,33 0,39 0,66 0,81 0,84   

100-

110 
0,30 0,32 0,38 0,68 0,85 0,90 0,88  

130-

140 
0,27 0,26 0,31 0,67 0,81 0,86 0,89 0,91 

Рис. 4.1. Матриця видової подібності трав’яно-чагарничкового ярусу 

рослинних угруповань різного віку після суцільних рубок головного 

користування у дубових лісах різнотравно-конвалієвих свіжих сугрудів 

 

Величина згаданого показника відповідно збільшувалася з віком від 

0,27 до 0,91. За таких умов характерною була низька видова подібність з 

відкритими рослинними угрупованнями віком 1–3 роки, коли величини Івп  

знаходилися у діапазоні 0,27–0,31. Подібні дані були отримані також для 

соснових лісів Українського Полісся [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

 

Визначальним фактором відновлення видового складу нижніх ярусів 

лісової рослинності як у свіжих, так і у вологих сугрудах, є зімкнутість крон 

деревного ярусу. На цьому етапі (вікова група 9–10 років) значення Івп=0,67, 

що свідчить про високу подібність флористичного складу трав’яно-

чагарничкового ярусу зі складом вихідних субклімаксових 130–140-річних 

ценозів. Дані рис. 4.1 демонструють, що висока видова подібність з 130– 

140-річними ценозами, загалом, була характерною для всіх вікових груп 

ценозів після періоду змикання крон, за таких умов спостерігалося поступове 

зростання згаданого показника зі збільшенням віку ценозів. Так, у 9–10-

річних ценозах значення Івп дорівнювало 0,67; у 20–40-річних – 0,81, у 50–60-

річних – 0,86, у 80–90-річних – 0,89, а у 199–110-річних – 0,91 [97]. Цей 
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важливий висновок також знаходить підтвердження у інших дослідників 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Порівняльний аналіз видової подібності трав’яно-чагарничкового ярусу 

1-річних відкритих рослинних угруповань із таким ярусом решти вікових 

груп ценозів, вказує на високу видову подібність із рослинними 

угрупованнями незімкнених 2–3-річних культур дуба. Значення Івп за таких 

умов дорівнювало 0,81–0,85, дещо зменшуючись зі збільшенням віку. 

Другою чіткою закономірністю є низька видова подібність 1-річних 

рослинних угруповань з усіма віковими групами ценозів після змикання крон 

деревостану, що дослідниками відмічалося раніше для соснових лісів 

Західного Полісся України [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. При цьому 

видова подібність 1-річних угруповань поступово зменшується зі 

збільшенням віку ценозів, після змикання крон деревостану. Зокрема, 

значення Івп 1-річних з 9–10-річними ценозами дорівнювало 0,40; 50–60-

річними – 0,34; 100–110-річними – 0,30; 130–140-річними – 0,27. 

Закономірності динаміки видової подібності 2-3-річних угруповань є в 

цілому подібними до описаних вище для 1-річних угруповань. Лише 

зауважимо, що у 3-річних угруповань з 9–10-річними ценозами після 

змикання крон видова подібність трав’яно-чагарничкового ярусу була 

високою (Івп=0,51), що пояснюється збереженням частини світлолюбних 

лісових та узлісних видів ще з материнських ценозів та низки лучних і 

рудеральних видів після змикання крон деревостанів у 9–10-річних ценозах. 

Для трав’яно-чагарничкового ярусу дубових культур всіх вікових груп 

після періоду змикання крон деревостану характерною була специфічна 

динаміка. Головними її закономірностями були: висока видова подібність 

між усіма віковими групами після змикання крон деревостану – значення Івп  

знаходилися у діапазоні 0,66–0,91. Також, спостерігалося стабільне 

зменшення видової подібності трав’яно-чагарничкового ярусу кожної вікової 

групи з наступними віковими групами зі збільшенням їх віку. Так, у 20–40-

річних ценозів значення Івп з 50–60-річними ценозами складало 0,88; з 100-
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110-річними – 0,85; з 130–140-річними – 0,81. У трав’яно-чагарничкового 

ярусу інших вікових груп також спостерігалася схожа картина. Слід також 

наголосити, що у процесі відновлення лісових фітоценозів після суцільної 

рубки видова подібність їх трав’яно-чагарничкового ярусу є найбільшою у 

сусідніх вікових груп, що є особливо помітним після змикання крон 

деревостану. Таке явище також відмічалося дослідниками для соснових лісів 

свіжих суборів Західного Полісся України [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Індекси Сьоренсена-Чекановського трав’яно-чагарничкового ярусу 

вологих сугрудів (рис. 4.2), як і в умовах свіжого сугруду, свідчать про те, що 

у  материнських, 120-річних насадженнях спостерігається низька видова 

подібність з динамічними рослинними угрупованнями 1–3 років (Івп=0,27–

0,31) і зростання його значень зі збільшенням віку ценозів. 

Подібні дані для соснових лісів були отримані для Західного Полісся 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] та Центрального Полісся [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Як зазначалось раніше, визначальним фактором відновлення 

видового складу трав’яно-чагарничкового ярусу виступає зімкнутість крон 

деревного ярусу.  

Вже у віці 10 років зразу після змикання крон та утворення власного 

намету насадження значення Івп дорівнювало 0,51; у 20-річних лісових 

культурах – 0,55; у 40-річних – 0,64, у 80-річних – 0,62.  

Як і в умовах свіжого сугруду, динаміка видової подібності трав’яно-

чагарничкового ярусу 1-річних рослинних угруповань у вологих умовах дуже 

висока з угрупованнями віком 2 та 3 роки (Івп відповідно дорівнював 0,80 та 

0,72) і поступово зменшується з віком культур/фітоценозів: у 40-річних – 

0,47, у 60–80-річних – 0,42–0,45 (рис. 4.2). 

Вік, 

років 
1 2 3 10 20 40 60 80 90 100 

2 0,80          

3 0,72 0,74         
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10 0,60 0,50 0,58        

20 0,49 0,41 0,46 0,76       

40 0,47 0,39 0,44 0,72 0,79      

60 0,42 0,41 0,32 0,64 0,75 0,73     

80 0,45 0,36 0,40 0,76 0,80 0,85 0,77    

90 0,42 0,39 0,35 0,71 0,78 0,76 0,85 0,86   

100 0,35 0,32 0,37 0,71 0,73 0,79 0,70 0,78 0,78  

120 0,27 0,28 0,31 0,51 0,55 0,64 0,52 0,62 0,66 0,64 

Рис. 4.2. Матриця видової подібності трав’яно-чагарничкового ярусу 

рослинних угруповань різного віку після суцільних рубок головного 

користування у дубових лісах крушиново-трясучковидноосокових вологих 

сугрудів  

 

У 2-річних рослинних угрупованнях найвищу видову подібність 

флористичного складу виявлено з 1-річними та 3-річними угрупованнями 

(значення Івп дорівнювало 0,80 та 0,74 відповідно) і є незначною з усіма 

рослинними угрупованнями після 20 років (Івп=0,41–0,28). Відповідно, що 

цей показник є високим з угрупованнями 1 та 2 років формування (Івп=0,72–

0,74) і незначним із рештою вікових категорій зі значеннями (Івп=0,32–0,48). 

Отримані дані, добре корелюють з результатами інших дослідників [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Видова подібність 10-річних фітоценозів з динамічними рослинними 

угрупованнями 1–3 років є низькою (Івп=0,48–0,49), що зумовлене значним 

відмиранням світлолюбних видів, унаслідок змикання крон молодого 

деревостану, а з фітоценозами у віковому діапазоні 20–90 років – високою 

(Івп=0,53–0,76), у той час, як із 100–120-річними фітоценозами – знову 

низькою (Івп=0,44–0,45). Це свідчить про відмінності флористичного складу 

10-річних лісових культур дуба з клімаксовими фітоценозами [95, 97]. 
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Для трав’яно-чагарничкового ярусу 20-річних дубових культур вологих 

сугрудів характерними є високі значення видової подібності з усіма 

рослинними угрупованнями, починаючи з 10-річного віку. Схожі дані були 

отримані також іншими дослідниками [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Флористичний склад трав’яно-чагарнирчкового ярусу 40-річних 

культур дуба у вологих сугрудах подібний з усіма віковими категоріями 

після змикання крон деревостану, починаючи з 10 років. Величини індексу 

видової подібності становлять 0,72 у віці 10 років; 0,79 – у 20 років; 0,73 – у 

60 років; 0,85 – у 80 років; 0,79 – у 100 років та 0,64 – у 120 років. З першими 

віковими категоріями (1-3 роки) ці показники були низькими, з діапазоном 

значень Івп=0,39–0,49. Аналогічна динаміка флористичної подібності 

трав’яно-чагарничкового ярусу була також характерною для лісових ценозів 

сугрудів 60–80–90–100-річного віку.  

Отже, отримані дані вказують, що як у свіжих, так і у вологих сугрудах, 

видова подібність флористичного складу трав’яно-чагарнирчкового ярусу 

культур дуба після 40 років з усіма віковими категоріями, після змикання 

крон деревостану, була високою, а з першими віковими категоріями 

(1–3 роки) – несуттєвою. 

 

4.1.3. Динаміка еколого-ценотичних груп видів у трав’яно-

чагарничковому ярусі дібров у свіжих і вологих сугрудах після 

суцільних рубок 

 

Аналіз участі видів різних еколого-ценотичних груп у формуванні 

трав’яно-чагарничкового ярусу лісових фітоценозів під час їх відновлення 

після суцільних рубок головного користування, дозволяє поглибити 

розуміння процесів, що за таких умов відбуваються. Відповідні дані, щодо 

умов свіжого сугруду наведено на рис. 4.3 та у додатку В (табл. В.5), а для 

вологих – на рис. 4.4 та у додатку В (табл. В.6). 
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Рис. 4.3. Динаміка участі еколого-ценотичних груп видів у 

флористичному складі трав’яно-чагарничкового ярусу рослинних угруповань 

дубових лісів різного віку в умовах свіжого сугруду 

Отримані дані демонструють, що у субклімаксових 130–140-річних 

фітоценозах, трав’яно-чагарничковий ярус складався переважно з лісових 

видів – на 67,9 %. До цієї групи увійшли головні види-співдомінанти: 

конвалія звичайна, орляк звичайний, зірочник лісовий, осока гірська, анемона 

дібровна, а також численні види-асектатори. Такі старовікові ценози 

характеризуються відносно невисокою повнотою, як правило, близько 0,6, 

що зумовлює освітленість нижніх ярусів лісової рослинності. Саме тому у 

цих ценозах спостерігається значна участь світлолюбних узлісних видів – 

18,9 %, представниками яких є: дрік красильний, конюшина альпійська, 

вероніка дібровна, звіробій звичайний та ін., а також – світлолюбних лучних 

видів: горошку плотового, костриці червоної, грястиці збірної тощо (13,2 %). 
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На значній участі світлолюбних лучних видів у рослинному покриві, на 

початкових стадіях, відновлювальних сукцесій вказували і інші  

дослідники [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Після проведення суцільної рубки головного користування 

формуються багатовидові, строкаті, динамічні трав’яні угруповання, що 

дослідниками також відмічалося для соснових лісів Західного Полісся 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] та Центрального Полісся [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Їх характерною рисою є збереження частини лісових 

світлолюбних видів, зокрема таких, як конвалія звичайна, орляк звичайний, 

зірочник лісовий, первоцвіт весняний, пахучка звичайна та ін. Їх частка у 

флористичному складі досліджуваного ярусу 1-річних угруповань дорівнює 

16,7 %. Для узлісних видів властивим є збереження частки у флористичному 

складі трав’яно-чагарничкового ярусу – 18,8 %, ця група складається з дроку 

красильного, ломиносу прямого, дзвоників круглолистих тощо. Повне 

освітлення поверхні ґрунту після суцільної рубки також сприяє зростанню 

участі в 1-річних угрупованнях світлолюбних лучних видів, частка яких у їх 

флористичному складі дорівнює 35,3 %. Ця група включає горошок 

плотовий, кострицю червону, польовицю виноградникову, кульбабу 

лікарську тощо. Наявність на 1-річних зрубах видів з різною популяційною 

динамікою також прослідковувались рядом дослідників раніше [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

У процесі проведення суцільної рубки та підготовки ґрунту під посадку 

лісових культур, відбувається занесення насіння рудеральних видів, які 

бурхливо розвиваються на лісокультурній площі. Їх частка у флористичному 

стані 1-річних угруповань становить 29,2 %. Для 2-річних рослинних 

угруповань властивим є прогресуюче зменшення участі лісових видів, частка 

яких зменшується до 13,2 %. Зберігаються в основному світлолюбні види, як 

конвалія звичайна, орляк звичайний, зірочник лісовий та ін. Частка узлісних 

видів у флористичному складі 2-річних угруповань зростає до 22,6 %, а 
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лучних – майже не змінюється (становить 35,8 %). Рудеральні види 

продовжують відігравати важливу роль, їх частка становить 28,4 %. На 

значній участі у рослинному покриві 2-річних культур рудеральних, зокрема, 

адвентивних інвазійних видів наголошувалося і раніше [Ошибка! Источник ссылки 

не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. У 3-

річному віці частка лісових видів сягає 19,5 %, узлісних – 19,6 %, а 

переважають на цьому етапі лучні види – 37,3 %. Частка рудеральних видів 

залишається значною – 23,5 %. Схожі дані були отримані також для соснових 

лісів регіону досліджень у свіжих борах і суборах [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

У 9–10-річних ценозах, після змикання крон молодого деревостану, 

природного поновлення деревних порід та підліску, поступово відновлюється 

видовий склад трав’яно-чагарничкового ярусу та його еколого-ценотичних 

груп. За таких умов частка лісових видів зростає до 53,5 %. Частка решти 

еколого-ценотичних груп видів помітно зменшується. Зокрема, частка 

узлісних видів становить 16,3 %, лучних – 25,6 %, а рудеральних – до 4,6 %. 

У трав’яно-чагарничковому ярусі 20–40-річних ценозів участь лісових 

видів зростає до 66,0 %, узлісних – до 21,3 %, а частка лучних і рудеральних 

видів зменшується відповідно до 10,6 та 2,1 %.  

У старших вікових групах ценозів дубових лісів штучного походження, 

виявлені лише три еколого-ценотичні групи видів: лісова, узлісна та лучна, 

участь яких порівняно незначно коливається упродовж цього вікового 

відрізку: лісових – на рівні 66,7–71,2 %, узлісних – 17,3–21,2 %, лучних – 9,6–

13,2 %. 

Особливий інтерес представляє збереженість частини видів трав’яно-

чагарничкового ярусу на всіх вікових етапах, досліджуваних рослинних 

угруповань. До цієї групи входять: конвалія звичайна, орляк звичайний, 

зірочник лісовий, пахучка звичайна, суниці лісові, дрік красильний, вероніка 

дібровна, астрагал солодколистий, ломиніс прямий, костриця червона, 

тонконіг вузьколистий, буквиця лікарська та польовиця виноградникова. На 
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існування такої групи видів у динамічних рядах рослинності після суцільних 

рубок раніше вказували низка дослідників [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

 

Рис. 4.4. Динаміка участі еколого-ценотичних груп видів у 

флористичному складі трав’яно-чагарничкового ярусу рослинних угруповань 

різного віку в умовах вологого сугруду 

Вища зволоженість ґрунту в умовах вологого сугруду (С3) сприяла 

поширенню під наметом дубових культур значно більшої кількості видів у 

трав’яно-чагарничкового ярусі, порівняно зі свіжими сугрудами та дещо 

більшої кількості їх еколого-ценотичних груп. За таких умов у вологих 

умовах на всіх етапах росту фітоценозів відзначається більша частка лісових 

видів – від 26,4 % у дворічному віці до 89,5 % – у 90-річних насадженнях, 

водночас, як у свіжих умовах - відповідно 13,2 та 71,2 % (див. рис. 4.4). 
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У клімаксових 120-річних фітоценозах, трав’яно-чагарничковий ярус 

на 88,0 % складався з лісових видів. До цієї групи увійшли головні види, які 

дають максимум проективного покриття: осока волосиста, орляк звичайний, 

ожика волосиста, звіробій гірський, анемона дібровна та інші. У зв’язку з 

невисокою повнотою деревостану, в цьому віці зростає освітленість нижніх 

ярусів лісової рослинності, що дозволяє укорінюватися у даних ценозах 

світлолюбним лучним видам, представниками яких є живучка повзуча, 

горошок плотовий, польовиця виноградникова, вероніка дібровна тощо. Їх 

частка становила 8,0 % видового складу досліджуваного ярусу. Незначною 

була частка еколого-ценотичної групи болотних видів (4,0 %). 

Як було вищезазначено, після проведення суцільної рубки головного 

користування формуються багатовидові, строкаті, динамічні трав’яні 

угруповання. Відмінною їх рисою є збереження частини лісових видів, 

особливо cвітлолюбних. Зокрема, в угрупованнях першого року після рубки 

частка лісових видів становила 32,9 % флористичного складу ярусу. На 

значну роль лісових трав’яних і чагарничкових видів, які зберігаються у 

рослинному покриві на зрубах, наголошували вітчизняні [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] та закордонні [Ошибка! Источник ссылки не найден.] дослідники. 

Хоча й у дещо пригніченому повним освітленням вигляді збереглися осока 

трясучковидна, орляк звичайний, куничник очеретяний, конвалія звичайна, 

ожика волосиста та інші. По 25,7 % флористичного складу складали 

світлолюбні рудеральні та лучні види. Повне освітлення поверхні ґрунту 

також сприяло розвитку світлолюбних узлісних видів, частка яких сягає 8,6 

%. Участь у флористичному складі болотних видів становила 7,1 %. Така 

відносна значна участь болотних видів у вологому сугруді зумовлена 

можливою появою мікропонижень, що утворюються в результаті підготовки 

ґрунту та нарізанні борозен під лісові культури.  

Для травостою 2-річний рослинних угруповань характерним є 

випадання частини лісових видів, які ще збереглися з часу рубки. Внаслідок 

цього участь лісових видів у флористичному складі зменшується до 26,4 %, 
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водночас, як частка світлолюбних рудеральних видів досягла 32,1 % 

флористичного складу травостою, а світлолюбних лучних видів – до 24,5 %. 

У флористичному складі 2-річних рослинних угруповань частка узлісних 

видів становить 9,4 %, а болотних – 7,6 %. 

Схожою є структура травостою 3-річних рослинних угруповань, де 

частка світлолюбних рудеральних видів становить 29,8 %, лісових – 27,7 %, 

лучних – 21,3 %, узлісних – 12,8 %, а болотних – 8,5 %. 

У 10-річних фітоценозах, після змикання крон деревостану, трав’яно-

чагарничковий ярус вже складається переважно з лісових видів, частка 

котрих збільшується до 66,0 %, тоді як частка інших еколого-ценотичних 

груп значно зменшується. Зокрема, участь рудеральних видів зменшується до 

8,0 %, лучних видів – до 8,0 %, узлісних – до 10,0 %, болотних – до 8,0 %. 

У 20-річних ценозах зберігається тенденція до збільшення частки 

лісових видів (до 77,5 %) та зменшення участі більшості інших еколого-

ценотичних груп. Найбільше зменшення участі, властиве рудеральним та 

болотним видам – з 8,0 % до 2,5 %. Подібна динаміка участі видів різних 

еколого-ценотичних груп у фітоценозах після змикання крон відзначалася 

також канадськими [Ошибка! Источник ссылки не найден.] та фінськими [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] вченими. 

Починаючи з 40-річного віку, з флористичного складу трав’яно-

чагарничковому ярусу лісових культур дуба у вологих сугрудах повністю 

зникають рудеральні види, а починаючи з 60-річного віку, участь лісових 

видів у флористичному складі трав’яно-чагарничкового ярусу стабілізується 

на рівні 85–89 %, а участь видів інших еколого-ценотичних груп також 

стабілізується. Отримані результати добре узгоджується з даними інших 

дослідників [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

4.1.4. Динаміка участі видів різних життєвих форм у трав’яно-

чагарничковому ярусі дубових лісів після суцільних рубок 
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Важливу додаткову інформацію, щодо розуміння сукцесійних процесів 

у дубових культур/фітоценозах, можна отримати у результаті детального 

аналізу участі у флористичному складі ценозів видів трав’яно-

чагарничкового ярусу, які належать до різних життєвих форм (рис. 4.5 та 

рис. 4.6). 

 

 

Рис. 4.5. Динаміка участі видів різних життєвих форм у процесі 

відновлювальної сукцесії після суцільної рубки дубових лісів в умовах 

свіжого сугруду 

Показники проведених досліджень, свідчать про абсолютне 

переважання трав’яних багаторічників у трав’яно-чагарничковому ярусі усіх 

досліджуваних вікових груп. Частка згаданих видів у свіжих гігротопах є 

максимальною у віковій групі 80–90 років – 100 %, а мінімальною – у  

2-річних угрупованнях після суцільних рубок – 75,5 %. У вологих гігротопах 

сугрудів мінімальна частка багаторічників теж спостерігається у трав’яному 

покриві дворічних зрубів – 73,6 %, а максимальна – у материнських  
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120-річних ценозах – 96,0 %. У материнських 130–140-річних ценозах свіжих 

сугрудів трав’яні багаторічники у флористичному складі становлять 98,1 %. 

Така закономірність є характерною для лісів Європи [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден.].  

 

 

Рис. 4.6. Динаміка участі видів різних життєвих форм у створенні 

трав’яно-чагарничкового ярусу у процесі відновлення після суцільної рубки в 

умовах вологого сугруду 

Однорічники та дворічники у цій віковій групі у свіжих умовах були 

відсутні, а частка одно-дворічників становила лише 1,9 %. У вологих умовах 

4,0 % флористичного складу давали однорічники, серед них постійним видом 

був перестріч дібровний. 

У флористичному складі трав’яно-чагарничкового ярусу 1-річних 

рослинних угруповань свіжих сугрудів після проведення суцільної рубки 

головного користування були представлені види усіх життєвих форм, 
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наявних у динамічному ряду ценозів різного віку – трав’яні багаторічники, 

однорічники, одно-дворічники та дворічники. Частка трав’яних 

багаторічників за таких умов була високою – 77,1 %, значну участь приймали 

малорічники – 22,9 %. У складі останніх переважали бур’яни: жовтий осот 

шорсткий, лобода біла, грабельки звичайні, гірчак почечуйний тощо. Частка 

дворічників становила 6,2 % і також була представлена бур’янами, такими, 

як осот звичайний, гіркуша нечуйвітрова та інші. Частка одно-дворічників 

складала 4,2 %, де також переважали бур’яни: злинка канадська, 

фалакролома однорічна та інші.  

У вологих гігротопах участь трав’яних багаторічників теж складала 

77,1 %, малорічників – 22,9 %, одно-дворічників – 5,7 % та дворічників – 

4,3 %. Зростання участі монокарпічних трав у флористичному складі 

1-річних угруповань на зрубах вказувалося і раніше [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Схоже співвідношення життєвих форм видів спостерігається також у 

2-річних угрупованнях. Частка трав’яних багаторічників у цій групі 

зменшується до мінімальних значень: 75,5 % у свіжих та 73,6 % – у вологих, 

а малорічників, у складі яких домінують бур’яни, збільшується відповідно до 

до 24,5 % та 26,4 %. У складі останніх переважають однорічники – 11,3 % у 

свіжих сугрудах і 15,1 % – у вологих.  

У флористичному складі трав’яно-чагарничкового ярусу 3-річних 

рослинних угруповань участь трав’яних багаторічників зростає: до 82,4 % у 

свіжих умовах до 76,6 % – у вологих. Сумарна частка малорічників 

зменшується відповідно до 17,6 % та 23,4 %.  

Cпектр життєвих форм видів трав’яно-чагарничкового ярусу 9– 

10-річних ценозів кардинально відрізняється від рослинних угруповань, 

характерних для перших років після проведення суцільної рубки. З 

флористичного складу зникають однорічники та дворічники, частка 

трав’яних багаторічників збільшується до 90,7 % у свіжих умовах і до 86,0 % 
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у вологих сугрудах, де на цьому етапі з’являється типовий лісовий 

чагарничок – чорниці.  

У трав’яно-чагарничкового ярусі 20–40-річних культур дуба у свіжому 

сугруді відбувається подальше відновлення видового складу ярусу, що 

закономірно призводить до збільшення участі трав’яних багаторічників до 

95,8 % та відповідного зменшення участі малорічників до 4,2 %. У складі 

останніх однорічні види представлені узлісним видом – празеленню 

звичайною, а однорічні – мерингією трижилковою. На значному відновленні 

спектру життєвих форм лісових видів у флористичному складі фітоценозів у 

30–40-річних лісових культур наголошували також інші дослідники [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

У трав’яно-чагарничковому ярусі решти вікових груп – від 50-60-річної 

до 100–110-річної – спостерігається абсолютне переважання трав’яних 

багаторічників – від 98,1 % у 50–60-річних та 100–110-річних ценозах до 

100 % у 80–90-річних ценозах, а також дуже незначна частка одно-

дворічників – 1,9 %, представлених лише одним, лісовим видом – мерингією 

трижилковою. 

В умовах вологого сугруду частка трав’яних багаторічників у 

флористичному складі трав’яно-чагарничкового ярусу зростає від 90,0 % у 

віці 20 років; 95,5 % у 40 років до 96,0 % у віці 120 років.  

Загалом, співвідношення видів різних життєвих форм відновлюється у 

культурах дуба звичайного в умовах вологого сугруду приблизно у віці 

20 років, що є подібним до результатів, отриманих В. І. Парпаном та ін. 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] для рівнинних букових лісів Опілля.  

Відновлення частки трав’яних багаторічників, які характерні 

материнським субклімаксовим деревостанам свіжих та вологих гігротопів 

сугрудів відбувається практично синхронно хоча показники у вікових групах 

після 40 років показники вищі у свіжих сугрудах. Спільним є те, що 

відновлення трав’яних багаторічників понад 90 % відбувається у перші 

20 років періоду росту дубових насаджень свіжих та вологих гігротопів. 
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Дані рисунків 4.5 і 4.6 свідчать про абсолютне переважання трав’яних 

багаторічників у трав’яно-чагарничковому ярусі усіх досліджуваних вікових 

груп. Частка згаданих видів у свіжих гігротопах є максимальною у віковій 

групі 80–90 років – 100 %, а мінімальною – у 2-річних угрупованнях після 

суцільних рубок – 75,5 %. У вологих сугрудах мінімальна частка 

багаторічників теж спостерігається у трав’яному покриві дворічних зрубів – 

73,6 %, а максимальна – у материнських 120-річних ценозах – 96,0 %. У 

материнських 130-140-річних ценозах свіжих сугрудів трав’яні 

багаторічники у флористичному складі становлять 98,1 %. Ця закономірність 

є характерною для лісів Європи [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки 

не найден., 284].  

 

4.2. Фітоіндикація грунтових параметрів місцезростань у процесі 

відновлення рослинності дубових лісів, після суцільних рубок головного 

користування у свіжих та вологих сугрудах 

  

У процесі відновлення лісової рослинності, після суцільних рубок 

головного користування, відбуваються суттєві зміни у рослинному покриві – 

як у флористичному складі, так і ценотичній будові, що було проаналізовано 

у попередніх підрозділах. До того ж, саме рослинний покрив виступає як 

синтетичний і дуже чутливий індикатор екологічних умов місцезростань, на 

що вказували ряд дослідників [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] та ін. Насадження дуба звичайного в регіоні досліджень, у 

більшості своїй, зростають на дерново-слабо та дерново-середньо 

підзолистих глеюватих ґрунтах, де епізодично зустрічаються рухомі форми 

заліза. Ці грунти сформованих на моренах, глеєвих суглинках, 

воднольодовикових відкладах, які частково підстилаються кристалічними 

породами. Вони утворились під наметом мішаних насаджень дуба 

звичайного, домішку до якого складає сосна, осика, береза, граб, для яких 
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характерний живий надґрунтовий покрив з трав’яної рослинності та опад 

листяних і хвойних деревних порід, що сприяло формуванню гумусово-

елювіального, елювіального та ілювіального горизонтів [87, 89, Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

З метою вивчення особливостей параметрів місцезростань, як правило, 

слід використовувати не окремі види або їх комплекси, а весь видовий склад 

фітоценозу [Ошибка! Источник ссылки не найден.], адже, зазвичай, видовий склад 

лісових угруповань утворений більш-менш евритопними видами, а 

екологічні особливості, зокрема ґрунту, найкраще діагностують стенотопні 

види, які можуть зустрічатися у лісових біогеоценозах лише поодинокими 

екземплярами. 

Фітоіндикаційні дослідження були проведені нами на основі повних 

геоботанічних описів динамічних рядів рослинності (додаток В). Проведений 

аналіз динаміки значень бальної оцінки екологічних параметрів 

місцезростань у динамічних рядах рослинності для типів лісорослинних умов 

свіжий сугруд (С2) та вологий сугруд (С3) дає розуміння процесам, які 

відбуваються в лісових біогеоценозах дубових лісів після суцільних рубок 

головного користування та протягом усього періоду росту деревостанів. 

Дубові ліси у свіжих сугрудах Центрального Полісся мають ряд 

специфічних рис у порівнянні з вологими сугрудами. Зокрема, вони більш 

світліші, з перемінним зволоженням, представлені ацидофільними видами 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден. та ін.]. Зміну 

екологічних параметрів місцезростань у динамічних рядах рослинності 

свіжих сугрудів у фітоценозах дубових лісів до та після проведення у них 

суцільних рубок наведено у додатку В. Аналіз динаміки ґрунтових 

параметрів було розпочато із розгляду режиму вологості та його рівня, як 

суттєвих чинників забезпечення нормального росту дубових насаджень. З 

отриманих даних видно, що вологість ґрунту (Hd) у динамічному ряду 

рослинних угруповань після суцільних рубок дубових лісів у свіжих сугрудах 

знаходилася у діапазоні 10,80–12,70 балів, що дозволяє їх віднести до 
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мезофітних екотопів (свіжих лісових, лучних екотопів з повним 

промочуванням кореневмісного шару ґрунту). 

Материнські 130–140-річні біогеоценози характеризувалися не лише 

високим зволоженням – 12,40±0,10 балів, але й високою його мінливістю. 

Після проведення суцільнолісосічної рубки у згаданих ценозах протягом 

перших трьох років відбувалося поступове зменшення вологості ґрунту – до 

11,50±0,26 балів у 1-річних угрупованнях; 11,10±0,03 – у 2-річних та 

10,80±0,21 балів – у 3-річних (рис. 4.7). Це відбулося, головним чином 

внаслідок повної освітленості екотопів, низької водоутримуючої здатності 

супіщаних ґрунтів у згаданому типі лісорослинних умов та зведення 

практично до нуля водорегулюючих властивостей лісової підстилки. Подібна 

закономірність відмічалася раніше для ґрунтів у свіжих соснових борах 

Західного Полісся України [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

Рис. 4.7. Динаміка вологості ґрунту, балів, у процесі відновлення 

лісової рослинності після суцільних рубок дубових лісів у свіжих сугрудах 

У період з 3-х років до змикання крон молодого деревостану у 9–10-

річних фітоценозах відбувається відновлення значень вологості ґрунту до 

12,10±0,21 балів. У 20- та 40-річних угрупованнях вона становила 12,20 

балів, у 80–90-річному віці досягла максимуму – (12,7 балів) і дещо 
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зменшилась у віці 100–110 років (до 12,50±0,14 балів). 

Значення вологості ґрунту у балах у динамічному ряду ценозів свіжих 

сугрудів, розглянутому вище, апроксимовані поліномом третього ступеня, 

високої тісноти – R=0,92, R2=0,85 (див. рис. 4.7).  

Динаміку значень балів екологічних параметрів місцезростань у 

динамічних рядах рослинності вологих сугрудів (С3) у квазіклімаксових 

фітоценозах дубових лісів та після їх рубок наведено у додатку В. Отримані 

результати показують, що у вологих сугрудах вологість ґрунту (Hd) 

характеризується вузьким діапазоном балів – від 10,30±0,12 у 90 років до 

10,80±0,20 у 2 роки. Даний факт свідчить про формування, в цих умовах, від 

субмезофітних лісо-лучних екотопів до мезофітних свіжих лісо-лучних 

екотопів з повним промочуванням кореневмісного шару ґрунту. 

Вологість ґрунту має виражену динаміку значень протилежну динаміці, 

що була встановлена для свіжих сугрудів (рис. 4.8). У першому випадку 

спостерігалось зменшення значень, балів, після суцільно зрубу, у другому 

навпаки зростання даного показника [105, 107]. 

 

 

Рис. 4.8. Динаміка вологості ґрунту, балів, у процесі відновлення 

лісової рослинності після суцільних рубок у вологих сугрудах 
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У материнських 120-річних насадженнях величина Hd дорівнювала 

10,40±0,12 балів, зростаючи до 10,70±0,15 балів на 1-річних зрубах та до 

10,80±0,20 у 2-річних рослинних угрупованнях. Причинами цього є 

видалення деревостану, який характеризувався значною потужністю 

поглинання води з ґрунту, а також формування мікрорельєфу борозен та 

проміжків між ними, що призвело до зростання у борознах низки видів, 

характерних для болотної рослинності: череди листяної, ситника скупченого, 

вербозілля звичайного та ін. Однак, у 3-річних рослинних угрупованнях, де 

збільшується проективне покриття трав’яно-чагарничкового ярусу та 

починається його відновлення, величина Hd зменшується до 10,50±0,15 

балів. Окремий пік цього показника спостерігається перед періодом змикання 

(у 7-річних угрупованнях) – 10,70±0,21 балів. Після цього значення вологості 

ґрунту до 10-річних та 20-річних угруповань, виходячи на рівень 10,40±0,03 

балів. Найкраще сформованим рослинним покривом у дубових лісах вологих 

сугрудів характеризуються 90-річні ценози. Вони мають високу повноту 

деревостану, добре виражені решту ярусів рослинності, що зумовлює значну 

водопоглинаючу дію фітоценозу та відповідно, зменшення вологості ґрунту 

до мінімальної величини – 10,30±0,12 балів. Але у віці 100 років, коли, як 

правило, повнота деревостану зменшується, відбувається підвищення 

вологості ґрунту до 10,50±0,21 балів. Вищенаведена  динаміка вологості 

ґрунту у вологих сугрудах подібна до наведеної дослідниками для вологих 

соснових суборів Західного Полісся України [30]. Значення вологості ґрунту 

у балах (див. рис. 4.8) у динамічному ряду ценозів, апроксимовані поліномом 

третього ступеня, високої тісноти  – R=0,82, R2=0,67.  

Крім вологості ґрунту, для всіх суходільних екосистем, зокрема, 

лісових, важливим параметром є режим зволоження (fH), який характеризує 

його перемінність [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Змінність режиму 

зволоження протягом вегетації (fH) у свіжих сугрудах коливалася у межах – 

від 5,80±0,01 балів до 6,00±0,12 балів Згаданий діапазон балів дозволяє 

віднести екотопи дубових лісів у свіжих сугрудах до 
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гемігідроконтрастофобних (свіжих лісових екотопів з помірним 

нерівномірним зволоженням кореневмісного шару ґрунту), що можна 

спостерігати на рис. 4.9. 

 

Рис. 4.9. Динаміка режиму вологості ґрунту, балів, у процесі 

відновлення лісової рослинності після суцільних рубок дубових лісів у 

свіжих сугрудах 

Завдяки низькій повноті та значному освітленню материнських ценозів, 

навіть після суцільної рубки та порушення ґрунтового покриву, режим 

вологості ґрунту залишається незмінним протягом перших 2-х років після 

рубки (5,90±0,03 балів), незначно збільшується у 3-річних угрупованнях 

(6,00±0,12 балів), Після чого до періоду змикання відбувається зменшення 

даного показника до 5,90±0,15 балів та до 5,80 балів у 20-40-річних і 50– 

60-річних фітоценозах. У подальшому відбувається збільшення показника до 

5,90±0,03 балів та його стабілізація на цьому рівні до проведення суцільних 

рубок головного користування. Значення режиму вологості ґрунту у балах у 

динамічному ряду ценозів у свіжих сугрудах апроксимовані поліномом 

третього ступеня, середньої тісноти – R=0,66, R2=0,44 (див. рис. 4.9). 

Динаміку вологості ґрунту у балах для динамічного ряду ценозів у 

вологих сугрудах наведено на рис. 4.10.  
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Рис. 4.10. Динаміка режиму вологості ґрунту, балів, у процесі 

відновлення лісової рослинності після суцільних рубок у вологих сугрудах 

 

Дані свідчать, що амплітуда значень fH у досліджуваному динамічному 

ряду ценозів становила від 5,80±0,15 балів у 2-річних угрупованнях до 

7,00±0,15 балів у материнських 120-річних біогеоценозах, що відповідає 

гемігідроконтрастофобним екотопам (свіжим та вологим лісо-лучним 

екотопам з помірним нерівномірним зволоженням кореневмісного шару 

ґрунту протягом року). 

З даних рис. 4.10 також видно, що від 120-річних ценозів до 2-річних 

рослинних угруповань значення fH зменшується, у наступний період – з  

3-річних угруповань до 10-річних ценозів – збільшується з 5,90±0,15 до 

6,70±0,10 балів, виходячи на рівень 6,60–6,70 балів у 40-річних ценозах. 

Збільшення даного показника до 6,90±0,03 балів відбувається у 

біогеоценозах, віком 90–100 років.  

Режим вологості ґрунту, як і сама вологість ґрунту, у балах, 

кардинально відрізняється у свіжих та вологих сугрудах. У першому випадку 

спостерігається стабільний режим вологості, як у материнському деревостані 

так і на лісових площах у перші 2 роки після суцільної рубки з послідуючим 

зростання його рівня до моменту змикання крон та різкого падіння до 

40–60- річного віку до моменту, коли спостерігається інтенсивна потреба у 
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волозі, деревостани інтенсивно ростуть та мають значну повноту. У 

старшому віці, коли дещо сповільнюється ріст та зменшується повнота 

показники режиму вологості починають зростати до значень материнських 

насаджень. У вологих сугрудах, навпаки в період до змикання крон 

спостерігається падіння показника режиму вологості ґрунту, після змикання 

різке зростання, яке з певними коливаннями продовжується до віку стиглості. 

Фактичні дані режиму вологості у вологих сугрудах вищі, у різні періоди 

росту, можуть бути  вищі за показники у свіжих сугрудах на 1,0-1,5 балів. 

Значення режиму вологості ґрунту у балах (див. рис. 4.10) у 

динамічному ряду ценозів, вищерозглянутому, як і для вологості ґрунту, 

апроксимовані поліномом третього ступеня, високої тісноти – R=0,75, 

R2=0,56. 

Кислотність ґрунту (Rc) у більшості лісових екосистем Українського 

Полісся відзначається низькими показниками, що зумовлено складною 

взаємодією рослинного покриву з лісовою підстилкою та ґрунтом.  

 

Рис. 4.11. Динаміка кислотності ґрунту, балів, у процесі відновлення 

лісової рослинності після суцільних рубок дубових лісів у свіжих сугрудах  
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У динамічному ряду рослинних угруповань після суцільної рубки 

дубових лісів у свіжих сугрудах значення кислотність ґрунту (Rc) 

знаходилася у вузькому діапазоні – від 8,2 до 9,1 балів (див. рис. 4.11).  

Це дозволяє класифікувати досліджувані екотопи як субацидофільні 

(слабокислі грунти з pH=5,5–6,5) до нейтрофільних (pH=6,5–7,1). 

Мінімальною кислотністю характеризувалися ґрунти материнських 

130–140-річних біогеоценозів – 9,1 балів. Різке збільшення кислотності 

ґрунту відбувалося протягом перших двох років після проведення суцільної 

рубки. Кислотність ґрунту в 1-річних рослинних угрупованнях дорівнювала 

8,30±0,09 балів, а у 2-річних – 8,20±0,03 балів. Вищенаведені дані 

протирічать наведеним дослідниками раніше для ґрунтів соснових культур у 

свіжих борах, але подібні до такої у свіжих суборах Західного Полісся [30]. 

Проте, вже у 3-річних угрупованнях починається зменшення цього показника 

до 8,30±0,29 балів. Подальше зменшення кислотності ґрунту відбувалося до 

періоду змикання крон у 9-10-річних ценозах – до 8,60±0,15 балів. Після 

змикання крон для згаданого показника властивим було майже лінійне 

збільшення з 8,70±0,09 бали у 20–40-річних до 9,0±0,03 у 100–110-річних 

біогеоценозах. Значення кислотності ґрунту у балах у динамічному ряду 

ценозів у свіжих сугрудах, розглянутому вище (див. рис. 4.11), апроксимовані 

поліномом третього ступеня, високої тісноти – R=0,95, R2=0,91. 

У динамічному ряду ценозів дубових лісів у вологих сугрудах 

амплітуда кислотності ґрунту знаходилася у межах 7,90–9,50 балів, що 

відповідає коливанням ґрунтових умов від субацидофільних (слабокислі 

грунти з pH=5,5–6,5) до нейтрофільних (pH=6,5–7,1). Подібні дані 

зафіксовані і для дубняків свіжих сугрудів, тобто рівень кислотності грунту у 

досліджуваних едатопах є практично однаковим.  

Найменша кислотність ґрунту в досліджуваному динамічному ряду 

ценозів дубових лісів вологих гігротопів сугрудів властиві материнським 

120-річним біогеоценозам – 9,50±0,10 балів (рис. 4.12), що зумовлено 

переважанням у головних ярусах рослинності видів, які формують опад з 
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нейтральною або слабокислою реакцією – дуба звичайного, крушини ламкої, 

осоки трясучковидної.  

 

Рис. 4.12. Динаміка кислотності ґрунту, балів, у процесі відновлення 

лісової рослинності після суцільних рубок у вологих сугрудах 

Після проведення суцільної рубки головного користування, 

відбувається подрібнення лісової підстилки та її перемішування з верхніми 

гумусованими шарами мінерального ґрунту (мінералізація), у результаті чого 

його кислотність поступово збільшується, відповідно, середні значення балів 

кислотності ґрунту зменшуються з 8,40±0,15 балів в 1-річних угрупованнях 

до 7,90±0,20 балів – у 3-річних угрупованнях. 

У період змикання крон дерев (у віці 7 та 10 років) значною мірою 

відновлюється типовий лісовий грунтотвірний процес, що призводить до 

зменшення кислотності ґрунту та зростання значень балів кислотності до 

9,10±0,17 та 9,20±0,06 балів відповідно. Після змикання крон деревостану 

амплітуда значень кислотності ґрунту є незначною – у межах 9,0–9,3 балів 

[104]. Наведена динаміка кислотності ґрунту у вологих сугрудах є 

протилежною такій, наведеній для ґрунтів соснових культур у вологих 

суборах Західного Полісся [Ошибка! Источник ссылки не найден.], що, вірогідно, 

зумовлено специфікою ґрунтів згаданих едатопів. Значення кислотності 

ґрунту у балах у динамічному ряду ценозів, розглянутому вище (див. 
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рис. 4.12), апроксимовані поліномом третього ступеня, високої тісноти – 

R=0,73, R2=0,53.  

Загальна кількість солей у ґрунті (сольовий режим – Sl) у лісових 

екосистемах характеризується як одна з важливих складових загальної 

трофності ґрунту [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Діапазон значень загальної кількості солей у ґрунті у динамічному 

ряду рослинних угруповань після суцільної рубки дубових лісів у свіжих 

сугрудах був досить вузьким – від 7,7 до 8,5 балів (рис. 4.13). 

 

Рис. 4.13. Динаміка загальної кількості солей у ґрунті, балів, у процесі 

відновлення лісової рослинності після суцільних рубок дубових лісів у 

свіжих сугрудах 

Вищенаведений діапазон балів дозволяє ґрунти свіжих сугрудів 

віднести до семіевтрофних, збагачених солями ґрунтів до рівнів 150-200 мг/л. 

Як і у вологих сугрудах, у свіжих сугрудах спостерігається значна 

подібність динаміки кислотності ґрунту та загальної кількості солей у ґрунті 

у динамічному ряду рослинних угруповань у процесі відновлення 

рослинності після суцільних рубок. Так, ґрунти вихідних 130–140-річних 

ценозів характеризувалися високим вмістом солей – на рівні 8,40±0,10 балів. 

Різке зменшення кількості солей у ґрунті (до 7,7 балів) відбувається у перші 

два роки після проведення суцільної рубки. 

Найбільш вірогідною причиною цього явища є вимивання солей 
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внутрішньогрунтовим потоком з верхніх горизонтів ґрунту до більш 

глибоких, внаслідок їх порушення та перемішування. Починаючи із 3-річних 

угруповань відбувається поступове збільшення кількості солей у ґрунті, 

швидкість якого визначаються переважно швидкістю колообігу біогенних 

макроелементів. Кількість солей у ґрунті зростає з 7,90±0,15 балів у віці 

змикання крон (9–10 років) до 8,50±0,09 балів у фітоценозах, віком 100– 

110 років. У цілому наведена динаміка значень Sl є подібною до такої у 

ґрунтах соснових культур у свіжих суборах Західного Полісся [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Значення загальної кількості солей у грунті у балах у динамічному ряду 

ценозів у свіжих сугрудах, розглянутому вище (див. рис. 4.13), апроксимовані 

поліномом третього ступеня, високої тісноти – R=0,97, R2=0,94. 

У досліджуваному динамічному ряду ценозів дубових лісів у вологих 

сугрудах амплітуда кількості солей у ґрунті коливалася від 6,90±0,10 до 

9,50±0,21 балів (рис. 4.14), що характеризує їх від семіевтрофних ґрунтів 

(збагачених солями у кількості 150-200 мг/л) до евтрофних ґрунтів (багатих 

на солі). 

 

Рис. 4.14. Динаміка кількості солей у ґрунті, балів, у процесі 

відновлення лісової рослинності після суцільних рубок у вологих сугрудах 
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Порівняння отриманих даних (див. рис. 4.10, 4.12, 4.14) демонструє 

важливу загальну закономірність – високу подібність динаміки таких 

показників, як перемінність режиму зволоження, кислотність ґрунту та 

кількість солей у ґрунті. Зокрема, найбільша кількість солей у ґрунті була 

властива материнським 120-річним ценозам – 9,50±0,15 балів. Після 

проведення суцільної рубки кількість солей у ґрунті зменшується до 

8,00±0,10 балів у 1-річних угрупованнях, 7,30±0,15 балів – у 2-річних та 

6,90±0,10 балів у 3-річних угрупованнях. Пояснюється даний феномен тим, 

що у процесі підготовки ґрунту під лісові культури перемішувалася лісова 

підстилка з верхніми шарами мінерального ґрунту, що збільшило винос 

солей з верхніх до більш глибоких горизонтів. Проте, вже у період змикання 

крон молодого деревостану та у віці 10 років відбулося значне збільшення 

кількості солей у ґрунті до 8,50±0,15 та 8,30±0,15 балів відповідно. Незначне 

збільшення кількості солей у ґрунті спостерігалося також після 20 років – від 

8,50±0,06 до 8,90±0,22 балів [107]. 

Значення кількості солей у ґрунті у балах у динамічному ряду ценозів, 

розглянутому вище, як і для змінності зволоження та кислотності ґрунту, 

апроксимовані поліномом третього ступеня, високої тісноти (R=0,81, 

R2=0,65). 

Кількість карбонатів кальцію та магнію у ґрунті (Са) є основою 

ґрунтового поглинаючого комплексу, тому також характеризується як 

складова трофності ґрунту [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. У 

досліджуваному динамічному ряду ценозів у свіжих сугрудах після суцільної 

рубки дубових лісів амплітуда кількості карбонатів кальцію та магнію у 

ґрунті знаходилася у досить вузькому діапазоні – від 7,9 до 8,3 балів. 

Наведений діапазон балів дозволяє досліджувані екотопи віднести до 

акарбонатофільних (нейтральних екотопів, із незначним вмістом карбонатів 

Ca та Mg (0,5-1,5% у ґрунті). 

Для материнських 130-140-річних лісів властивою була кількість 

карбонатів Ca та Mg на рівні 8,20±0,10 балів. Після суцільної рубки протягом 
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перших двох років відбувалося зменшення вмісту карбонатів Ca та Mg у 

ґрунті до 7,9 балів, дещо збільшується у 3-річних угрупованнях (до 8,0± 

0,15 балів), після чого стабілізується на рівні 7,90±0,06 бали у ґрунтах 

 9–10-річних та 20–40-річних ценозів. Після 40 років характерним є 

загальний тренд до збільшення вмісту вмісту карбонатів Ca та Mg у ґрунті до 

8,10±0,09 балів у 50–60-річних ценозах до 8,30±0,14 балів у 100–110-річних 

ценозах (рис. 4.15). 

 

Рис. 4.15. Динаміка вмісту карбонатів кальцію та магнію у ґрунті, балів, 

в процесі відновлення лісової рослинності після суцільних рубок дубових 

лісів у свіжих сугрудах 

Значення кількості карбонатів кальцію та магнію у ґрунті в балах у 

динамічному ряду ценозів у свіжих сугрудах, апроксимовані поліномом 

третього ступеня, високої тісноти – R=0,87, R2=0,76. 

У динамічному ряду ценозів дубових лісів у вологих сугрудах амплітуда 

кількості карбонатів кальцію та магнію у ґрунті знаходилася у досить 

вузькому діапазоні – від 7,30±0,12 до 8,60±0,10 балів (рис. 4.16). Це дозволяє 

їх віднести від акарбонатофільних (нейтральних екотопів, із незначним 

вмістом карбонатів (Ca, Mg – 0,5–1,5 % у ґрунті) до гемікарбонатофільних 

(збагачених карбонатами (Ca, Mg – 1,5-5 % у ґрунті). 

Порівняльний аналіз загальної кількості солей (Sl) (рис. 4.14) та 
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карбонатів кальцію і магнію (Са) (рис. 4.16) у динамічному ряду ценозів 

дубових лісів у процесі їх відновлення вказує на тотожність їх динаміки. 

 

Рис. 4.16. Динаміка кількості карбонатів Са та Mg у ґрунті, балів, у 

процесі відновлення лісової рослинності після РГК у вологих сугрудах 

Зокрема, максимальний вміст карбонатів кальцію та магнію є 

властивим для материнських 120-річних дубових лісів – 8,60±0,10 балів. 

Різке зменшення згаданого показника відбувається внаслідок суцільної 

рубки, зокрема, в 1-річних насадженнях даний показник зменшується до 

7,60±0,15; у 2-річних – до 7,40±0,15; у 3-річних – до 7,30±0,12 балів. У період 

змикання крон молодого деревостану у віці 7 років вміст карбонатів кальцію 

і магнію різко збільшується (до 8,00±0,20 балів), а далі – до 8,10±0,15 балів – 

у 20-річних ценозах і до 8,50±0,10 як у 90-річних, так і 120-річних ценозах. 

Значення кількості карбонатів кальцію і магнію у ґрунті у балах у 

динамічному ряду ценозів, розглянутому вище (див. рис. 4.16), як і для 

загальної кількості солей у ґрунті, апроксимовані поліномом третього 

ступеня, високої тісноти – R=0,86, R2=0,75. 

Кількість мінерального азоту у ґрунті (Nt) характеризує його 

родючість, істотно впливає на продуктивність лісових насаджень. 

Дослідження показали, що кількість мінерального азоту у ґрунті (Nt) у 
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динамічному ряду ценозів у свіжих сугрудах коливалися у доволі вузьких 

межах – від 5,4 до 5,8 балів, що відповідає гемінітрофільним ґрунтам, 

відносно бідним на мінеральний азот (0,2–0,3 (до 0,5) %) (рис. 4.17). 

 

Рис. 4.17. Динаміка кількості мінерального азоту у ґрунті, балів, у 

процесі відновлення лісової рослинності після суцільних рубок дубових лісів 

у свіжих сугрудах 

Показники свідчать, що материнські 130–140-річні ценози 

характеризувалися вмістом мінерального азоту у ґрунті на рівні 5,7 балів. 

Після суцільної рубки головного користування протягом трьох років 

відбувалося зменшення вмісту мінерального азоту у ґрунті – від 5,60±0,03 

балів у 1-річних угрупованнях до 5,4 балів у 2- та 3-річних угрупованнях. 

Після 3-х років відбувалося збільшення досліджуваного показника від 

5,50±0,10 балів у 9–10-річних ценозах у період змикання до 5,80±0,07 балів у 

50–60-річних та 80–90-річних ценозах. У ґрунтах 100–110-річних ценозів 

кількість мінерального азоту дещо зменшується – до 5,70±0,03 балів, 

залишаючись на цьому рівні також у ґрунтах 130–140-річних ценозів. 

Наведена вище динаміка вмісту мінерального азоту у ґрунті є подібною 

до такої, наведеної дослідниками раніше для свіжих суборів Західного 

Полісся України [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Відмінність 
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досліджуваного показника спостерігалися у 

3-річних угрупованнях, а у свіжих суборах – пізніше, у віці 30 років. 

Значення кількості мінерального азоту у ґрунті у балах у динамічному 

ряду ценозів у свіжих сугрудах (див. рис. 4.17), апроксимовані поліномом 

третього ступеня високої тісноти – R=0,92, R2=0,85.  

Досліджуваний динамічний ряд ценозів показав, що значення кількісті 

мінерального азоту (Nt) у ґрунті знаходиться в діапазоні – від 4,50±0,15 до 

4,90±0,15 балів, що відповідає гемінітрофільним ґрунтам, відносно бідним на 

мінеральний азот (0,2–0,3 до (0,5) %). Максимальні значення названого 

показника були властиві 100-річним та 120-річним дубовим біогеоценозам – 

4,90±0,15 балів (рис. 4.18). 

 

Рис. 4.18. Динаміка кількості мінерального азоту у ґрунті, балів, у 

процесі відновлення лісової рослинності після суцільних рубок у вологих 

сугрудах 

Зменшення цього показника спостерігалося в 1-річних та 2-річних 

угрупованнях – до 4,70±0,06 та 4,50±0,15 балів відповідно. 
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збільшення кількості мінерального азоту до 4,70±0,12 балів. 

На цьому рівні, досліджуваний показник залишався у вікових групах 

від 20 років до 90 років, після чого збільшувався до 4,90±0,15 балів у віці 

100 років. Наведена динаміка близька до наведеної фінськими дослідниками 

для бореальних хвойних лісів та суцільних зрубів на їх місці [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.].  

Порівнюючи отримані дані для свіжих та вологих сугрудів, 

прослідковується закономірність щодо зниження рівня мінерального азоту 

після суцільних рубок та наступне поступове збільшення його вмісту, хоча 

рівень вмісту (Nt) є вищим майже на 1,0 бал у свіжих гігротопах протягом 

всього періоду росту. 

Значення кількості мінерального азоту у ґрунті у балах у динамічному 

ряду ценозів, який аналізується (див. рис. 4.18), апроксимовані поліномом 

третього ступеня, середньої тісноти – R=0,69, R2=0,48.  

Лісові ґрунти дубових лісів Українського Полісся є, як правило, 

структурними, від супіщаних і піщано-глинистих до суглинистих, що суттєво 

впливає на їх аерованість (Ае). У досліджуваному динамічному ряду ценозів 

у свіжих сугрудах коливалися у межах від 6,7 до 7,8 балів (рис. 4.19), що 

відповідає геміаерофобним грунтам (помірно аерованим ґрунтам з повним 

промочуванням кореневміного шару ґрунту). 
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Рис. 4.19. Динаміка аерованості ґрунту, балів, у процесі відновлення 

лісової рослинності після суцільних рубок дубових лісів у свіжих сугрудах 

Порівняльний аналіз даних (див. рис. 4.7, 4.19) демонструє високий 

ступінь співпадіння динаміки вологості ґрунту (Hd) та його аерованості (Ае). 

Зокрема, найвищі значення аерованості ґрунту є властивими материнським 

130–140-річним ценозам – 7,80±0,10. Після проведення суцільної рубки 

аерованість ґрунту зменшується протягом перших трьох років – з 7,00±0,21 

балів у 1-річних угрупованнях до 6,6±0,10 балів – у 3-річних угрупованнях. 

До періоду змикання крон молодого деревостану відбувається збільшення 

аерованості ґрунту, яка у 9–10-річних ценозах становила 7,40±0,06 балів. У 

подальший період відбувалося коливання досліджуваного показника на рівні 

7,3–7,6 балів [83]. Значення аерованості ґрунтів у балах у динамічному ряду 

ценозів у свіжих сугрудах (рис. 4.19), апроксимовані поліномом третього 

ступеня, високої тісноти – R=0,92, R2=0,84. 

Аерованість ґрунту (Ае) у досліджуваному динамічному ряду ценозів 

вологих сугрудів характеризується вузьким діапазоном значень – 6,6– 

7,1 балів (рис. 4.20). Тобто за фітоіндикаційною оцінкою ці ґрунти можна 
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або помірному промочуванні кореневмісного шару) до геміаерофобних 

(помірно аеровані ґрунти з повним промочуванням кореневміного шару). 

 

Рис. 4.20. Динаміка аерованості ґрунту, балів, у процесі відновлення 

лісової рослинності після суцільних рубок у вологих сугрудах 

Аерованість ґрунту у материнських 120-річних біогеоценозах 

становила 6,70±0,12 балів. Після проведення суцільної рубки головного 

користування у перші 3-и роки спостерігалися максимальні значення 

досліджуваного показника – в 1-річних угрупованнях – 7,10±0,15 балів,  

2-річних – 6,90±0,21, 3-річних – 7,00±0,21 балів. Проте, вже перед періодом 

змикання крон молодого деревостану аерованість ґрунту значно зменшується 

– у 7-річних ценозах – до 6,70±0,17 балів, а у період змикання крон у  

10-річних ценозах – до 6,60±0,10 балів. Від 10-річних до 20-річних ценозів 

аерованість ґрунту зростає до 6,90±0,12 балів, а у ценозах після 40 років – 

поступово зменшується з 6,80±0,03 балів до 6,50±0,03 балів у 90-річних 

ценозах. 

Значення аерованості ґрунту у балах у досліджуваному динамічному 

ряду ценозів (див. рис. 4.20), апроксимовані поліномом третього ступеня, 

середньої тісноти – R=0,69, R2=0,47. 

Показники аерованості ґрунту, у балах, у вологих сугурдах є дещо 

меншими за показники у свіжих місцеоселеннях. Динаміка їх має свої 
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особливості, за таких умов, у перші роки значення показника аерованості 

зростають згодом падають на відміну від свіжих гігротопів, де 

спостерігається падіння показника зразу після проведення суцільної рубки до 

3-річного віку та наступне зростання, після змикання крон, яке 

продовжується, з коливаннями, майже до віку стиглості. Практично всі 

досліджувані параметри ґрунту дубових насаджень у регіоні досліджень 

характеризуються деякими ознаки динамічності протягом періоду росту.  

Загалом отримані дані щодо фітоіндикації екологічних параметрів 

місцеоселень вказують на наявність в умовах свіжих та вологих сугрудів 

Правобережного Полісся чітко вираженого тренду після проведення 

суцільних рубок головного користування у процесі відновлення 

біорізноманіття. Динаміка фіторізноманіття вказує на різку зміну всіх 

ґрунтових параметрів після видалення головного едифікаційного ярусу – 

деревостану та поступове їх відновлення у процесі росту і розвитку лісових 

культур дуба звичайного, що чітко прослідковується особливо в період після 

змикання крон та утворення власного намету. Незважаючи на деякі 

відмінності в динаміці екологічних параметрів свіжих та вологих сугрудів, 

протягом періоду відновлення дубових лісів у досліджуваних едатопах, 

прослідковується спільна тенденція повернення до вихідних значень 

ґрунтових характеристик материнських субклімаксових насаджень. 

 

Висновки до четвертого розділу. Узагальнюючи результати 

проведених досліджень, щодо відтворення насаджень дуба звичайного у 

лісах Правобережного Полісся, потрібно зазначити наступне: 

1. Після проведення суцільних рубок головного користування, 

протягом 1–3 років на зрубах формуються динамічні, строкаті рослинні 

угруповання із залишками лісових видів та значною участю світлолюбних 

рудеральних та лучних видів. Головним лімітуючим фактором у відновленні 

фіторізноманіття, на цьому етапі, є зімкнутість крон деревостану.  
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2. Після змикання крон молодого дубового деревостану (орієнтовно 

у 10-річному віці) флористичний склад та ценотична будова фітоценозів 

майже відновлюється, а елементи синузіальної будови з’являються у 20-

річних ценозах. У подальшому відбувається повне відновлення як 

флористичного складу, так і ценотичної будови фітоценозу. 

3. Починаючи з 40-річного віку, у лісових культурах дуба 

звичайного відновлюються види рослин, занесених до Червоної книги 

України (лілія лісова (Lilium martagon L.), а з 60-річного віку – інші види – 

дремлик широколистий (Epipactis helleborine L.) та гніздівка звичайна 

(Neottia nidus-avis (L.) Rich.). 

4. Подібність флористичного складу трав’яно-чагарничкового ярусу 

120-річних дубових насаджень з 1-10-річними рослинними угрупованнями є 

низькою (індекс Сьоренсена-Чекановського від 0,27 до 0,44). За таких умов 

спостерігалося зростання його значень зі збільшенням віку рослинних 

угруповань. Видова подібність 1-річних угруповань є дуже високою з 

угрупованнями 2-х та 3-х років, Івп відповідно дорівнювали 0,80 та 0,72 та 

низькою з лісовими культурами усіх вікових категорій після 40 років, 

значення Івп дорівнювали 0,47 у 40-річних культурах, 0,42 – у 60-річних,  

0,45 – у 80-річних. 

5. Встановлена висока видова подібність флористичного складу 

трав’яно-чагарничкового ярусу 40-річних культур дуба з усіма віковими 

категоріями після змикання крон молодого деревостану, починаючи з  

10 років. Величини індексу видової подібності коливалися у межах 0,72 у віці 

10 років; 0,79 – у 20 років; 0,73 – у 60 років; 0,85 – у 80 років; 0,79 – у 100 

років та 0,64 – у 120 років. 

6. У клімаксових 120-річних фітоценозах трав’яно-чагарничковий 

ярус складався переважно з лісових видів – на 88,0 %, як домішка 

зустрічалися лучні (8,0 % видового складу) та болотні (4,0 %) види. В  

1-річних угрупованнях частка лісових видів становила 32,9 %, а 

світлолюбних лучних та рудеральних видів – по 25,7 %, узлісних – 8,9 %. 
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7. Кардинальна перебудова видового складу трав’яно-

чагарничкового ярусу спостерігається у 7–10-річних рослинних 

угрупованнях перед змиканням крон деревостану – частка лісових видів у 

флористичному складі збільшується у 1,7 разів порівняно і з 3-річними 

угрупованнями – до 46,7 %, частка ж рудеральних видів зменшується до 

16,7 %, як і світлолюбних лучних видів – до 13,3 %. 

8. У 20-річних ценозах зберігається загальна тенденція – 

збільшення у трав’яно-чагарничковому ярусі частки лісових видів з 66,0 % у 

10-річному віці до 77,5 % у 20-річному та зменшення участі в ньому видів 

більшості інших еколого-ценотичних груп. Починаючи з 40-річного віку, з 

флористичного складу трав’яно-чагарничкового ярусу лісових культур 

зникають рудеральні види, а, починаючи з 60-річного віку, участь у 

флористичному складі всіх еколого-ценотичних груп стабілізується, зокрема, 

лісових видів – на рівні 85–89 %. 

9. У трав’яно-чагарничковому ярусі угруповань, усіх вікових 

категорій, переважають трав’яні багаторічники, їх участь є максимальною у 

материнських, 120-річних фітоценозах – 96,0 %. 

10.  Для чагарничків властивою була специфічна динаміка участі у 

флористичному складі трав’яно-чагарничкового ярусу – відсутність до  

10-річного віку (до змикання крон молодого деревостану) та поступове 

збільшення участі у фітоценозах від 10 років до 100 років. 

11.  Для однорічників характерним було збільшення участі у 

динамічних рослинних угрупованнях від 1-річних до 2-річних, у подальший 

період спостерігалося поступове зменшення їхньої участі у флористичному 

складі – від 14,9 % у 3-річних угрупованнях до 2,94 % у 100-річних ценозах. 

12.  За даними фітоіндикації, усі досліджені параметри ґрунту як у 

свіжих, так і вологих сугрудах характеризуються вираженим трендом 

значень після суцільних рубок головного користування у процесі 

відновлення рослинності (але мають певні відмінності). 
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13.  Величини досліджуваних параметрів ґрунту та їх динаміка у 

динамічному ряду ценозів у процесі відновлення рослинності у свіжих та 

вологих сугрудах мають певні відмінності та характеризуються чітко 

вираженими трендами. 

14.  У свіжих сугрудах спостерігається значна подібність динаміки 

величин низки ґрунтових параметрів у динамічному ряду ценозів після 

суцільної рубки – вологості ґрунту, кислотності грунту, кількості солей у 

грунті, кількості мінерального азоту у грунті, аерованості грунту. В 

узагальненому вигляді її можна представити наступним чином: 

спостерігається зниження згаданих параметрів від материнських насаджень 

до 3-річного віку після рубки, значне збільшення показників у період 

змикання та поступове відновлення до вихідних величин у подальший 

період. 

15.  У вологих сугрудах спостерігається значна подібність динаміки 

величин ряду ґрунтових параметрів у динамічному ряду ценозів після 

суцільної рубки, зокрема, режиму зволоження ґрунту, кислотності грунту, 

кількості солей у ґрунті, кількості карбонатів кальцію і магнію у ґрунті, 

вмісту мінерального азоту у ґрунті. 

16.  Тренди значень, кожного з досліджених ґрунтових параметрів, 

балів, у динамічному ряду ценозів, після суцільних рубок у процесі 

відновлення рослинності, як у вологих, так і у свіжих сугрудах, задовільно 

апроксимувалися поліномом третього ступеня, за таких умов більшості 

випадків зв’язки величин параметрів з тривалістю періоду після суцільної 

рубки були високої тісноти і лише як виняток – середньої тісноти. 

 

Матеріали розділу опубліковані у працях [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 83, Ошибка! Источник ссылки не найден., 89, 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 107]. 
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РОЗДІЛ 5 

САНІТАРНИЙ СТАН ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ 

ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ І СТІЙКІСТЬ 

 

Процеси деградації лісових насаджень дуба звичайного на Поліссі, 

зокрема, і всихання, як відзначають дослідники [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., 89, Ошибка! Источник ссылки не найден., 101, Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден. та ін.], відбуваються в результаті дії 

комплексу еколого-кліматичних факторів. Головними причинами всихання 

називають несприятливі погодні умови, коливання в гідрологічному режимі 

територій та хвороби дуба, викликані їх збудниками – грибами та бактеріями 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

5.1. Хвороби дуба звичайного в системі факторів, які знижують 

продуктивність його деревостанів 

 

Фітопатологічний стан дубняків регіону досліджень протягом останніх 

років залишається стабільно задовільним [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

100, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. На це чітко вказують показники 

лісокористувачів та державних спеціалізованих лісозахисних підприємств 

(«Вінницялісозахист», «Рівнелісозахист») [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. У дубових 

деревостанах протягом 10 років зафіксовано незначну кількість хвороб, із 

яких лише 3–4 зустрічаються у більшості лісових господарств (найбільш 

характерно для Центрального Полісся) та мають відносно невеликі площі 

осередків. Однією із найбільш розповсюджених хвороб дуба в регіоні 

досліджень є поперечний рак дуба (збудник – бактерія Pseudomonas quercus). 

Осередки цієї хвороби виявлені в 10 лісових господарствах Центрального 

Полісся та в 6 господарствах Західного Полісся.  
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Протягом 2008 року в дубняках Центрального Полісся було виявлено 

поперечний рак дуба у низці лісових господарствах на площі 656 га (ДП 

«Баранівське ЛМГ» - 194 га, ДП «Коростишівське ЛГ» - 168 га) [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Вже у 2009 році таких осередків зафіксовано у 2,9 

разів більше (1903 га) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Зростання площі 

осередків поперечного раку відбувалось і в наступному 2010 році, хоча і 

несуттєве лише на 1,1 % (загальна площа зросла до 2008 га) порівняно з 

попереднім 2009 роком.  

 

Рис. 5.1. Динаміка площ осередків поперечного раку дуба у 

Центральному та Західному Поліссі (за даними ДСЛП «Вінницялісозахист» 

та  ДСЛП «Рівнелісозахист») 

Починаючи із 2011 року, спостерігається поступове зменшення площі 

осередків цієї хвороби. Найбільш суттєве зменшення зафіксовано у 2012 році 

на 233 га. В цей період нових осередків не виявлено, тому загальна площа 

насаджень, вражених поперечним раком дуба зменшилася на 21,1 % 

порівняно до свого пікового значення. Найбільші площі осередків хвороби, у 
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цей період, зареєстровані в ДП «Баранівське ЛГ» – 447 га, ДП «Бердичівське 

ЛГ» – 472 га, ДП «Коростишівське ЛГ» – 309 га, ДП «Малинське ЛГ» – 

179 га [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Станом на 01.01.2018 року в зоні 

Центрального Полісся осередки поперечного раку розповсюджені у 9 лісових 

господарства на площі 1323,0 га. У період із 2011 до 2018 р. практично не 

виникало нових осередків цієї хвороби, а зменшення їх площ відбувалося 

виключно за рахунок оздоровчих заходів, проведених лісовими 

господарствами. 

Динаміка площ осередків поперечного раку дуба як у Центральному 

так і Західному Поліссі апроксимується криволінійними залежностями у 

вигляді поліномів третього порядку при високій тісноті зв’язку. Коефіцієнти 

детермінації дорівнюють для Центрального Полісся 0,77, для Західного 0,94 

(див. рис. 5.1). 

  Таблиця 5.1 

Найбільші площі поперечного раку дуба у лісах  

Волинського ОУЛМГ  

Лісове господарство 

Площа 

га % 

ДП «В-Волинське ЛМГ» 285,0 33,5 

ДП «Горохівське ЛМГ» 123,0 14,4 

ДП СЛП «Рожищеагроліс» 99,0 11,6 

ДП «Ківерцівське ЛГ» 95,0 11,2 

Інші ЛГ 250,0 29,3 

Разом 852,0 100,0 

Примітка. Станом на 01.01.2015 р. 
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Динаміка площ осередків поперечного раку дуба звичайного в 

Західному Поліссі, протягом періоду з 2005 до 2015 рік, вказує на певні 

коливання їх значень. У період з 2005 до 2008 роки площі осередків були 

відносно стабільними. Коливання їх значень знаходилися в межах 473,0 га 

(2005 рік) до 398,0 га (2007 рік). Починаючи із 2008 року, спостерігається 

зменшення площі осередків до 241 га (2011 р.). У 2012 році їх площа різко 

зросла у 1,9 разів (до 504 га) та продовжувала зростати у наступні роки до 

рівня 1377,0 га (2014 р.), який виявився максимальним за 10-річний період. 

У дубових деревостанах Волинського ОУЛМГ осередки поперечного 

раку зафіксовані на площі 852,0 га, із яких найбільше у ДП «Володимир-

Волинському ЛМГ» - 33,5 % (285,0 га). Водночас, потребували проведення 

відповідних заходів осередки на площі 216,0 га (див. табл. 5.1).  

Площі осередків поперечного раку дуба, станом на 01.01.2015 рік, 

зареєстровані в лісах Рівненського ОУЛМГ, становили – 525,0 га, з них 

протягом року виникло 303,0 га, водночас списано 16,0 га. Найбільшого 

поширення ця хвороба набула у дубових насадженнях ДП «Рівненське ЛГ» - 

296,0 га (56,3 %) та ДП «Острозьке ЛГ» – 217,0 га (41,3 %). В інших лісових 

господарствах загалом нараховувалось 12,0 га осередків, що становить лише 

2,3 % площі (табл. 5.2) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Таблиця 5.2 

Площі найбільшого поширення поперечного раку дуба в лісових 

господарствах Рівненського ОУЛМГ 

Лісове господарство 
Площа  

га % 

ДП «Остківське ЛГ» 217,0 41,3 

ДП «Рівненське ЛГ» 296,0 56,3 

Інші ЛГ 12,0 2,3 

Разом 525,0 100 

Примітка. Станом на 01.01.2015 р. 
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Осередки трутовиків дуба звичайного в лісах Центрального Полісся 

зустрічаються фрагментарно. Нині, у видовому складі трутовиків переважає 

трутовик дубовий несправжній (Phellinus robustus L.). Зовнішні ознаки 

діагностики хвороби - це всихання окремих гілок І-го порядку і навіть частин 

крони. Наявність осередків вказує на зараженість внутрішньої частини 

стовбура гнилями, що проявляється у виході плодових тіл назовні.   

Найбільші осередки трутовиків дуба, протягом останніх років, були 

зафіксовані у 2013–2014 роках в дубняках двох підприємств 

ДП «Радомишльське ЛМГ» – 405,0 га та ДП «Коростишівське ЛГ» – 201,0 га 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Із 2014 року спостерігається зменшення 

площ осередків трутовиків. Так, протягом року вона, завдяки проведеним 

заходам, зменшилась на 40,0 га і на кінець року становила 776,0 га, натомість 

нових осередків не виникло. Протягом 2015 року позитивна динаміка щодо 

скорочення площ осередків хвороби продовжилась, нових вогнищ не 

виникало, а загальна площа зменшилась на 128 га (16,0 %) та становила на 

01.01.2016 р. – 648 га.  

 

Рис. 5.2. Динаміка площ осередків трутовиків дуба звичайного у 

Центральному Поліссі, га 
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Станом на 01.01.2018 року загальна площа насаджень дуба звичайного, 

вражених трутовиками, складала 608,0 га, що на 25,4 % менше, ніж у 

2013 році. Тенденція зменшення площі трутовиків дуба в Центральному 

Поліссі за п’ятирічний період достовірно підтверджується прямолінійною 

залежністю при дуже високому коефіцієнті кореляції 0,94 (див. рис. 5.2). 

Нині осередки трутовиків дуба звичайного трапляються у 8 лісових 

господарствах. Найбільші їх залишились у ДП «Радомишльське ЛМГ», де 

протягом останніх років площі зменшилися лише на 4,2 % (з 405,0 га до 

388,0 га). Натомість в ДП «Коростишівське ЛГ» площа осередків суттєво 

скоротилась із 2014 року у 9,6 разів (рис. 5.3). 

 

 

Рис. 5.3. Найбільші площі осередків трутовиків дуба у динаміці в 

розрізі лісових господарств Центрального Полісся, га 

 

Осередки дубового несправжнього трутовика (Phellinus robustus) також 

виявлені в дубових лісах Західного Полісся. У лісовому фонді Рівненської 

області (за даними ДЛСП «Рівнелісозахист» станом на 2015 рік) їх 
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нараховувалось 1010,0 га, з яких виникло в звітному періоді 256,0 га, списано 

114,0 га. У лісових господарствах Волині осередки трутовиків встановлені на 

площі 583,0 га, з яких потребували заходів боротьби 383,0 га [189]. 

Отриманні дані свідчать про те, що протягом 5 років спостерігається 

стійка тенденція до зменшення площі осередків хвороб загалом по регіону 

досліджень. Це стало можливим завдяки дієвим заходам боротьби та 

відсутності виникнення нових спалахів враження трутовиками дубових 

насаджень. 

Площі осередків трутовиків (дубовий трутовик, дубовий несправжній 

трутовик) дуба звичайного у Західному Поліссі у період із 2005 по 2013 роки 

зростали, за винятком 2008, 2010, 2012 років для осередків дубового 

несправжнього трутовика, та 2011 року для осередків дубового трутовика. 

Осередки хвороб демонстрували чіткий тренд щодо зростання, включно до 

2013 року, а починаючи із 2014 року, спостерігався зворотній процес. 

Математичні залежності динаміки площ осередків трутовиків дуба 

звичайна в Західному Поліссі параболічні – у трутовика другого порядку, у 

несправжнього трутовика третього порядку, з тенденцією зростання площ 

при коефіцієнтах детермінації відповідно 0,85 і 0,86 (рис. 5.4).  

 

Рис. 5.4. Динаміка площ осередків трутовиків дуба звичайного 

Західного Полісся, га 
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У дубових лісах Правобережного Полісся також зустрічаються осередки 

судинного мікозу. Судинний мікоз (трахеомікоз) дуба (збудник – сумчаста 

стадія Ceratocystis roboris; конідіальна стадія graphium roboris; сумчаста 

стадія Ceratocystis valachicum; конідіальна стадія Rhinotrichum valachicum).  

Осередки хвороби у Центральному Поліссі виявлені в насадженнях 

дуба звичайного лише трьох лісових господарств. Із 2016 року дотепер, їх 

площі стабільні та загалом по області становлять 77,0 га (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Динаміка найбільших площ дуба звичайного уражених хворобами в 

лісах Житомирського ОУЛМГ, га 

Лісове 

господарство 

Станом на 

01.01.2014 

Станом на 

01.01.2016 

Станом на 

01.01.2018 

поперечн. 

рак 

судин. 

мікоз 

поперечн. 

рак 

судин. 

мікоз 

поперечн. 

рак 

судин. 

мікоз 

Баранівське  424 2 360 2 352 2 

Бердичівське  440 62 425 62 425 62 

Ємільчинське 75 – 65 – 65 – 

Житомирське  72 – 72 13 72 13 

Коростенське  2 – 2 – 2 – 

Коростишівське  302 – 255 – 210 – 

Малинське  175 – 173 – 169 – 

Нов.-Волинське 3 – 3 – 3 – 

Попільнянське  46 – – – – – 

Радомишльське  24 – 24 – 24 – 

Словечанське  1 – 1 – – – 

Усього  1564 64 1380 77 1322 77 
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Осередки судинного мікозу в Західному Поліссі виявлено на площі 

36,0 га (ДП «Зарічненське ЛГ»), причому вона є незмінною із 2010 року 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Дану хворобу можна діагностувати за 

зовнішніми ознаками. Це, в першу чергу, всихання окремих гілок І-го 

порядку і навіть частин крони. Судинний мікоз носить характер хронічного 

захворювання, тому в майбутньому слід чекати поступового всихання 

дубових насаджень у результаті закупорки судин. Небезпека цієї хвороби 

полягає в тому, що вона передається разом з посівним матеріалом. Жолуді, 

які були зібрані у насадженнях, де діагностовано судинний мікоз повинні 

обов’язково бути обробленими фунгіцидами, або просто не 

використовуватись для вирощування садивного матеріалу чи створення 

нових насаджень. 

До інших хвороб дубових насаджень у регіоні досліджень фахівці 

відносять борошнисту росу дуба (збудник – Microsphaera alphitoides). 

Осередок цієї хвороби лише один який поставлений на облік і розташований 

у ДП «Малинське ЛГ», розміром 30,0 га, його площа незмінна протягом 

останніх декількох років. У Західному Поліссі осередки хвороби були 

зафіксовані лише у 2009 році на площі 3,0 га. З того часу нових осередків не 

було виявлено [189, Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Аналіз динаміки осередків хвороб в насадженнях дуба звичайного у 

Правобережному Поліссі показав, що вони охоплюють певну частину 

лісових господарств та мають локальний характер [85, 101]. Періодично 

виникаючи, вони мали бурхливий розвиток чи навпаки затухання. У лісовому 

фонді протягом періоду із 2005 року в Західному Поліссі та з 2008 року у 

Центральному, мали місце діаметрально протилежні тенденції. У першому 

випадку до зростання площ осередків хвороб, у другому до їх зменшення. 

Водночас, виявлені площі осередків хвороб дуба звичайного є не в усіх 

лісових господарствах. Частина осередків хвороб, як то, наприклад, 

поперечний рак дуба, найбільш представлена лише у двох лісгоспах 
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Рівненського ОУЛМГ та чотирьох Житомирського ОУЛМГ, де їх площі 

становлять 97,7 % і 76,5 % відповідно загальної площі осередків в області.  

Загалом, площі, встановлених спеціалізованими лісозахисними 

підприємствами осередків хвороб у регіоні досліджень сягнули у піковому 

2014 році 4784,0 га (Західне Полісся – 3156,0 га, Центральне Полісся – 

1628,0 га), що є доволі незначною цифрою порівняно із загальною площею 

дубових деревостанів Правобережного Полісся. Враховуючи, що осередки 

хвороб дуба звичайного протягом десятиліття не мали масового 

розповсюдження, а враження дерев дуба навіть в осередках не призводило до 

повної деградації насаджень та враховуючи незначні площі облікованих 

осередків можна стверджувати про фактичну відсутність суттєвого впливу 

хвороб дуба звичайного на продуктивність та стійкість дубових деревостанів 

регіону. 

 

5.2. Шкодочинність комах у насадженнях дуба звичайного 

 

Дубові деревостани Правобережного Полісся, до певної міри, 

піддаються шкодочинному впливу комах [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Осередки шкідників протягом останнього десятиліття, у більшості своїй, 

представлені комплексом п’ядунів. Пошкодження деревам дуба звичайного 

завдають п’ядун-обдирало та п’ядун зимовий. У лісах Центрального Полісся, 

протягом досліджуваного періоду, пікове пошкодження дуба комплексом 

п’ядунів зафіксовано 2006 року. Площа осередків цього шкідника становила 

2368,0 га. Починаючи із 2007 року, площі осередків цих шкідників 

зменшувалась практично щороку та у 2009 році доходили до нуля, осередки 

не були зафіксовані і 2010 року. Спалах осередків шкідників відбувся у 2011 

році на площі 240,0 га. У 2012 році він знову повністю затух. Протягом 2013 

року відбувається чергове пошкодження - фахівці виявили комплекс 

п’ядунів, площі осередків, яких стрімко зростали протягом року та досягли 

552,0 га. Починаючи із 2014 року, спостерігалося поступове зменшення площ 
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(до 345,0 га) осередків комах. Протягом наступних років тенденція до 

зменшення площі збереглася, 2017 року, площа осередків комплексу п’ядунів 

зменшилася до 190,0 га, що порівняно із 2013 роком – у 2,7 разів менше [188, 

Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Динаміка площ, осередків комплексу п’ядунів (КП) у дубових 

насадженях, характеризується у математичному вигляді параболічною 

залежністю щодо тенденції зниження та кінцевої стабілізації. Закономірність 

достовірна за дуже високого коефіцієнта детермінації 0,94 (рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5. Динаміка площ осередків комплексу п’ядунів (КП) в дубових 

насадженнях Житомирського ОУЛМГ 

Враховуючи ті фактори, що осередки шкідників в основній масі мають 

хронічний характер та прослідковується відсутність міжвидової конкуренції з 

боку інших листогризів, за сприятливих умов популяція комплексу п’ядунів 

може швидко збільшити свою чисельність. Такі приклади фіксували у 2011 

та у 2013 роках, коли після повної відсутності пошкоджень, протягом року 

осередки комплексу п’ядунів мали бурхливий розвиток із нульових значень 
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обов’язкового постійного нагляду за насадженнями дуба звичайного зі 

сторони лісової охорони та фахівців лісозахисту. 

За даними Житомирського ОУЛМГ та ДСПЛП «Вінницялісозахист» у 

2017 році осередки комплексу п’ядунів, які стоять на обліку, зосереджені 

лише у ДП «Житомирське ЛГ» на площі 190,0 га. Із них потребують 

боротьби – 86,0 га. Інші насадження дуба, у яких шкідники можуть утворити 

осередки масового розмноження, потребують проведення ретельного 

обстеження, де є така загроза. У першу чергу обстеження необхідно 

проводити в насадженнях із найбільш сприятливими умовами для 

виникнення таких осередків, а саме: на південних узліссях лісових масивів, у 

низькоповнотних монокультурах, у існуючих резерватах шкідників тощо. 

У лісовому фонді Волинського ОУЛМГ протягом 2005–2006 років на 

півночі області, як домішка до комплексу п’ядунів, домінував п’ядун- 

обдирало (ДП «Ратнівське ЛМГ»). Станом на 2015 рік передбачалася загроза 

2–3 балів майже по всій території області, крім півночі, де прогнозувалось 

загроза в 1 бал (відносно спокійна ступінь загрози). У Рівненському ОУЛМГ 

протягом 2009-2014 років цей шкідник, також частково зустрічався, як 

домішка в комплексі із зимовим п’ядуном. Прогноз на 2015 рік був у межах 

2–3 балів загрози практично по всій області, крім північної її частини, де 

вона оцінювалась у 1 бал.  

П’ядун-обдирало, у лісфонді Волинського ОУЛМГ протягом 2000–

2005 років, проявляв себе помірно по всій території області, активізація 

шкідника спостерігалася у 2004 році. У Рівненській області, протягом 

останніх років, п’ядун-обдирало проявив себе у лісових масивах, як 

ранньовесняний дефоліант (ДП «Костопільське ЛГ», ДП «Рівненське ЛГ», 

ДП «Володимирецьке ЛГ»). Активізація шкідника зафіксована у 2003-

2004 роках. Прогнозні показники по Західному Поліссю на 2015 рік, 

практично по всьому регіону, становили загрозу виникнення осередків на 

рівні 2–3 балів, крім ДП «Володимирецьке ЛГ», ДП «Сарненське ЛГ», 
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ДП «Дубровицьке ЛГ», де загроза оцінювалась у 1 бал [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 

Серед інших шкідників, які пошкоджують дубняки в регіоні 

досліджень зафіксовано осередки травневого хруща. Поширення вогнищ 

цього шкідника виявлено у Центральному Поліссі. На Житомирщині він 

облікований у ДП «Ємільчинське ЛГ» – 8,0 га та в ДП «Малинське ЛГ» – 

82,0 га [188, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. На решті території 

Центрального і Західного Полісся травневий хрущ, в останній період часу, не 

був облікований, хоча його популяція, як правило, проявляла себе майже в 

усіх листяних насадженнях, але не завжди бралась на облік лісовою 

охороною. 

Аналіз динаміки осередків травневого хруща в Західному Поліссі 

вказує на поступове їх затухання. Протягом 2006–2012 років спостерігається 

стійке зменшення площ із 612,0 га до 5,0 га та наступній стабілізації площі 

осередку на цьому рівні (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Динаміка площ осередків травневого хруща у Західному 

Поліссі 

Осередки дубового блошака (Haltica  quercetorum Foudr.) протягом 

останніх 10 років практично відсутні на Волині та Рівненщині і 
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спостерігаються тільки на Житомирщині. Такий осередок виник у 2010 році 

та діє до нині, і станом на 2018 рік обліковується на площі 208,0 га. 

Як уже було вищезазначено, осередки шкідників, у більшості випадків, 

носять хронічний характер і за відсутності міжвидової конкуренції та 

сприятливих умов можуть швидко збільшити свою чисельність. У такому 

разі, з метою запобігання стрімкого розвитку осередків шкодочинних комах в 

лісовому фонді, лісовими господарствами має бути зорганізований якісний 

постійно діючий нагляд із залученням відповідних фахівців. 

За прогнозними даними ДСЛП «Вінницялісозахист» і 

«Рівнелісозахист» щодо розповсюдження осередків шкідників на найближчі 

періоди, потрібно приділяти увагу певним їх видам, особливо в деяких 

лісгоспах. У переважній більшості лісові господарства Центрального та 

Західного Полісся відносяться до низької групи загроз (спокійна ступінь 

(0 балів) та відносно спокійна (1 бал). Так, зелена дубова листовійка (Tortrix 

viridana L.) в лісах Волинського ОУЛМГ протягом останніх років себе 

непрактично не проявляла, у дубняках Рівненського ОУЛМГ протягом 2004–

2014 років ситуація була аналогічною, а у 2015 прогнозували ступінь загрози 

яка відповідає групі посиленого нагляду (бал 2–3), що потребувало такого 

нагляду майже на всій території області, крім ДП «Зарічненське ЛГ» та ДП 

«Володимирецьке ЛГ», де прогнозувався 1 бал (відносно спокійна ступінь). 

У Житомирському ОУЛМГ за 2017 рік потребували посиленого нагляду 

(2 бали) дубові насадження лише у двох підприємствах – ДП «Олевське ЛГ» 

та ДП «Білокоровицьке ЛГ», у решти лісових господарств цей шкідник 

активності не проявляв [188, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Ентомологічний стан стосовно кільчастого шовкопряда (Malacosoma 

neustria L.) у межах Правобережного Полісся, в цілому, був спокійний 

протягом 2004, 2006–2014 роки. У наступні роки державними 

спеціалізованими лісозахисними підприємствами прогнозувалась загроза, яка 

потребувала посиленого нагляду. У насадженнях дуба звичайного 

Волинського ОУЛМГ, протягом 2004-2014 років, цей шкідник себе не 
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проявляв. У наступні періоди прогнозувалась загроза на рівні 0–1 балу 

(спокійна, відносно спокійна) у більшості підприємств, крім 

ДП «Ківерцівське ЛГ», де прогнозувалась загроза 2–3 бали. У лісах 

Рівненського ОУЛМГ протягом 2006-2014 років шовкопряд себе практично 

не проявляв, а відповідно до розрахунків на 2015 рік відносно спокійна 

ступінь (1 бал) прогнозувалась у 8 лісових господарствах, у решти 

підприємств прогноз становив 2–3 балів. По Житомирському ОУЛМГ 

ситуація була практично аналогічною відносно інших областей, та на  

2018 рік в усіх лісових господарствах фахівцями лісозахисту було 

зпрогнозовано загрозу на рівні 2–3 балів (потребуюча посиленого нагляду). 

У 2013 році в дубняках Волинського облуправління, ДП «Любешівське 

ЛМГ», був виявлений осередок непарного шовкопряда (Lymantria dispar L.). 

У інших лісових господарствах цього шкідника не встановлено. У наступні 

роки загроза, крім ДП «Любешівське ЛМГ», була відсутня і не 

прогнозувалася. На території лісів Рівненського ОУЛМГ осередків не було 

встановлено, прогнозів на загрозу розвитку осередків немає. У лісовому 

фонді Житомирського ОУЛМГ, за прогнозами на 2018 рік, очікувалась 

загроза, яка потребувала посиленого нагляду (2 бали) для Олевського, 

Білокоровицького, Овруцького, Словечанського, Лугинського, 

Ємільчинського, Баранівського, Городницького, Новоград-Волинського 

лісових та лісомисливських господарств, Лугинського лісгоспу АПК та 

Поліського заповідника. Для решти лісгоспів – спокійна (0 балів) і відносно 

спокійна (1 бал).  

Лісопатологічна ситуація із пошкодженням дубових насаджень 

золотогузом на Волині до 2014 року була спокійною. Прогноз на 2015 рік 

вказував на загрозу в 4 бали (локальна ступінь) у державних підприємствах 

Шацького, Любомильського, Прибузького, Ратнівського та 

Старовижницького лісових господарствах. Вся інша територія відноситься до 

зони посиленого нагляду (2–3 бали). На лісових землях Рівненщини цей вид 

шкідника у лісовому фонді себе не проявляв. Після 2015 року фахівцями 
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лісозахисту періодично прогнозувалась загроза у 2–3 бали. У лісовому фонді 

Житомирського ОУЛМГ 2017 року, було прогнозовано на наступний рік 

загрозу у 2 бали (потребує посиленого нагляду) для Олевського, 

Білокоровицького ДПЛГ, 4 бали (загроза локально) для Коростенського, 

Малинського, Овруцького, Словечанського, Лугинського, Лугинського 

лісгоспу АПК, Поліського заповідника, Новоград-Волинського, 

Ємільчинського, Баранівського, Городницького лісових господарств та 

5 балів (загроза глобальна) для решти територій області [189]. 

За даними 2017 року, в лісах Житомирського ОУЛМГ проведено 

фіксацію та прогноз загрози низки різних видів шкідників, а саме: дубовий 

похідний шовкопряд – 1 бал (відносно спокійно) очікується для Олевського, 

Білокоровицького ДПЛГ, 2–3 бали (потребує посиленого нагляду) для решти 

територій області; американський білий метелик – 4 бали (загроза локально) 

очікується для Олевського, Білокоровицького, Новоград-Волинського, 

Ємільчинського, Баранівського, Городницького лісових господарств та 

5 балів (загроза глобально) для решти території області, червонохвіст 

(Dasychria pudibunda) - 4 бали (загроза локально) очікується для Олевського, 

Білокоровицького, Коростенського, Малинського, Овруцького, 

Словечанського, Лугинського, Лугинського лісгоспу АПК, Поліського 

заповідника, Новоград-Волинського, Ємільчинського, Баранівського, 

Городницького лісових господарств, 5 балів (загроза глобально) для 

Житомирського, Радомишльського, Бердичівського, Коростишівського 

лісгоспів; глодова листовійка (Archips crataegana) - 1 бал (відносно спокійно) 

очікується для Олевського, Білокоровицького лісових господарств, 3 бали 

(потребує посиленого нагляду) для решти районів Житомирщини [189]. 

Проведений аналіз дає можливість стверджувати, що пошкодження 

дубових насаджень регіону досліджень, шкодочинними комахами протягом 

періоду спостережень практично наближається до мінімуму. Осередки 

шкідників, які були зафіксовані спеціалізованими лісозахисними 

підприємствами (переважно - це комплекс п’ядунів та осередки травневого 
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хруща), у 2005–2006 роках суттєво зменшились. Протягом 10-річного 

періоду в Центральному Поліссі площі осередків комплексу п’ядунів 

зменшились із 2368,0 га (2006 рік) до 190,0 га (2017 рік) із повним 

затуханням осередків, які спостерігались у 2009, 2010 та 2012 роках. У 

Західному Поліссі осередки комплексу п’ядунів, які були встановлені в 

дубових насадженнях 2006 року площею 2697,0 га, в подальші роки 

практично себе на проявляли. Така ж ситуація спостерігається із зеленою 

дубовою листовійкою, осередок якої було зафіксовано тільки у 2006 році на 

площі 98,0 га. Популяція травневого хруща, яка більшою чи меншою мірою 

практично присутня в усіх листяних насадженнях регіону, зокрема, і 

дубових, за останні роки фактично не обліковувалась по-новому. Осередки 

шкідника, що виявлені в 2005-2006 роках та були на обліку протягом 

тривалого періоду в Західному Поліссі, зменшились до 5,0 га, в 

Центральному до 90,0 га [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

5.3. Система заходів із оздоровлення дубових лісостанів 

 

Загальний ентомо-фітопатологічний стан насаджень дуба звичайного в 

лісах Правобережного Полісся України значною мірою залежить від 

професійно організованої системи заходів з обстеження, моніторингу та 

оздоровлення дубняків. Як вищезазначалося, значних загроз від 

шкодочинного враження дубових деревостанів хворобами та пошкодження 

шкідниками протягом останніх років не спостерігалось. Осередки шкідників і 

хвороб, які виникали, носили локальний характер та не спричиняли 

особливої загрози деревостанам. Частина осередків хвороб мали хронічний 

характер та знаходились під наглядом відповідних спеціалістів. Також 

періодично, за прогнозами фахівців лісозахисту, виникала загроза розвитку 

тих чи інших шкідників, яка в більшості випадків не підтверджувалась.  

Лісопатологічний стан дубових насаджень Центрального Полісся 

протягом тривалого періоду залишався задовільним. На фоні значних площ 
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санітарних рубань суцільних (СРС) інших деревних видів, в першу чергу, 

сосни звичайної, в дубових деревостанах такої потреби не було. Динаміка 

площі таких рубань носить синусоїдальний характер із загальним трендом до 

їх зменшення. Пікові, за площею, рубки були проведені у 2006 році – 

119,0 га, 2010 – 78,0 га, 2012 – 76,0 га, 2016 – 59,0 га, та з відповідними 

мінімумами у 2009 на площі 37,0 га 2015 – 42,0 га та 2017 – 7,0 га. У 

2017 році, площі суцільних санітарних рубок, порівняно з минулим роком 

(2016 р. – 59 га) зменшились на 88,1 % (52,0 га) і становлять лише 6,9 га 

(рис. 5.7). 

 
 

Рис. 5.7. Динаміка площ суцільних санітарних рубок, проведених у 

дубняках Житомирського ОУЛМГ (за даними ДСЛП «Вінницялісозахист») 

Негативні фактори впливу, такі як комплекс еколого-кліматичних 

факторів (КЕКФ), комплекс ранньовесняних листогризів, що тимчасово 

припинили згубну дію, поповнились льодоламом листопада 2014 року. 
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піднаглядних ділянках, (СПД) у насадженнях, де відбувалось пошкодження 

комплексом ранньовесняних шкідників або ослаблення комплексом еколого-

кліматичних факторів, коефіцієнт деградації дубових насаджень, порівняно з 

попереднім роком, зменшився, що свідчить про покращення загального 

фізіологічного стану дубових деревостанів. Схожа ситуація спостерігається у 

лісах Західного Полісся. 

За даними ДСЛП «Рівнелісозахист», протягом останніх років динаміка 

площ насаджень дуба звичайного, які потребували СРС, має тенденцію до 

різкого зменшення (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4  

Динаміка площ насаджень дуба звичайного, які потребували 

суцільних санітарних рубок, у лісах Рівненського ОУЛМГ 

№ 

з/п 
Причини відводу під СРС 

Роки 
Разом 

2015 2016 2017 

га % га % га % га % 

1 Вітровал, бурелом 29,1 44,2 45,4 48,2 1,5 40,5 76,0 46,4 

2 
Коливання рівня 

грунтових вод 
3,8 5,8 2,3 2,4 0,0 0,0 6,1 3,7 

3 
Незаконне добування 

бурштину 
0,0 0,0 3,4 3,6 0,0 0,0 3,4 2,1 

4 
Несправжній дубовий 

трутовик 
13,4 20,3 3,2 3,4 0,0 0,0 16,6 10,1 

5 
Підтоплення (зокрема, 

через діяльність бобрів) 
11,8 17,8 7,4 7,9 0,0 0,0 19,2 11,7 

6 Пожежа минулих років 0,0 0,0 7,3 7,8 2,0 54,1 9,3 5,7 

7 
Пониження рівня 

грунтових вод 
4,8 7,3 21,7 23,0 0,2 5,4 26,7 16,3 

8 Поперечний рак дуба 1,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,2 
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9 

Інші причини, зокрема, 

природний відпад, 

надмірне зволоження, 

стовбурні гнилі, ЗГР 

1,1 1,7 3,5 3,7 0,0 0,0 4,6 2,8 

Усього  
65,9 100 94,2 100 3,7 100 163,8 100 

– 40,2 – 57,5 – 2,3 – 
 

 

На фоні площ, вражених деревостанів дуба звичайного, у минулі роки 

(65,9 га – 2015 рік) по області, які потребували суцільних санітарних рубок, у 

2017 році вони зменшились до 3,7 га, що сумарно за три роки становить 

2,3 %. Загальна площа дубняків, які потребували СРС, за три роки склала 

163,8 га, із яких 46,4 % (76,0 га) по причині стихійного лиха – вітровалу та 

бурелому. Також, значний відсоток (31,7 %) займають площі, які потерпають 

від змін рівня ґрунтових вод, зокрема: пониження рівня ґрунтових вод – 

16,3 %; підтоплення -11,7 % (разом із площами підтоплення через діяльність 

бобрів); коливання рівня ґрунтових вод – 3,7 % (табл. 5.4 ). 

Для лісів Рівненської області, зокрема, і дубових насаджень, в останні 

роки, стала характерним загибель від незаконного добування бурштину. Такі 

насадження були виявлені у 2016 році на площі 3,4 га (2,1 %). За винятком 

вказаних причин, ураження дубняків осередками шкідників та збудниками 

хвороб до стану СРС є незначним та становить загалом протягом трирічного 

періоду – 32,4 га (19,8 %), а за 2017 рік дорівнює нулю (див. табл. 5.4). Тобто, 

шкодочинний вплив осередків хвороб та шкідників на стан дубових 

деревостанів, протягом періоду досліджень, є несуттєвим.  

До системи заходів із оздоровлення лісів, входить і контроль за 

патологіями у дубових деревостанах, який зорганізується на стаціонарних 

піднаглядових ділянках. У Центральному Поліссі такі ділянки визначені в  

7 лісових господарствах та охоплюють 11 виділів з комплексом 

ранньовесняних шкідників, поперечного раку дуба, всихаючих дубових 

насаджень та насаджень, що знаходяться під впливом КЕКФ (комплекс 
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еколого-кліматичних факторів). Піднаглядові ділянки були закладені у 2008–

2012 роках. Спостереження, які проведені на них показують, що дубняки у 

різні роки були віднесені до ослаблених (коефіцієнт біологічної стійкості -

1,94–2,50) та сильно ослаблених (коефіцієнт біологічної стійкості – 2,60–

2,96) насаджень. Таких піднаглядових ділянок, у різні роки, нараховувалось 

від 6 до 11. Станом на 2015 рік їх залишилось 2 із коефіцієнтом біологічної 

стійкості – 1,90 та 2,24, що відносяться до насаджень сильно ослаблених (за 

даними ДСЛП «Вінницялісозахист») (табл. 5.5). Натомість піднаглядових 

ділянок, які б перейшли до категорії всихаючих насаджень з коефіцієнтом 

біологічної стійкості 4,0, не спостерігалось [188, Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

 

Таблиця 5.5 

Аналіз стаціонарних піднаглядних ділянок дуба звичайного по 

Житомирському ОУЛМГ 

Лісництво/лісове 

господарство 
Кв Вид 

Патології лісу 

за якими 

ведеться 

спостереження 

Дата 

закладки 

Коефіцієнт біологічної 

стійкості по роках 

2011 2012 2013 2014 2015 

Заремлянське / 

ДП «Баранівське 

ЛМГ» 

65 1 

Комплекс 

ранньовесняних 

шкідників 

2008 2,6 2,6 2,96 2,85 – 

44 2 
Поперечний 

рак 
2008 2,81 2,81 – 2,85 – 

Літківське / ДП 

«Лугинське ЛГ» 

48 22 
Поперечний 

рак 
2009 2,76 2,57 – 2,56 1,9 

25 6 КЕКФ 2008 2,03 2,0 – 1,9 – 

Корабельне/ ДП 

«Житомирське 

ЛГ» 

14 2 

Комплекс 

ранньовесняних 

шкідників 

2012 – 2,3 2,5 2,31 2,24 

Романівське 

Любарське 

Миропільське /  

ДП «Бердичівське 

ЛГ» 

11 1 КЕКФ 2008 – – – 2,91 – 

34 16 
Всихання 

насаджень 
2011 1,93 – 1,8 1,75 – 

34 1 
Всихання  

насаджень 
2011 1,94 – 1,86 1,82 – 

Ушомирське / ДП 12 15 Всихання 2009 – – 1,8 1,8 – 
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«Коростенське 

ЛМГ» 

насаджень 

Городецьке/ ДП 

«Словечанське 

ЛГ» 

38 1 
Всихання 

насаджень 
2008 – – 2,9 2,98 – 

Пилиповецьке / 

ДП «Новоград – 

Волинське 

досвідне ЛМГ» 

57 1 КЕКФ 2008 – 2,64 – 2,63 – 

Примітка. До 1,5 – насадження нормальне; 1,6–2,5 – насадження ослаблене; 2,6–3,9 – 

насадження   сильно ослаблене; 4,0 і більше – насадження всихаюче.  

На основі приведених даних, можна зробити висновок щодо 

негативного впливу осередків хвороб та шкідників на стан дубових 

деревостанів, який протягом періоду досліджень є мінімальним. 

Аналізуючи наявні показники, можна припустити, що і надалі, за 

певних умов, суттєвого впливу не будуть мати осередки шкідників та хвороб 

на продуктивність та стійкість більшості насаджень дуба звичайного. 

Нині, під час планування заходів із поліпшення санітарного стану лісів 

повинні бути враховані матеріали лісовпорядкування, дані лісопатологічних 

обстежень, біологія деревних порід та шкідників і збудників хвороб, ступінь 

та періоди пошкодження насаджень дуба звичайного. 

В осередках всихання деревостанів необхідно сприяти збереженню та 

збільшенню популяцій корисної ентомофауни, а заходи із поліпшення 

санітарного стану лісів, в осередках всихання насаджень, завершувати до 

початку масового пошкодження стовбуровими шкідниками з подальшим 

знешкодженням порубкових решток методом спалювання, подрібнення, 

вивезення, обробітку пестицидами. 

У дубових деревостанах потрібно тримати під посиленим наглядом 

насадження, де присутні в межах природних норм резервати листогризів, 

ділянки з умовами можливого виникнення осередків, особливо чисті дубові 

деревостани. При загрозі об’їдання асиміляційного апарату більше 50 % 

потрібно проводити обробку інсектицидними препаратами, дозволеними до 

використання в лісовому господарстві. 
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Для ефективного контролю за комплексом п’ядунів (КП) необхідно 

проводити облік зимуючого запасу КП. Зазвичай, такий облік потрібно 

проводити із застосуванням методу клеєвих кілець. 

Також, необхідним є спостереження за популяційними показниками 

шкідників літньої фенологічної групи методом викладки приманок та 

феромонних пасток. 

Окремим пунктом у системі заходів повинні бути біологічні методи 

боротьби, на кшталт заходів щодо приваблення корисної ентомофауни, 

корисних птахів, створення ремізів, розвішування шпаківень і таке інше. 

У дубових лісах, для ефективної боротьби із розповсюдження осередків 

хвороб дуба звичайного повинно бути забезпечено неухильне дотримання 

санітарного мінімуму та вчасне проведення санітарно-оздоровчих заходів, 

враховуючи  перебіг хвороби та біологію її збудників.  

В умовах сьогодення, система заходів із оздоровлення дубових лісів 

повинна носити плановий прогнозований характер. У останні роки 

лісогосподарськими підприємствами, державними спеціалізованими 

лісозахисними підприємствами на місцях та Держлісагенством України на 

рівні держави було зроблено значний внесок щодо організації належної 

системи заходів із оздоровлення лісів, зокрема, у нормативно-законодавчому 

полі. 

 

5.4. Оцінка впливу враження шкідниками та збудниками хвороб на 

санітарний стан, екологічні функції та ресурсні можливості дубових 

деревостанів 

 

Дослідження ентомо-фітопатологічного стану дубняків 

Правобережного Полісся проводилось на основі оцінок статистичних даних,  

лісопатологічних обстежень лісокористувачів, оглядів розповсюдження 

шкідників та хвороб, проведених ДСЛП (державне спеціалізоване 
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лісозахисне підприємство) «Вінницялісозахист» і «Рівнелісозахист», які 

працюють у регіоні досліджень. 

Враховуючи той факт, що практично 60 % площ дубових насаджень 

Правобережного Полісся України представлені саме в лісах Житомирського 

облуправління лісового та мисливського господарства, детальний аналіз 

ентомо-фітопатологічного стану дубняків ми проводили саме на його базі. 

За даними ДСЛП «Вінницялісозахист» лісопатологічний стан лісів 

Житомирщини протягом останніх років залишається складним. Частина 

насаджень, зокрема, і дубових деревостанів, знаходяться під впливом 

негативних чинників довкілля. До їх числа відносять осередки шкідників та 

хвороб лісу, негативні наслідки несприятливих кліматичних факторів і 

стихійних явищ (буреломи, сніголами та інші) та лісові пожежі. 

Загалом (на підставі актів лісопатологічних обстежень), фахівці ДСЛП 

«Вінницялісозахист» у 2015–2016 роках констатували стійку негативну 

динаміку фіто-санітарного стану лісів на відміну від дубняків, стан яких, у 

цілому, залишався задовільним [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Натомість, у 

2017 році загальний лісопатологічний стан лісів Житомирщини різко 

погіршився. Мали місце факти масового всихання основних лісоутворюючих 

деревних видів (сосни, ялини, ясеня, берези) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

За твердженнями фахівців та даними наукових джерел подібна ситуація 

спостерігається в усіх лісових біоценозах зони помірного клімату Північної 

півкулі. В останні два десятиліття ситуація в Європі, зокрема, і в Україні з 

всиханням лісів також складна, особливо це стосується сосни звичайної та 

ялини європейської. Такі процеси, на думку спеціалістів, пов’язані зі 

спалахами масового розмноження різних видів стовбурних шкідників, 

близьких за своєю біологією.  

Масове одночасне утворення та розповсюдження на значних площах 

осередків всихання може вказувати на глобальність процесів, які їх 

викликали. Існує думка про взаємопов’язані циклічні планетарні процеси, що 

суттєво підсилюються антропогенними чинниками, які визначили  зміни в 
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температурному режимі та кількості опадів на певних територіях за останні 

50-100 років. Такі зміни призводять до зміщення термінів початку 

вегетаційного періоду, порушення сезонного розподілу опадів, зниження 

рівня ґрунтових вод та інше, що в свою чергу може бути причиною 

порушення онтогенезу деревних порід, змін у розвитку шкідників, їх 

природних ворогів та хвороб лісу. Крім того, всі ці фактори безпосередньо 

впливають на стійкість деревних порід. Вплив на загальний ентомо-

фітопатологічний стан лісів, протягом останніх років, також мали осередки 

хронічних хвороб та шкідників, у тому числі, в дубняках регіону. 

У останні роки спостерігається низка аномальних природних явищ, які 

також пов’язують зі змінами клімату, до них відносять льодолами, сніголами, 

буревії, посухи, що регулярно повторюються в різних частинах регіону 

досліджень та призводять до незворотного процесу у насадженнях [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Аналіз динаміки всихання насаджень, за даними Житомирського 

облуправління лісового та мисливського господарства (табл. 5.6), вказує на 

збільшення загальної площі всихаючих насаджень із 2006 року до 2017 р. по 

області у 2,5 разів. Натомість площа всихаючих дубових деревостанів, за 

аналогічний період, зменшилась у 2,3 рази. 

Таблиця 5.6 

Стан всихання лісових насаджень по ЖОУЛМГ 

Роки 
Загальна площа 

всихання, га 

Зокрема, площа всихання дубових 

насаджень 

га % 

2006 11072 6057 54,7 

2009 18554 7798 42,0 

2010 19916 6351 31,9 

2011 22225 5526 24,9 

2012 21989 6412 29,2 
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2013 23594 4874 20,7 

2014 22175 4274 19,3 

2015 25320 4536 17,9 

2016 21695 3768 17,4 

2017 27721 2666 9,6 

 

Всихання насаджень у різні роки пояснюються еколого-кліматичними 

факторами, хворобами лісу, дією осередків шкідників, буреломами і 

вітровалами та частково з причини лісових пожеж.  

У динаміці площі насаджень, які всихають, прослідковується загальний 

тренд до їх збільшення протягом періоду 2006–2017 років, із певними 

коливаннями у 2012, 2014, 2016 роках у бік зменшення (рис. 5.8).  

 

Рис. 5.8. Динаміка площ, всихаючих насаджень Центрального Полісся 

У всихаючих насадженнях дуба звичайного, відзначається зворотна  

тенденція до зменшення площ, починаючи із 2009 до 2017 рр., із зростанням 
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лише у 2012 році (див. табл. 5.6, рис. 5.8). Загалом, частка дубняків, що 

обліковані як всихаючі насадження, у відносних величинах, порівняно із 

загальною площею таких деревостанів у Центральному Поліссі, неухильно 

зменшувалась щороку з 54,7 % у 2006, до 9,6 % у 2017 році.  

Аналіз даних розповсюдження шкідників і хвороб та прогноз їх 

розвитку за 2017 рік вказує на те, що лісопатологічний стан лісів 

Центрального Полісся продовжував погіршуватись (рис. 5.9). Так, більше 

10 % насаджень різних деревних видів знаходились під тиском негативних 

чинників навколишнього природного середовища та інших несприятливих 

чинників. Сумарна площа всіх осередків шкідників лісу сягнула 48991 га, а 

осередків хвороб лісу – 24272 га [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

Рис. 5.9. Розподіл площ СРС Центрального Полісся у 2017 році за 

породним складом, % 

Динаміка обсягу заходів із оздоровлення лісів вказує на погіршення 

санітарного стану лісів, які збільшилися порівняно з 2016 роком на 22,0 % за 

площею і на 8,0 % за запасом. 

Встановлено, що основними причинами, які призвели до розладнання 

деревостанів були: негативна діяльність осередків стовбурових шкідників із 

переважанням у складі популяцій короїда верхівкового, що виникли на тлі 
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еколого - кліматичних факторів на площі 1317,0 га або 85,0 %; хвороби лісу – 

137,0 га або 9,0 %; стихійні явища, пожежі – 88,0 га або 6,0 %. 

Розподіл площ СРС у лісах Центрального Полісся дає розуміння стану 

розладнаних насаджень за породним складом. Частки основних 

лісоутворюючих порід у балансі розладнаних насаджень: сосна звичайна –

1485,0 га (96,3 %); ялина європейська – 42,4 га (2,7 %); дуб звичайний – 6,9 га 

(0,5 %); береза повисла – 5,2 га (0,3 %); вільха чорна – 3,2 га (0,2 %) [188]. 

Представлена діаграма чітко дає розуміння того, що площі вражених 

дубових насаджень, які потребували радикальних заходів боротьби у вигляді 

суцільних санітарних рубок, незначні (0,5 %) на фоні загальних площ таких 

рубок (рис. 5.9). 

На нинішньому етапі розвитку лісових насаджень із дубом звичайним в 

умовах Правобережного Полісся України, шкодочинний вплив осередків 

шкідників та хвороб на них є незначним та не може мати, на нашу думку, 

вирішального значення в оцінюванні продуктивності таких деревостанів. В 

умовах сьогодення, у разі продовження намічених за останні роки тенденцій 

розвитку осередків шкідників та хвороб дуба звичайного, ними можна 

знехтувати при розгляді факторів, які мають суттєвий вплив на стійкість та 

продуктивність дубняків. 

Проведений аналіз впливу шкідників та хвороб на дубові деревостани 

Правобережного Полісся України, за останнє десятиліття, вказує на 

зменшення дії шкодочинних факторів на їх екологічний стан, стійкість та 

ресурсний потенціал. Площі, всихаючих дубових деревостанів Центрального 

Полісся, протягом 10-ти років зменшились у 2,3 раза та нині становлять лише 

9,6 % загальної площі таких насаджень по області. Подібна ситуація 

спостерігається на всій території Правобережного Полісся України [100, 

101]. Динаміка площ насаджень дуба, які потребують суцільних санітарних 

рубок, вказує на їх різке зменшується за останні роки в усіх областях регіону 

досліджень.  
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Загалом, суттєвого впливу на екологічні функції та стан дубових 

насаджень регіону, а також загроз від враження дубових деревостанів 

осередками шкідників та хвороб протягом останніх років не спостерігалось. 

Осередки шкідників і хвороб, які виникали, носили локальний характер та не 

спричиняли особливої шкоди дубовим деревостанам.  

У більшості випадків, осередки шкідників носять хронічний характер, 

але за відсутності міжвидової конкуренції і сприятливих умов можуть 

швидко збільшити свою чисельність. Для запобігання виникнення стрімкого 

розвитку осередків у лісових господарствах, необхідно проводити постійний 

належний нагляд як фахівцями самих підприємств, так і державних 

спеціалізованих лісозахисних підприємств. 

Нині, на практиці проведення нагляду за лісопатологічним станом лісів 

здійснюється за допомогою різних методів, хоча більшість зводиться до 

наземної рекогносцировки. У такому разі відсутня, так необхідна для 

швидкого реагування, оперативність виявлення осередків та пошкоджених 

ділянок лісів. Такий метод безумовно має необхідну точність та 

достовірність, але за його допомогою дуже складно охопити великі площі та 

мати загальну картину враження в реальному часі. На сучасному етапі 

розвитку технологій та технічних можливостей, безумовно такі 

спостереження повинні базуватись на використанні аерокосмічних знімків та 

візуальному аеронагляді. Отож, на початковому етапі можливого виникнення 

відповідних спалахів осередків шкідників чи хвороб буде реальна 

можливість своєчасно втрутитись фахівцям та вжити дієвих заходів щодо 

нерозповсюдження та локалізації таких вогнищ.  

Під час визначення чинників, які можуть суттєво впливати на 

продуктивність та екологічну стійкість дубових насаджень, враження 

осередками хвороб та пошкодження шкідливими комахами очевидно треба 

відносити до найменш впливових, з причини їх незначної кількості по 

відношенню до загальної площі дубових деревостанів регіону та локальної 

дії виключно в осередках. Загалом, насадження дуба звичайного можуть 
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успішно розвиватись у разі своєчасного та якісного виконання лісовими 

господарствами та спеціалізованими лісозахисними підприємствами своїх 

функцій, за умови виключення непередбачуваних несприятливих факторів 

навколишнього природного середовища та негативного антропогенного 

впливу. 

 

Висновки до п’ятого розділу. Підсумовуючи проведені дослідження 

щодо шкодочинного впливу осередків хвороб та шкідників на санітарний 

стан, продуктивність і сійкість дубових деревостанів потрібно зазначити 

наступне: 

1. Пошкодження дубових насаджень регіону досліджень 

шкодочинними комахами, протягом періоду спостережень, практично 

наближається до мінімуму. Осередки шкідників, які були зафіксовані 

спеціалізованими лісозахисними підприємствами (переважно це комплекс 

п’ядунів та осередки травневого хруща) у 2005–2006 роках, нині суттєво 

зменшились.  

2. Протягом 10-річного періоду в Центральному Поліссі площі 

осередків комплексу п’ядунів зменшились із 2368,0 га (2006 рік) до 190,0 га 

(2017 рік) із повним затуханням осередків, які спостерігались у 2009, 2010 та 

2012 роках. У Західному Поліссі осередки комплексу п’ядунів, що були 

виявлені в дубових насадженнях 2006 року в розмірі 2697,0 га у подальші 

роки практично себе на проявляли. Подібна ситуація спостерігається із 

зеленою дубовою листовійкою осередок якої був зафіксований тільки у 

2006 році на площі 98,0 га.  

3. Популяція травневого хруща, яка більшою чи меншою мірою 

практично присутня в усіх листяних насадженнях регіону, зокрема, і 

дубових, за останні роки фактично не обліковувалась по-новому. Осередки 

шкідника, які виявлені у 2005–2006 роках і були на обліку протягом 

тривалого періоду, зменшились, в Західному Поліссі до 5,0 га, у 

Центральному – до 90,0 га. 
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4. Осередки шкідників дубових насаджень Правобережного 

Полісся, у більшості випадків, носять хронічний характер та за відсутності 

міжвидової конкуренції і сприятливих умов можуть швидко збільшити свою 

чисельність. Для запобігання стрімкого розвитку осередків та 

унеможливлення їх шкодочинного впливу в лісових господарствах регіону 

досліджень, повинен бути організований належний моніторинг за 

проблемними осередками, а також постійний лісопатологічний нагляд, який 

дасть змогу вчасно реагувати в разі виникнення загроз щодо можливого 

стрімкого розвитку осередків шкідників дуба звичайного.  

5. Осередки хвороб у Правобережному Поліссі охоплюють певну 

частину лісових господарств та носять локальний характер. Періодично 

виникаючи, вони мали бурхливий розвиток чи, навпаки, затухання. У 

лісовому фонді протягом періоду із 2005 року у Західному Поліссі та 

із 2008 року у Центральному мали місце протилежні тенденції. У першому 

випадку - до зростання осередків хвороб, у другому – до зменшення їх площ. 

Зафіксовано збільшення площ осередків поперечного раку дуба звичайного в 

лісах Західного Полісся у період із 2010 року до 2014 року у 5,2 разів. В 

Центральному Поліссі, в цей же період, спостерігалось їх зменшення у 

1,4 раза, де такий тренд прослідковується і донині.  

6. Виявлені площі осередків трутовиків мали тенденцію до 

зростання з 2006 (34,0 га) до 2014 (1725,0 га) року у Західному Поліссі, а з 

2013 (816,0 га) до 2017 (608,0 га) рік до зменшення у Центральному Поліссі. 

Завдяки дієвим заходам боротьби та відсутності виникнення нових осередків 

трутовиків, протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до їх 

зменшення. 

7. Загальна площа, встановлених державними спеціалізованими 

лісозахисними підприємствами осередків хвороб, сягнула в піковому 

2014 році 4784,0 га (Західне Полісся - 3156,0 га, Центральне Полісся – 

1628,0 га), що є доволі незначною (2,4 %) порівняно із загальною площею 

дубових деревостанів Правобережного Полісся.  
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8. Враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку щодо 

практично незначного шкодочинного впливу осередків хвороб та 

пошкодження шкідливими комахами на загальну продуктивність насаджень 

із дубом звичайним. Зниження продуктивності може відбуватися лише 

безпосередньо у осередках, де буде залежати від масштабів спалаху та 

інтенсивності розвитку вогищ. Для виключення таких загроз необхідно 

проводити постійний моніторинг розвитку зафіксованих осередків та 

своєчасно виявляти нові, шляхом лісопатологічних обстежень.  

 

Матеріали розділу опубліковано у працях [81, Ошибка! Источник ссылки не 

найден., 89, 98, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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РОЗДІЛ 6 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ТА ЇХ 

ВІДТВОРЕННЯ 

 

Зміни, які відбуваються у зовнішньому середовищі (кліматичні, 

ґрунтово-гідрологічні) спонукають до вивчення дубових формацій не тільки 

у просторі, а й у часі. Джерелом інформації, що відображає зміни довкілля - 

ріст, розвиток і продуктивність деревостанів у часі - є їх радіальний приріст. 

Дослідження росту та продуктивності дубових насаджень, на нашу думку, 

об’єктивно можна провести через вивчення радіального приросту дерев дуба 

протягом тривалого часового періоду на певній територіях та кліматичних 

зонах. Також, продуктивність дубових насаджень та їх ресурсний потенціал 

напряму залежить від накопичення ними вуглецю, тому об’єктивна оцінка 

біопродуктивності повинна максимально враховувати і цей чинник. 

 

6.1. Динаміка радіального приросту дуба звичайного у свіжих та 

вологих сугрудах 

 

Дерева як своєрідна життєва форма мають здатність до внутрішньої 

компенсації і стабілізації своїх ростових і морфологічних реакцій, на зміни 

факторів пристосовуючись до зовнішнього середовища. Їх радіальний 

приріст залежить від кліматичних чинників, умов місцезростання, 

розташування деревної рослини в деревостані, а також інших екологічних 

умов. Будь-які зміни зовнішнього середовища відображаються на стані 

дерева та деревостану взагалі, що проявляється також у зміні ширини річних 

кілець, співвідношенні ранньої і пізньої деревини.  

Причини флуктуацій радіального приросту численні і заслуговують 

більш детального дослідження і аналізу. Їх можна проілюструвати на 

прикладі багаторічних коливань річних радіальних приростів в конкретних 
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екологічних ситуаціях. Нами з цією метою оброблено 288 кернів, у яких 

виміряно 29684 радіальних приростів. 

 

6.1.1. Радіальний приріст дерев дуба звичайного старшого віку 

 

Для проведення досліджень щодо динаміки радіального приросту дуба 

звичайного у Правобережному Поліссі України було відібрано ряд ділянок у 

едатопах, де дуб звичайний є найбільш представлений. У лісах Центрального 

Полісся пробні площі були закладені у насадженнях дуба звичайного в 

умовах свіжих та вологих сугрудів (додатки В, Г, Е). У розрізі цих типів 

лісорослинних умов, підібрані насадження різних вікових груп 

(середньовікові, пристиглі, стиглі) та з різною участю дерев дуба у складі 

насадження. Так, у середньовікових деревостанах дуба звичайного відбір 

зразків (кернів з дерев) проводився в умовах свіжих і вологих сугрудів у 

насадженнях, де дуб має участь у складі 6 і 8 одиниць (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Величина річних кілець середньовікових дубових деревостанів у свіжих і 

вологих сугрудах 

Кількість 

одиниць 

дуба у 

складі  

Кількість 

кернів, 

шт. 

Ширина річних кілець, 

мм Стандартне 

відхилення 

(σ), мм 

Коефіцієнт 

варіації 

(V), % 

Точність 

досліду 

(р), % M ± m Max. Min. 

Середньовікові дубові деревостани у свіжих сугрудах 

8 24 1,93 ± 0,08 3,95 0,60 ± 0,67 34,7 4,1 

6 26 2,05 ± 0,10 3,99 0,79 ± 0,92 44,9 4,9 

Середньовікові дубові деревостани у вологих сугрудах 

8 24 2,06 ± 0,12 3,95 0,46 ± 1,01 49,0 5,0 

6 24 2,16 ± 0,09 3,92 1,05 ± 0,78 36,1 4,2 

 

Як видно з наведених даних, у середньовікових деревостанах 

простежується тенденція до збільшення ширини річних кілець із зменшенням 
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участі дуба у складі насадження. До того ж, спостерігається утворення дещо 

ширших річних шарів у дерев дуба в умовах вологих сугурдів [106].  

Тенденція щодо збільшення ширини річних кілець із зменшенням 

участі дуба у складі насадження характерна для пристиглих деревостанах в 

умовах свіжих сугрудів з участю 6, 8 і 10 одиниць дуба звичайного у складі 

[90] (табл. 6.2).  

Таблиця 6.2 

Величина річних кілець пристиглих дубових деревостанів 

у свіжих сугрудах 

Кількість 

одиниць 

дуба у 

складі  

Кількість 

кернів, 

шт. 

Ширина річних кілець, 

мм Стандартне 

відхилення 

(σ), мм 

Коефіцієнт 

варіації 

(V), % 

Точність 

досліду 

(р), % M ± m Max. Min. 

10 16 1,86 ± 0,07 3,34 0,40 ± 0,74 39,7 3,8 

8 16 1,99 ± 0,05 3,57 0,71 ± 0,56 28,1 2,5 

6 16 2,31 ± 0,06 3,93 0,69 ± 0,65 28,1 2,6 

 

Для стиглих деревостанів, де зразки були відібрані у свіжих та вологих 

сугрудах з участю дуба звичайного – 6, 8, 10 одиниць, відмічається доволі 

подібний тренд.  

Середні показники ширини річного кільця дерев дуба в умовах свіжих 

сугрудів для всіх досліджуваних вікових груп (середньовікових, пристиглих, 

стиглих) зростали із зменшенням участі в складі насаджень дуба звичайного. 

У середньовікових деревостанах цей показник зростав із 1,93 мм (8 одиниць 

дуба у складі) до 2,05 мм (6 одиниць), у пристиглих із 1,86 мм (10 одиниць у 

складі) до 1,99 мм (8 одиниць) 2,31 мм (6 одиниць), у стиглих із 1,62 мм 

(10 одиниць) до 2,09 мм (8 та 6 одиниць). Максимальні значення ширини 

річного кільця, порівняно з усіма віковими групами, фіксуються у 

середньовікових деревостанах (3,95 мм – 8 одиниць дуба звичайного, 3,99 мм 

– 6 одиниць). У деревостанах, де дуб присутній у складі в кількості 
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6 одиниць, встановлено максимальні значення ширини річного кільця в усіх 

групах віку: середньовікових – 3,99 мм; пристигих – 3,93 мм; стиглих – 

3,82 мм. Найвищі значення величини річних кілець, очікувано, фіксували у 

молодших деревостанах, хоча здатність до інтенсивного збільшення 

радіального приросту зберігається і в старшому віці та, очевидно, буде 

залежати від складу насаджень та відсотку участі в ньому дерев дуба 

звичайного. 

Мінімальні значення ширини річного кільця встановлені у стиглих 

деревостанах із 6 одиницями дуба звичайного у складі (0,42 мм), натомість 

найвищі (0,99 мм) мінімальні значення даного показника, серед усіх 

досліджуваних груп віку, також зафіксовані у стиглих деревостанах у 

насадженнях, де участь дуба звичайного у складі становить 8 одиниць 

(табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Величина річних кілець стиглих дубових деревостанів 

у свіжих і вологих сугрудах 

Кількість 

одиниць 

дуба у 

складі 

Кількість 

кернів, 

шт. 

Ширина річних кілець, 

мм Стандартне 

відхилення 

(σ), мм 

Коефіцієнт 

варіації 

(V), % 

Точність 

досліду 

(р), % M ± m Max. Min. 

Стиглі дубові деревостани у свіжих сугрудах 

10 22 1,62 ± 0,04 2,82 0,63 ± 0,48 29,6 2,5 

8 24 2,09 ± 0,05 3,69 0,99 ± 0,53 25,3 2,4 

6 24 2,09 ± 0,07 3,82 0,42 ± 0,75 35,9 3,3 

Стиглі дубові деревостани у вологих сугрудах 

10 24 1,58 ± 0,03 2,84 0,65 ± 0,39 24,7 1,9 

8 24 1,41 ± 0,04 2,49 0,65 ± 0,40 28,4 2,8 

6 26 1,65 ± 0,04 2,90 0,81 ± 0,46 27,8 2,4 

 

Таким чином, для росту дуба в умовах свіжих сугрудів характерна 

хвилеподібна зміна середніх значень ширини річних кілець. Вона має 

тенденцію до зростання від середньовікових до пристиглих деревостанів та 
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спад від пристиглих до стиглих. Крім того, спостерігається зростання 

середніх значень ширини річних кілець залежно від зменшення участі дерев 

дуба звичайного у складі насаджень від 8–10 до 6 одиниць. 

Для умов вологих сугрудів спостерігаються дещо схожі (порівняно з 

ростом дуба звичайного у свіжих сугрудах) тенденції зміни середніх значень 

річних кілець. Вищі середні значення цього показника встановлено у 

середньовікових (8 одиниць дуба звичайного у складі – 2,06 мм, 6 одиниць – 

2,16 мм) деревостанах порівняно із стиглими (10 одиниць у складі – 1,58 мм, 

8 – 1,41 мм, 6 – 1,65 мм), до того ж, найвищі значення зафіксовано у 

деревостанах, де участь дуба звичайного у складі насадження становить 

6 одиниць. Тобто, зберігається подібна до свіжих сугрудів тенденція до 

зростання ширини річного кільця при зменшені частки участі дуба 

звичайного від 8-10 одиниць до 6 одиниць. 

Характеристика величини річних кілець середньовікових деревостанів 

свіжих та вологих сугрудів вказує на певні схожі ознаки, а саме, зростання 

розміру ширини річного кільця при зменшені кількості одиниць дуба в складі 

насадження з 8 до 6, за таких умов середнє значення ширини кільця вищі у 

вологих сугрудах. Порівнюючи ширину річних кілець у середньовікових 

деревостанах в умовах свіжих і вологих сугрудів, встановлено: за участі 

8 одиниць дуба у складі значення ширини річних кілець на 6,7 % (1,93 мм до 

2,06 мм) вищі у вологих порівняно зі свіжими сугрудами; за участі 6 одиниць 

дуба також вищі у вологих сугрудах на 5,4 % (свіжі сугруди – 2,05 мм, вологі 

сугруди – 2,16 мм). 

Дещо інша ситуація із середньою величиною річного кільця у стиглих 

деревостанах свіжих та вологих сугрудів з дубом звичайним у складі. Вона є 

вищою у свіжих гігротопах порівняно з вологими, за таких умов, в усіх 

досліджуваних деревостанах з 10, 8 та 6 одиницями дуба у складі, хоча має 

схожі тенденції з середньовіковими деревостанами – зростання ширини 

річного кільця при зменшені кількості одиниць дуба у складі насадження.  
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Загалом, у свіжих та вологих сугрудах Правобережного Полісся 

середньовіковим, пристиглим та стиглим насадженням з дубом звичайним у 

складі характерне зростання ширини річного кільця у дерев дуба із 

зменшенням частки участі дуба звичайного у складі з 8–10 до 6 одиниць; у 

середньовікових насадженнях ширина річних кілець в умовах вологих 

сугрудів перевищує ширину річних кілець в умовах свіжих сугрудів, 

незалежно від кількості одиниць в складі; у стиглих деревостанах 

спостерігається зворотна тенденція. Це може пояснюватись вибагливістю 

дуба звичайного до більш вологих умов зростання та своєрідністю 

внутрішньовидової та міжвидової конкуренції за вологу та поживні речовини 

у насадженнях із різною участю цього деревного виду в складі деревостанів. 

Аналіз динаміки радіального приросту середньовікових дубових 

деревостанів в умовах свіжих сугрудів з різним складом вказує на певні 

розбіжності щодо його величини у різні періоду росту. У насадженнях зі 

складом дуба звичайного 8 одиниць величини приросту суттєво коливалися 

по рокам з початку росту до початку 90-х років ХХ століття із загальним 

трендом до зростання. Починаючи з першої половини 90-х років, 

прослідковується тренд поступового зменшення значень радіального 

приросту до другої половини 50-х початку 60-х років, із збереженням 

тенденції до коливання по роках. Динаміка радіального приросту у 

насадженнях, де частка дуба звичайного складала 6 одиниць у складі, певним 

чином відрізняється від деревостанів зі складом у 8 одиниць (рис. 6.1).  

Зростання загального рівня значень радіального приросту (з 

коливаннями по роках) прослідковується до початку 60-х років і досягає  

3,5–3,7 мм. Потім відзначається спад на рівень 2,5 мм за рік та наступний 

підйом до максимальних значень, майже у 4,0 мм, які фіксуються у 1963–

1964 та 1966–1970  роках. Натомість, максимальних значень річних 

радіальних приростів (3,6–3,9 мм) в насадженнях зі складом у 8 одиниць дуба 

звичайного досягли після 1990 року та через декілька років їх рівень 

опустився нижче 3,5 мм і вище даного показника вже не піднімався. 
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Рис. 6.1. Динаміка радіального приросту середньовікових дубових 

деревостанів у свіжих сугрудах з різною кількістю дуба у складі  

Динаміка радіального приросту середньовікових дубових деревостанів 

з різним складом у вологих сугрудах доволі схожа (рис. 6.2).  

 

Рис. 6.2. Динаміка радіального приросту середньовікових дубових 

деревостанів у вологих сугрудах з різною кількістю дуба у складі  

Прослідковується чіткий тренд (з річними коливаннями) зростання 

величини радіального приросту до середини 50-х років з наступним 

незначним спадом та зростанням з початку 60-х років до їх середини. 

Далі спостерігається синхронний спад (для насаджень з часткою 8 та 

6 одиниць дуба в складі) та синхронний підйом значень радіального приросту 
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[96, 106]. З кінця 60-х років ХХ століття, у насадженнях із участю 6 одиниць 

дуба звичайного, настає період поступового зниження значень радіального 

приросту до початку 2000 років. 

У деревостанах, із участю 8 одиниць дуба звичайного, такий період 

розпочався у першій половині 70-х років ХХ ст. та у подальшому, без 

суттєвих відмінностей, (від значень величини радіального приросту у 

деревостанах, де 6 одиниць дуба) повторює траєкторію до падіння величини 

радіального приросту.  

В цей період наступає певна стабілізація величини радіального 

приросту без відчутних коливань для дубових деревостанів, де 6 одиниць у 

складі, на рівні 1,5–2,0 мм, а для насаджень, де 8 одиниць дуба у складі, в 

діапазоні 1,0–1,5 мм в рік [106]. 

Водночас, коливання величини радіального приросту в умовах свіжих 

сугрудів залежить від кількості одиниць дуба у складі насадження. 

Максимальних значень приростів швидше досягають дерева дуба у 

деревостанах, де його частка становить 6 одиниць. Цей період, орієнтовно, 

розпочинається у віці після 20 років та продовжується протягом 10–15 років. 

У деревостанах, де 8 одиниць дуба в складі деревостану, максимальний 

приріст фіксується після 50-річного віку. Досягнувши піку, величина 

радіального приросту поступово зменшується, але має значення вищі (від 

20 % до 300 %), ніж у деревостанах, де дуб представлений 6 одиницями. В 

останні 2-3 роки досліджень ці величини річного приросту практично 

зрівнялись. Динаміка радіального приросту середньовікових дубових 

насаджень із різною кількістю одиниць дуба у складі у вологих сугрудах 

суттєво не відрізняється та не залежить від кількості одиниць дуба у складі. 

Цей факт дає підстави зробити припущення про те, що ріст дуба звичайного у 

вологих гігротопах є більш стабільним та прогнозованим і менше залежить 

від ценотичних факторів середовища в процесі онтогенезу. 

Як показує загальний аналіз динаміки радіального приросту 

пристиглих дубових деревостанів з різним складом, у свіжих сугрудах 
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спостерігаються подібності у трендах щодо змін величини значень 

радіального приросту по роках. Так, до середини 30-х років ХХ століття в 

усіх деревостанах спостерігається поступове зростання значення величини 

радіального приросту. Тим не менше, незважаючи на загальну тенденцію до 

зростання (з певними коливаннями по роках), розмір приросту відрізняється 

у деревостанах з різною часткою участі дуба у складі (рис. 6.3).  

 

Рис. 6.3. Динаміка радіального приросту пристиглих дубових 

деревостанів у свіжих сугрудах з різною кількістю дуба звичайного у складі  

Перші піки значень радіального приросту зафіксовані практично 

синхронно в усіх досліджуваних деревостанах з відмінністю у тому, що 

деревостани з участю 10 одиниць дуба досягли найменших значень (до 

2,0 мм), а деревостани, де 8 одиниць – максимальних (понад 3,5 мм) значень 

радіального приросту. Для цих насаджень вказані значення були найвищими 

до кінця спостережень. У деревостанах, де 6 одиниць дуба в складі, тренд до 

поетапного зростання (з коливаннями) величини радіального приросту 

продовжувався до початку 40-х років, коли досягнув значень понад 3,5 мм. 

Наступні піки фіксувались у подальші роки неодноразово та у більшості 

випадків перевищували величину радіального приросту насаджень з більшою 

часткою дуба в складі [90]. 
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Загалом динаміка величини радіального приросту пристиглих 

деревостанів у свіжих сугрудах з різною участю дуба звичайного у складі є 

доволі подібною. Прослідковується поступове зростання величини приросту 

(з коливаннями по роках) у молодому віці та плавне зниження його величини 

у старшому. Відмінності полягають у тому, що вищі значення величини 

радіального приросту дерев дуба звичайного, загалом, характерні для 

деревостанів із участю 6 одиниць дуба у складі. 

Дослідження динаміки радіального приросту стиглих дубових 

деревостанів з різним складом проводилась в умовах свіжих та вологих 

сугрудів (рис. 6.4).  

 

Рис. 6.4. Динаміка радіального приросту стиглих дубових деревостанів 

у свіжих сугрудах з різною кількістю дуба звичайного у складі  

У свіжих сугрудах динаміка радіального приросту стиглих дубових 

деревостанів з різним складом має певні схожі риси із динамікою радіального 

приросту пристиглих дубняків. Наприклад, деревостани, де у складі 

налічується 8 одиниць головної породи, на початковому етапі росту мають 

найкращу динаміку у фактичних величинах радіального приросту та 

найшвидше досягають максимальних його значень (понад 3,5 мм за рік). 

Деревостани іншого складу мають менші прирости – у 2 та більше разів. У 

період з початку 40-х до кінця 50-х років ХХ ст. у чистих дубових 

деревостанах відмічається стабільно високий (з коливаннями по роках) в 
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межах 2,0–2,8 мм, радіальний приріст, порівняно з іншими насадженнями. 

Після завершення цього періоду у чистих дубняках величина 

радіального приросту зменшується та є найменшою серед досліджуваних 

деревостанів. Натомість, на початку 60-х років ХХ ст., відбувається 

зростання величини радіального приросту в деревостанах, де дуб звичайний 

знаходиться в кількості 6 та 8 одиниць. Таке зростання продовжується до 

початку 70-х, а потім спостерігається тенденція до поступового плавного 

зниження значення величини річного приросту дуба звичайного. Найбільші 

значення радіального приросту, у цей період росту, подібно як і у 

пристигаючих дубових деревостанах свіжих сугрудів, фіксуються в 

насадженнях, де дуб звичайний має 8 та 6 одиниць у складі, до того ж, 

величини приросту у останніх перевищують їх значення у чистих дубняках 

та насадженнях, де дуб у складі має 8 одиниць. Перевищення значень, у 

порівнянні з величиною радіального приросту чистих дубняків, сягало, у 

різні роки, до 0,7 мм для насаджень, де 8 одиниць дуба звичайного в складі, 

та до 1,8 мм – у деревостанів, де він має 6 одиниць у складі насадження. 

Динаміка радіального приросту стиглих дубових деревостанів вологих 

сугрудів з різною кількістю дуба звичайного у складі характеризується 

більшою подібністю між собою, ніж у стиглих насадженнях такого ж складу 

у свіжих сугрудах (рис. 6.5). Порівняно з динамікою радіального приросту 

середньовікових деревостанів аналогічного складу потрібно зазначити, що на 

початковому періоді росту вони мають певні, незначні, ознаки подібності, які 

полягають у зростанні значень приростів до певного віку та наступним їх 

спадом.  

До того ж у певні періоди максимальних значень радіальний приріст 

досягав у чистих деревостанах, потім у деревостанах, де 6 одиниць дуба 

звичайного у складі. 
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Рис. 6.5. Динаміка радіального приросту стиглих дубових деревостанів 

у вологих сугрудах з різною кількістю дуба звичайного у складі  

Так у період з початку 30-х до початку 60-х років ХХ століття, чисті 

деревостани дуба звичайного мали найвищі значення радіального приросту, 

потім почергово найбільші прирости фіксувались у деревостанах, де він мав 

6 та 8 одиниць у складі, хоча їх значення були доволі близькими, а в певні 

роки їх величини були рівними між собою та зі значеннями радіального 

приросту дуба у чистих дубняках, зберігаючи загальну тенденцію до 

зменшення, починаючи з 90-х років ХХ століття. 

 

6.1.2. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів у 

дубових деревостанах старших вікових груп 

 

Динаміка радіального приросту дерев дуба звичайного у свіжих та 

вологих сугрудах з різною його участю у складі має свої особливості. Аналіз 

показує, що у свіжих сугрудах, за наявності 8 одиниць дуба звичайного у 

складі, значення поточного та середнього приросту, на початку росту (після 

7 років), були меншими, ніж у насаджень, де його частка складає 6 одиниць. 

У першому випадку значення знаходяться в діапазоні 1,0-1,5 мм, у другому – 

1,5–2,0 мм (рис. 6.6, 6.7). 
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Рис. 6.6. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів 

змішаних (у складі 8 одиниць дуба звичайного) середньовікових дубових 

деревостанів  у свіжих сугрудах 

Найбільші, пікові, показники поточного приросту, в діапазоні 3,5–

4,0 мм, з певними коливаннями, в насадженнях з меншою кількістю одиниць 

дуба звичайного спостерігаються у період 25–40 років. Натомість поточні 

прирости у деревостанах, де дуба 8 одиниць у складі, сягають такого рівня 

лише після 58–59 років та продовжуються протягом двох-трьох років.  

Крива середніх приростів вказує на те, що їх величина більша у 

деревостанах, де дуб звичайний має меншу частку у складі. У насадженнях з 

6-ма одиницями дуба середній приріст зменшується до 1,6–1,7 мм та не 

перевищує 2,7 мм. Водночас, у деревостанах із 8-ма одиницями дуба 

звичайного, середній приріст знаходиться у діапазоні від 1,0 до 2,0 мм, тобто 

є суттєво меншим. У динаміці радіального приросту прослідковується схожа 

риса – падіння значень приросту, з коливаннями, у період з 7–10 до 17–

20 років та наступне зростання його значень. Таке зростання у деревостанах, 

де дуб має 8 одиниць, продовжується до 80-річного віку, але не перевищує 

2,0 мм. У насадженнях з меншою кількістю дуба звичайного зростання 

продовжується із 20 до 40 років, досягаючи значень 2,6–2,7 мм. Потім, 

прослідковується зменшення середнього приросту, яке поступально 

продовжується до 80 років, але менше 2,0–2,1 мм. 
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Рис. 6.7. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів 

змішаних (у складі 6 одиниць дуба звичайного) середньовікових дубових 

деревостанів у свіжих сугрудах 

Середньовікові насадження дуба звичайного у свіжих сугрудах з 

меншою його участю у складі (6 одиниць) досягають більших значень 

середнього радіального приросту, інтенсивне зростання якого 

прослідковується з 20 до 40 років та сягає 2,7 мм. Значення середнього 

приросту мають спільну закономірність до зменшення на початку росту після 

7–10 річного віку та до зростання після 17-20 років. 

Оцінюючи динаміку поточного та середнього приросту дерев дуба 

звичайного вологих сугрудів у насадженнях з різною кількість його одиниць 

у складі, прослідковуються схожі тренди, хоча їх величини суттєво 

відрізняються. Так, у насадженнях з 8-ма одиницями у складі, середній 

приріст стартує у віці 7–10 років зі значень 0,5–0,6 мм, у насадженнях з 6-ма 

одиницями дуба звичайного – з 1,2–1,3 мм (рис. 6.8, 6.9).  

У наступні роки в обох деревостанах відбувається поступове зростання, 

з коливаннями, поточного приросту, який в обох випадках майже досягає 

величини 4,0 мм. На відміну від насаджень дуба звичайного у свіжих 

сугрудах, таке зростання відбувається у більш молодшому віці, практично 

синхронно, починаючи з 15–17-річного віку та продовжується, з 
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коливаннями, в насадженнях, де дуб представлений 8-ма одиницями, 

орієнтовно, до 40 років, а з 6-ма одиницями – до 35 років (рис. 6.8, 6.9). 

 

Рис. 6.8. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів 

змішаних (у складі 8 одиниць дуба звичайного) середньовікових дубових 

деревостанів у вологих сугрудах 

Динаміка середнього радіального приросту характеризуються значною 

подібністю для обох досліджуваних груп об’єктів. Поступальний підйом їх 

значень спостерігається до 35–40 рочного віку потім – певна стабілізація  

на рівні 2,5–2,7 мм в період з 40 до 50 річного віку та поступове зменшення 

значень до рівня 2,1–2,2 мм у період після 80 років. 

Таким чином, насадження з різною участю дерев дуба звичайного у 

складі в умовах вологих сугрудів характеризуються високою подібністю 

динаміки середніх значень його радіального приросту протягом всього 

періоду росту.  

Незважаючи на певні відмінності протягом періоду росту дерев дуба 

звичайного в умовах свіжих та вологих сугрудів та відмінності у рості з 

різною кількістю одиниць дуба у складі насаджень (від 6 до 10 одиниць), дані 

динаміки радіального приросту середньовікових деревостанів дають 

можливість стверджувати про доцільність та ефективність вирощування 

насаджень дуба звичайного в таких умовах Правобережного Полісся.  
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Рис. 6.9. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів 

змішаних (у складі 6 одиниць дуба звичайного) середньовікових дубових 

деревостанів у вологих сугрудах 

Середні значення радіального приросту дерев, незважаючи на різну 

динаміку протягом початкового періоду росту (до 20 років) та досягнення 

піку значень поточного приросту у різні періоди, після 50 років 

відзначаються високою подібністю [237, 318]. 

Враховуючи, що у динаміці радіального приросту дуба звичайного, 

залежно від його кількісного складу, в умовах свіжих сугрудів були виявлені 

певні розбіжності, на відміну від вологих сугрудів, нами було більш детально 

проаналізовано наступну вікову групу – пристиглі, з додатковим аналізом 

чистих дубняків.  

Динаміка середнього та поточного приросту дуба звичайного у 

насадженнях зі складом 10, 8 та 6 одиниць (рис. 6.10, 6.11, 6.12) вказує на 

певні ознаки подібності середнього значення радіального приросту та 

відмінності у коливаннях поточних значень. 

У чистих дубняках величина поточного радіального приросту у віці 

після змикання намету становить лише 0,4–0,5 мм та є найменшою порівняно 

з деревостанами, де дуб звичайний має 8 та 6 одиниць (0,6–0,7 мм).  
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Рис. 6.10. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів 

чистих пристиглих дубових деревостанів у свіжих сугрудах 

Пікові значення поточного приросту у чистих насадженнях 

спостерігаються в різні періоди, перший з яких зафіксовано у віці близько 

20 років (2,3–2,4 мм), другий – близько 40 років (2,8–2,9 мм), третій та 

четвертий в діапазоні 3,0–3,4 мм у періоди 48–53 років та 64–68 років 

відповідно [90]. 

Дубові деревостани з 8-ма одиницями в складі мають найбільший 

поточний радіальний приріст, вище 3,5 мм у віці 27–28 років, у подальшому 

його значення таких рівнів не досягають. У подальшому, в процесі коливань 

значень, поточний радіальний приріст наближається до рівня 3,0 мм двічі у 

віці близько 50 років та в період 63–65 років (рис. 6.11). 

Поточний приріст у деревостанах, де дуб звичайний має 6 одиниць у 

складі, досягає 3,0 мм та вище після 35 років. Такі піки відбуваються 

періодично, з коливаннями, практично до 75 річного віку. Тобто, найбільша 

кількість років, протягом яких фіксуються пікові значення поточного 

радіального приросту прослідковуються у деревостанах з найменшою 

кількістю дуба звичайного у складі (6 одиниць), до того ж, період високих 

значень радіальних приростів розтягнутий практично на 40 років, з 

періодичними коливаннями, які знижувались до 2,0 мм (рис. 6.12).  
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Рис. 6.11. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів 

змішаних (у складі 8 одиниць дуба звичайного) пристиглих дубових 

деревостанів у свіжих сугрудах 

У досліджуваних варіантах значення середнього радіального приросту 

мали спільні тенденції протягом періоду спостережень. Спочатку 

зафіксовано поступове зростання рівня середніх значень радіального 

приросту, потім спостерігається період стабілізації значень та наступне 

поступове їх зменшення. Така динаміка середнього радіального приросту не 

залежить від їх абсолютних значень. У чистих дубняках вони були 

найменшими та не перевищували 2,0 мм. Для деревостанів з 8-ма одиницями 

дуба, дані практично однакові – 2,0–2,1 мм, але таких значень деревостани 

досягають раніше – після 50 років, на відміну від чистих, де це відбувається 

після 70 років.  

Деревостани, де дуба 6 одиниць у складі, досягають рівня середнього 

значення радіального природу у 2,0 мм після 45 років. Крім того, починаючи 

із 55 років до 110, величина середнього приросту знаходилася у межах 2,2–

2,4 мм та практично не знижувалася (рис. 6.12).  

Відповідно до отриманих показників середнього та поточного 

радіального приросту пристиглих насаджень дуба звичайного, з різною 

участю дуба в складі в умовах свіжих сугрудів, можна узагальнити наступне: 

найвищі значення поточного приросту для всіх досліджуваних об’єктів 
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знаходились у межах від 3,0 до 4,0 мм, за таких умов максимальні значення 

характерні виключно для деревостанів із 6-ма одиницями в складі (3,5–

4,0 мм); середні значення динаміки радіального приросту мають схожі 

тенденції розвитку, які включають 3 етапи – спочатку зростання, потім 

стабілізації та наступного поступового зменшення; найбільші показники 

середнього та поточного радіального приросту серед досліджуваних 

насаджень зафіксовані у насадженнях з найменшою кількістю дуба 

(6 одиниць) у складі. 

 

Рис. 6.12. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів 

змішаних (у складі 6 одиниць дуба звичайного) пристиглих дубових 

деревостанів у свіжих сугрудах 

Динаміка середнього і поточного радіальних приростів стиглих 

деревостанів з дубом звичайним у складі в умовах свіжих сугрудів певною 

мірою повторює тенденції, які були виявлені для пристиглих деревостанів, 

стосовно періодичності піків значень радіальних приростів та їх коливань.  

На початковому періоді росту для всіх насаджень різного складу 

характерно падіння середнього та поточного радіального приросту. Для 

чистих деревостанів дуба з 1,2 до 0,8 мм, для деревостанів з участю дуба 

8 одиниць з 2,0 до 1,8 мм, для насаджень з 6-ма одиницями з 2,5 до 2,0 мм. За 

отриманими даними прослідковується, що після змикання крон найбільші 
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прирости, як і у попередніх вікових групах, характерні для насаджень із 

найменшою часткою дуба в складі (рис. 6.13, 6.14, 6.15). 

 

Рис. 6.13. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів 

чистих стиглих дубових деревостанів у свіжих сугрудах 

У чистих деревостанах значення середньорічного радіального приросту 

є найменшим. Воно зростає практично до 70–80-річного віку, потім починає 

дещо зменшуватись, хоча і залишається в діапазоні 1,5–1,7 мм (рис. 6.13). 

Динаміка середніх значень радіальних приростів у деревостанах із 8-ма 

одиницями дуба показує зростання до рівня 2,2–2,3 мм вже у віці близько 

30 років та протягом усього періоду не опускається нижче 2,0 мм (рис. 6.14). 

 

Рис. 6.14. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів 

змішаних (8 одиниць дуба ) стиглих дубових деревостанів у свіжих сугрудах 
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Динаміка середніх значень радіального приросту стиглих деревостанів, 

де частка дуба звичайного 6 одиниць у складі, має певні відмінності 

порівняно з аналогічними насадженнями інших вікових груп (рис. 6.15).  

 

Рис. 6.15. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів 

змішаних (6 одиниць дуба) стиглих дубових деревостанів у свіжих сугрудах 

У стиглих деревостанах після не значного зростання поточного та 

середнього радіального приросту у 12–15 років продовжується поступове 

зменшення його значень до 40-річного віку до 1,3 мм та послідуюче 

поступове зростання до 2,1–2,2 мм практично до 110 річного віку з 

наступним падінням значень. В усіх насадженнях фіксується зниження 

величини середнього та поточного радіального приросту з настанням віку 

стиглості. 

В умовах вологих сугрудів динаміка поточного та середнього 

радіальних приростів стиглих насаджень дуба звичайного має певні 

особливості. Для чистих дубняків на початковому періоді росту, після 

змикання крон, характерне його зростання до 2,5 мм. У подальшому, 

протягом усього періоду росту, спостерігається поступальне зменшення 

значень середньорічного радіального приросту. У таких деревостанах 

діапазон їх значень, протягом більшості років, становить 1,6–1,7 мм 

(рис. 6.16).  
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Рис. 6.16. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів 

чистих стиглих дубових деревостанів у вологих сугрудах 

Подібна тенденція на початковому періоді росту спостерігається для 

дубняків, де 8 одиниць дуба у складі. У подальшому процесі росту 

фіксуються періоди просідань значень середньої величини радіального 

приросту. Вони відбуваються у проміжку 40–80 років до рівня близько 

1,3 мм. Потім фіксується незначне зростання значень, яке пов’язане із 

піковими поточними приростами з 80 до 100 років та сягають найвищого 

значення у 2,5 мм. Загалом середньорічний приріст таких насаджень менший 

за приріст чистих дубняків та коливається в межах 1,2–1,5 мм (рис. 6.17). 

 
Рис. 6.17. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів 

змішаних (у складі 8 одиниць дуба звичайного) стиглих дубових 

деревостанів у вологих сугрудах 
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У деревостанах, де 6 одиниць дуба звичайного в складі, динаміка 

середнього радіального приросту має певні відмінності від інших 

досліджуваних нами насаджень. У молодому віці спостерігається різке 

зростання величини радіального приросту до 30–35-річного віку (2,0–2,2 мм) 

та поступове його зниження до 60–65-річного віку. Після цього 

спостерігається період стабілізації значень на рівні 1,6–1,7 мм [318]. Для 

таких деревостанів також характерним є зменшення поточного та середнього 

приросту після 100 річного віку (рис. 6.18). 

 

Рис. 6.18. Динаміка середнього і поточного радіальних приростів 

змішаних (у складі 6 одиниць дуба звичайного) стиглих дубових 

деревостанів у вологих сугрудах 

Протягом періоду росту та розвитку насадження дуба звичайного, 

проходять різні етапи щодо формування складу насаджень. Тобто, ми не 

можемо стверджувати, що склад насаджень не змінювався протягом періоду 

росту. Прослідкувати так це чи ні досить непросто протягом сотні років. 

Очевидно, що у певні періоду росту все-таки склад насаджень коливається, 

тому можна говорити про певні закономірності щодо значень радіального 

приросту протягом чітко визначених періодів росту із більш-менш 

стабільним складом деревних порід. 

Окрім того, немаловажним фактором впливу на величину радіального 

приросту можуть бути рубки догляду, особливо їх своєчасність та 
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інтенсивність проведення (зрідження очевидно є поштовхом). Водночас, усім 

без виключення насадженням характерно зменшення поточного та 

середнього приросту після 90–100 років. 

 

6.1.3. Оцінка стану дубових деревостанів з використанням 

коефіцієнтів варіації та чутливості радіального приросту 

 

Для проведення аналізу структурної стійкості дубових деревостанів 

різного складу у різних вікових групах, очевидно, доцільно застосовувати 

коефіцієнт чутливості та коефіцієнт варіації, які дають змогу прослідкувати 

відхилення індексів радіальних приростів та реакцію дерев дуба на вплив 

різноманітних чинників середовища. 

Стійкість середньовікових дубових деревостанів у свіжих сугрудах, як 

у складі 8, так і 6 одиниць дуба, характеризується складною динамікою та 

значними коливаннями. Особливо це проявляється у певні роки. Деревостани 

з 6 одиницями у складі протягом більшості років демонстрували більшу 

структурну стійкість, яка особливо чітко прослідковується у період 1967 до 

1983 р., коли коефіцієнт варіації коливався в межах 0,18–0,31 (рис. 6.19).  

 

Рис. 6.19. Коефіцієнт варіації радіального приросту середньовікових 

дубових деревостанів у свіжих сугрудах 
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сугрудів різного складу також вказує на коливання, які особливо 

проявляються у насадженнях, де дуб становить 8 одиниць у складі. У період з 

1942–1943 до 1949–1950 рр. коливання коефіцієнта чутливості були 

найбільшими та знаходились у діапазоні від _ 0,31 до +0,29. Також, відчутні 

односторонні коливання, що спостерігалися у 1965–1966 рр. до мінусового 

значення коефіцієнту чутливості (0,30–0,32).  

У насадженнях дуба звичайного, де він представлений 6 одиницями, 

коливання коефіцієнта чутливості значно менші, за винятком 1952– 

1953 років, коли його значення перевищувало позначку 0,20 та досягало 

максимуму (0,31). У такому випадку можна говорити про більшу стабільність 

деревостанів, де дуб звичайний у складі має 6 одиниць (рис. 6.20). 

 

Рис. 6.20. Коефіцієнт чутливості радіального приросту середньовікових 

дубових деревостанів у свіжих сугрудах 

Коефіцієнт варіації середньовікових дубових деревостанів в умовах 

вологих сугрудів характеризується значними відхиленнями від нуля в період 

1942–1952 років. Протягом цього періоду спостерігається три максимуми, 

коли коефіцієнт варіації перевищував 0,8 та наближався до 1,0 у 

деревостанах, де дуб має у складі має 8 одиниць. Натомість, у деревостанах з 

6 одиницями дуба коливання також спостерігались, але вони були суттєво 

меншими (рис. 6.21). У наступні роки відмічається зменшення значення 
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коефіцієнта варіації, що свідчить про певну стабілізацію стійкості насаджень. 

Коефіцієнт чутливості протягом усього періоду росту у середньовікових 

дубових деревостанах вологих суборів мав незначні коливання в бік 

збільшення та зменшення його значень та не переходив межі, 0,2 зі знаком 

плюс та мінус, в насадженнях з різним складом [106, 318]. 

 
Рис. 6.21. Коефіцієнт варіації радіального приросту середньовікових 

дубових деревостанів у вологих сугрудах 

Найбільші коливання значень коефіцієнта чутливості спостерігались у 

перші роки росту насадження, а саме в кінці 40-х та на початку 50-х років, 

коли зафіксовано максимум значення 0,5 (рис. 6.22).  

 

Рис. 6.22. Коефіцієнт чутливості радіального приросту середньовікових 

дубових деревостанів у вологих сугрудах 

Загалом, у вологих гігротопах сугрудів середньовікові насадження дуба 
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звичайного, судячи з величин коефіцієнтів варіації та чутливості, показують 

вищу структурну та фізіологічну стійкість, ніж у свіжих, незалежно від їх 

складу.  

У стиглих дубових насадженнях свіжих сугрудів значення коефіцієнту 

варіації, у початковому періоді росту, характеризувались значними 

відхиленнями. Найбільші відхилення фіксуються у насадженнях з 

найменшою участю дуба у складі (0,8–1,0), хоча після 1970 років вони 

вирівнюють та варіюються у діапазоні 0,2–0,6 з невеликими відхиленнями в 

бік зростання. На початку росту більш стабільними виглядають деревостани 

з участю 8 та 10 одиниць дуба у складі, до речі, останні цю відносну 

стабільність зберігають протягом усього періоду розвитку (рис. 6.23). 

 

Рис. 6.23. Коефіцієнт варіації радіального приросту стиглих дубових 

деревостанів у свіжих сугрудах 

Для значення коефіцієнту чутливості у стиглих деревостанах свіжих 

сугрудів, починаючи з кінця 30-х та початку 40-х років, характерна доволі 

подібна динаміка коливань (майже синхронна), які знаходились у діапазоні 

від + 0,2 до – 0,2 за винятком деревостанів з 8 одиницями дуба у складі, де 

спостерігались більші коливання значень, періодично починаючи з 

1992 року. На початковому етапі росту (з 1901 по 1929 роки) різкі коливання 

коефіцієнта чутливості прослідковуються у деревостанах зі складом 

6 одиниць дуба, які у 1919–1921 роках варіювали у діапазоні від – 0,3 до 0,5, 

що вказує на порушення фізіологічної стабільності деревостанів (рис. 6.24).  
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Рис. 6.24. Коефіцієнт чутливості радіального приросту стиглих дубових 

деревостанів у свіжих сугрудах 

 

Рис. 6.25. Коефіцієнт варіації радіального приросту стиглих дубових 

деревостанів у вологих сугрудах 

Коефіцієнт варіації дубових насаджень вологих сугрудів має значні 

відмінності, залежно від складу деревостанів, у період із 1900 до 1914 рр. та 

протягом 1949–1952 рр., потім спостерігається наближення значень 

коефіцієнта, величини якого варіювалось у діапазоні від 0,2 до 0,6 протягом 

усього періоду росту, до того ж, найбільш стійкішими (коефіцієнт варіації 

наближений до нуля) були деревостани з найменшою кількістю дуба у складі 

(див. рис. 6.25).  
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Аналіз значень коефіцієнта чутливості у вологих сугрудах показав, що 

для стиглих деревостанів різного складу він є доволі схожим. Коливання 

значень коефіцієнту чутливості відбуваються практично синхронно та не 

виходять з діапазону – 0,2 - + 0,2, тобто насадження є фізіологічно доволі 

стійкими за виключенням періоду 1965–1969 років (рис. 6.26). 

 

Рис. 6.26. Коефіцієнт чутливості радіального приросту стиглих дубових 

деревостанів у вологих сугрудах 

Порівнюючи узагальнені дані коефіцієнтів варіації та чутливості для 

різних пробних площ середньовікових дубових деревостанів, як найбільш 

активно зростаючих, потрібно зауважити, що їх структурна та фізіологічна 

стійкість, як у свіжих так і у вологих сугрудах, має значні коливання в окремі 

роки. 

Так, дубові деревостани з 1941 р. до 1943 р. у свіжих умовах 

відзначаються високою структурною стійкістю (у 1942 році коефіцієнт 

варіації становить 0,22), тоді як дубняки, що зростають у вологих умовах є 

структурно нестійкими (у 1943 році коефіцієнт варіації становить 0,97). У 

період з 1972 р. до 1980 р.  структурна стійкість дубових деревостанів у 

свіжих і вологих умовах місцезростання є найкращою (коефіцієнт варіації 

знаходиться у діапазоні 0,25–0,29…0,43) (рис. 6.27). 
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Рис. 6.27. Коефіцієнт варіації радіального приросту дубових 

деревостанів в різних типах лісорослинних умов 

У структурній стійкості дубових деревостанів свіжих сугрудах 

простежується певна циклічність, яка триває у середньому 22 роки (1944–

1966, 1968–1987 та 1988–2013 рр.), тоді як у дубняках вологого сугруду 

подібна циклічність відсутня. У дубових деревостанах вологих умов 

місцезростання з 1949 до 1981 р. відбувається процес відновлення 

структурної стійкості, а з 1982 до 2017 р. – її втрата. Також, слід зауважити, 

що у загальному, у дубових деревостанів свіжих умов зростання структурна 

стійкість продовжує відновлюватись, тоді як у вологих умовах відбувається 

процес втрати структурної стійкості досліджуваних деревостанів. 

Важливу інформацію щодо росту і розвитку дубових деревостанів дає 

порівняння величин коефіцієнтів чутливості радіальних приростів. Так, з 

1942 до 1960 р.  фізіологічно стійкішими є дубові деревостани, що зростають 

у свіжих сугрудах (коефіцієнт чутливості коливається у діапазоні +0,20…-

0,17), а ось у дубняках вологих умовах зростання проявлялась значна 

фізіологічна реакція на чинники зовнішнього середовища (коефіцієнт 

чутливості коливається у діапазоні +0,38…-0,19) (рис. 6.28).  
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Рис. 6.28. Коефіцієнт чутливості радіального приросту дубових 

деревостанів в різних типах лісорослинних умов  

Впродовж 1961–1976 та 2006–2017 років фізіологічна нестійкість 

спостерігалась у дубняках свіжих умов зростання (коефіцієнт чутливості 

коливався у межах +0,10…-0,13 та + 0,12…-0,15, відповідно).  

Водночас, у дубових деревостанах, що зростають у вологих сугрудах 

простежується краща реакція фізіологічних процесів на зовнішні чинники 

(коефіцієнт чутливості у період з 1961 до 1976 р. знаходиться у діапазоні 

+0,06…-0,09 та із 2006 до 2017 р. – +0,09…-0,06). 

Із 1976 до 2006 року фізіологічна стійкість чергується з нестійкістю 

дубових деревостанів як у свіжих, так і у вологих сугрудах (коефіцієнт 

чутливості знаходиться у діапазоні +0,11…-0,09-0,11). Значні втрати 

фізіологічної стійкості дубняків у свіжих сугрудах спостерігаються у 1942, 

1945, 1947, 1948, 1964, 2009, 2010, 2013 і 2015 роках, а у вологих сугрудах – у 

1946, 1948, 1953, 1955, 1956 і 1997 роках.  

В цілому, за лінією тренда фізіологічно стійкішими є дубові 

деревостани, що зростають у вологих умовах сугрудів. 
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6.2. Вплив кліматичних умов на формування радіального приросту 

дубових деревостанів у свіжих і вологих сугрудах 

 

Дослідження впливу ряду екологічних чинників на величину 

радіального приросту проводили вчені різних країн [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 18, 152, 300 та ін.]. У процесі вивченням динаміки 

радіального приросту дуба звичайного не завжди враховували його 

внутрішньовидову мінливість, вплив віку і походження, а головне не 

враховували особливості та різноманіття місцевих екологічних умов. До 

тогож, низку робіт було виконано за невеликий проміжок часу. Дослідниками 

було виявлено вплив зовнішніх факторів попереднього року на величину 

радіального приросту [Ошибка! Источник ссылки не найден.], а також залежність 

величини радіального приросту дуба від кількості опадів, що випали 

протягом року [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

6.2.1. Характеристика індексів радіального приросту дубових 

деревостанів 

Радіальний приріст дерев дуба звичайного розглядався за останні 70 

років. Аналізуючи криві абсолютних значень радіального приросту, можна 

встановити, що простежуються певні закономірності в мінливості цих 

величин.  

На початкових етапах росту (до 20 років) приріст більший. У наступні 

роки його величини дещо зменшуються. Інтенсивне зростання дерев 

відбувається у період з 1946 до 1958 рр., тодіж радіальний приріст досягає 

максимальних значень (4,0 мм), причому з більш вираженою циклічністю. Це 

можна пояснити досить молодим віком, а також певними кліматичними 

змінами. Протягом 1958–2003 років спостерігається поступове зменшення 

значень приросту, які з 2004 року знову зростають (рис. 6.29). 
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Рис. 6.29. Динаміка радіального приросту дуба звичайного 

Продовж усього дослідженого періоду, спостерігаються стійкі 

флуктуації абсолютних значень радіальних приростів біля середнього. 

Середні значення приросту коливаються в межах вузького діапазону величин 

(1,0–3,0 мм). Лінія тренда радіального приросту описується складним 

параболічним рівнянням третього порядку з високим показником ступеню 

зв’язку (коефіцієнт кореляції 0,91).  

Існує суперечливість думок щодо походження коливань розмірів 

радіальних приростів за роками. Більшість дослідників вважають, що вони 

викликані як внутрішніми (складні біологічні фактори, генотип тощо), так і 

зовнішніми чинниками (вплив факторів навколишнього середовища – 

кліматичних, гідрологічних, орографічних, з позицій лісознавства – едатопа і 

кліматопа; режимом господарської діяльності). Безперечно те, що приріст є 

інтегральною характеристикою багатьох геофізичних, фізико-географічних, 

антропогенних факторів. Проаналізувати всі фактори з достатньою 

кількісною інформативністю практично неможливо через відсутність їх 

чисельних показників. Тому аналіз наявних рядів показників приростів 

доцільно провести методами теорії ймовірності та математичної статистики.  
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Для аналізу використані дані радіальних приростів модельних дерев 

дуба звичайного за 70-річний період (додаток Г). Абсолютні значення 

радіальних приростів нами виражені у вигляді їх індексів. Щоб виключити 

вплив віку, проводили декілька річні згладжування вихідних даних за 

формулою відносних індексів, яка застосовується для обліку факторів, що 

залежать від індивідуальних особливостей дерев або конкретних умов місця 

зростання. 

Під час обробки показників результатів досліджень і побудові 

порівняльних кривих, багаторічної динаміки радіального приросту було 

застосовано метод індексів радіального поточного приросту, розроблений 

В. Є. Рудаковим  [Ошибка! Источник ссылки не найден.], який чітко відображає 

мінливість визначених природних явищ у відносних безрозмірних величинах. 

Експериментальні дані індексів радіальних приростів і їх динаміка за роками 

для двох типів лісорослинних умов (свіжих і вологих сугрудів) наведено на 

рис. 6.30.  

 

 

Рис. 6.30. Коливання індексів радіальних приростів в різних типах 

лісорослинних умов 

За досліджуваний період, як показала їх статистична оцінка, при 

практично однаковому середньому значенні мають місце значні коливання з 

40

60

80

100

120

140

160

19
47

19
51

19
55

19
59

19
63

19
67

19
71

19
75

19
79

19
83

19
87

19
91

19
95

19
99

20
03

20
07

20
11

20
15

Роки

Ін
д
ек

с 
р

а
д
іа

л
ь
н

о
го

 п
р

и
р

о
ст

у

Свіжі сугруди Вологі сугруди



281 

ймовірнісним характером при високому коефіцієнті мінливості 15–28 % 

(табл. 6.4). 

Таблиця 6.4. 

Варіаційно-статистичні показники індексів радіальних приростів дуба 

звичайного у свіжих і вологих сугрудах 

Показник 
Тип лісорослинних умов 

свіжий сугруд вологий сугруд 

Середнє значення 100,00 99,90 

Стандартна похибка 3,379 1,830 

Стандартне відхилення 28,278 15,313 

Дисперсія 799,65 234,51 

Мінімум 49,6 68,2 

Максимум 152,3 133,1 

Коефіцієнт варіації (V), % 28,27 15,32 

Точність досліду, % 3,3 1,8 

 

Для визначення закономірностей змін індексів радіальних приростів у 

часі (річні зміни), нами було проведено аналіз рядів за відомими в 

математичній статистиці способами вирівнювання та усереднення (спосіб 

ковзної середньої), яка дозволяє виявити загальні закономірності динаміки і 

усереднити деякі випадкові величини [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден..]  

Аналіз показав очевидне загальне зниження величин індексів 

радіальних приростів дерев дуба звичайного з 1956 до 2002 р., при 

збереження тенденції на обох типах з двох – чотирьох річними циклічними 

коливаннями. У подальшому спостерігалося поступове збільшення до 

2010 року і знову зниження до 2016 року. Отже, циклічність коливань 

зберігається (рис. 6.31).  
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Рис. 6.31. Згладжені значення коливань індексів радіальних приростів 

дерев дуба звичайного в різних типах лісорослинних умов  

Синхронно змінам піддаються обидві криві. На достатньо високу 

синхронність цих змін вказує показник подібності кривих [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]:  

Cx = n+
ˑ100 / n-1,                                           (6.1) 

де n – число співставлених величин; n+ – число подібних інтервалів в 

тенденції мінливості. 

Ідеальна синхронність порівнюваних кривих має місце при Cx = 100%, 

асинхронність буде при Cx≤ 50 %.  

Фактична величина показника схожості для аналізованих рядів 

дорівнює 81,2 %, що є свідченням достатньо високої синхронності змін 

величини індексів радіальних приростів в різних типах лісорослинних умов. 

Для визначення приналежності двох рядів (вибірок) індексів 

радіальних приростів у свіжих і вологих сугрудах до однієї або різних 

генеральних сукупностей звернемося до емпіричних та імовірнісних 

визначень досліджуваних рядів індексів радіальних приростів. Для цього 

обчислимо показники емпіричного розподілу: повторюваність (ni), частість 

або ймовірність Рi=ni / n, і накопичену частість або емпіричну функцію 

розподілу G. Отриманими характеристиками ілюструємо ряди розподілу 
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індексів радіальних приростів у вигляді гістограми (рис. 6.32, а) і кривих 

накопичених частостей (рис. 6.32, б).  

 

а 

 

б 

Рис. 6.32. Гістограма і криві емпіричного розподілу індексів 

радіального приросту: а – у вологих сугрудах; б – у свіжих сугрудах 
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З рисунків видно, що емпіричні закони розподілу для індексів 

радіальних приростів у свіжих і вологих сугрудах різні. Виникає запитання – 

чи достовірна ця різниця? 

Експериментальні дані індексів радіальних приростів дуба звичайного 

в свіжих і вологих сугрудах (додаток Г) представлені двома серіями 

незалежних спостережень: 

  Х1
I,  Х2

I,  Хn
I}; Х1

II,  Х2
II,  Хn

II};                                                  (6.2) 

Спостережувана розбіжність досліджуваних рядів може бути пояснена 

наслідком відмінності законів розподілу Хn
I і Хn

II, а також випадками 

статистичних вибірок. 

Проведемо перевірку нульової гіпотези H0 : G1(х) = G2(x), для чого 

звернемося до непараметричних критеріїв Вілкоксона [Ошибка! Источник ссылки 

не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Підрахуємо в двох порівнюваних 

попарно пов’язаних вибірках індексів число інверсій (u), пар співпадаючих 

значень і обчислимо нормований параметр: 

t = u - mu / √Du,                                                (6.3) 

де mu – математичне очікування величини інверсій, яке при виконання 

рівності по нульової гіпотезі розподілена асимптотичне нормально (mu=n+); 

Du – дисперсія. 

Для розглянутих рядів, обчислений критерій дорівнює 58, табличний на 

5-відсотковому рівні значущості 89, що спростовує гіпотезу про 

приналежність двох вибірок індексів радіальних приростів в свіжих і вологих 

сугрудах до однієї генеральної сукупності. 

Аналіз кривих індексів приросту дозволяє встановити, як у різних 

лісорослинних умовах, за гігротопом, чітко виражені короткочасні цикли 

флуктуацій радіального приросту. Як правило, вони мають синхронний 

характер, причому спільноти помітно відрізняються за амплітудами 

коливання приросту (рис. 6.30, 6.31). Амплітуда флуктуацій приросту більше 

в свіжих умовах, ніж у вологих, що свідчить про більш нестійкий режим 
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факторів, які впливають на динаміку приросту в першому едатопі порівняно з 

другим.  

Періоди депресій і експресій приросту охоплюють ряд років з чітко 

вираженими мінімумами та піками, що фіксуються у певні роки. 

В умовах свіжих сугрудів мінімуми – максимуми приросту 

відбуваються на наступні роки: на тренді збільшення 1946–1948–1954–1960–

1964 з підвищеної флуктацією; на тренді зменшення 1968–1970–1974–1978–

1982–1986–1990–1996–2000–2002–2010–2016 зі зменшеною флуктацією. За 

тривалістю циклів та масштабами відхилень від середньої багаторічної 

величини легко виділяються два типи флуктуацій: 6-8-річні великі та 1–3-

річні малі. 

А у вологих сугрудах мінімуми – максимуми приросту фіксуються у 

наступних роках: 1946–1948–1956–1960–1962–1966–1967–1968–1976–1978–

1980–1986–1992–1994–1998–2000–2002–2008–2010–2011 із підвищеною 

флуктацією відносно усього тренду. Часом, мають місце випадки, коли 

депресії приросту поширюються на більш тривалі періоди (наприклад, 1954–

1960 і 1990–1996 рр. у свіжих сугрудах). Періоди експресій приросту менш 

тривалі в умовах свіжих сугрудів, ніж цикли зниження його величин. Можна 

вказати на такі чітко виражені періоди пригніченого росту дерев у вологих 

сугрудах – 1948–1952, 1972–1978, 1998–2002 і 2010–2016. Активізація росту 

дерев прослідковується у: 1954–1958, 1979–1982 роки. У деякі роки 

спостерігається розбіжність флуктуацій радіального приросту. 

У свіжої і вологих сугрудах мінімуми – максимуми індексів 

радіального приросту дуба звичайного, у більшості випадків, збігаються. 

Найбільш глибокі депресії приросту пов’язані з посушливими роками. 

Реакція дерев дуба звичайного на зміну умов середовища проявляється 

порізному. Після катастрофічних посух 1972 та 2002 років приріст дерев дуба 

звичайного знижувався істотніше у свіжих гігротопах сугрудів порівняно з 

вологими.  
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Динаміка індексів радіальних приростів дуба в лісорослинних умовах 

свіжих та вологих сугрудів у вигляді регресійних моделей апроксимується 

параболічними рівняннями за високими показниками тісноти зв’язку 

(рис. 6.33 і 6.34). 

 

 

Рис. 6.33. Динаміка індексів радіальних приростів у свіжих сугрудах 
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Рис. 6.34. Динаміка індексів радіальних приростів у вологих сугрудах 

У математичному вигляді залежність між індексом приросту дерев 

дуба в умовах свіжого сугруду і роками апроксимується параболою 

четвертого ступеня при високому показнику ступеня зв’язку (коефіцієнт 

детермінації 0,83). Динаміка індексів радіальних приростів дуба у вологих 

сугрудах має залежність у вигляді кубічної параболи зі значно меншим 

показником тісноти зв’язку (коефіцієнт детермінації 0,63), тобто вплив умов 

або іншого року на коливання приросту обмежується 63,0 %. У свіжих 

сугрудах вплив умов років досягає 83,0 %. 

 

6.2.2. Аналіз динаміки індексу радіального приросту стиглих 

дубових деревостанів 

На основі даних, отриманих з пробних площ у стиглих насадженнях 

дуба звичайного в умовах свіжих та вологих сугрудів, було проведено аналіз 

коливань річних приростів дерев дуба звичайного.  

Для аналізу використовувались насадження з різною участю дерев дуба 

у їх складі (10 одиниць дуба звичайного, 8 одиниць та 6 одиниць) [Ошибка! 
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Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Багаторічні коливання радіального приросту аналізувались шляхом 

використання індексів. Застосований метод обчислень індексів і 

згладжування цих величин по відношенню до ковзної середньої за певний 

період (5–7) років. Техніка таких визначень та їх біологічне обґрунтування, у 

свій час, зроблено Т. Т. Бітвінскасом  [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

На тлі багаторічних коливань, які важко піддаються причинному 

аналізу флуктуації приросту, досить чітко простежуються два типи глибоких 

депресій.  

Перший з них в умовах свіжого сугруду добре корелює з сильними 

посухами 1928 та 1938–1939 рр., якщо враховувати ефекти післядії. 

Другий в умовах вологого сугруду у 1938 році та більш глибокий в 

1964 році. Слід зазначити, що посушливі роки з сильним дефіцитом опадів 

трапляються в Поліссі відносно рідко. Однак такі погодні ситуації 

представляють досить закономірне явище в загальній циклічності погодних 

умов території і періодично повторюються через певні проміжки часу 

(рис. 6.35 і 6.36).  

 

Рис. 6.35. Динаміка індексу радіального приросту дерев дуба 

звичайного з участю 10, 8, 6 одиниць у складі деревостанів в умовах свіжих 

сугрудів 
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Рис. 6.36. Динаміка індексу радіального приросту дерев дуба 

звичайного з участю 10, 8, 6 одиниць у складі деревостанів в умовах вологих 

сугрудів 

До числа виключно посушливих років відносяться періоди вегетації 

1938–1939 рр., які характеризуються різким відхиленням гідротермічних 

умов від багаторічної норми.  

Узагальнюючи результати зазначених досліджень, можна дійти 

висновку – радіальний приріст деревини досить мінливий за роками і 

залежить від багатьох як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Оцінка 

важливості таких чинників та їх вплив на величину радіального приросту 

вимагає проведення додаткових ґрунтовних досліджень. 

 

6.2.3. Залежність радіального приросту дуба звичайного від 

метеорологічних факторів 

Відомо, що радіальний приріст – об’єктивний індикатор змін, які 

відбуваються в природному середовищі, істотно нівелює суб’єктивний 

фактор, пов’язаний з особистим сприйняттям змін. У дендрокліматології 

основними факторами мінливості радіального приросту визначені 

температура повітря і опади, про що свідчать численні публікації [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., 47, 48 та ін.].  

Метеорологічні умови регіону досліджень охарактеризовані за даними 
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тимчасових пробних площ із насадженнями дуба звичайного і має 

довгострокову базу системних спостережень (додаток Д, рис. 6.37, 6.38).  

 

Рис. 6.37. Динаміка суми опадів у 1946-2018 рр. 

За аналізом кліматичних даних спостерігається тенденція щодо 

зростання кількіості опадів та середньорічної температури повітря в останній 

час.  

 

Рис. 6.38. Динаміка середньої температури повітря у 1946-2018 рр. 

За таких умов, якщо кількость опадів за рік наближається до кліматичної 

норми, то температура повітря в останні десятиріччя значно її перевищує. 
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Для аналізу нами визначені та статистично оцінені найбільш впливові 

метеорологічні фактори (табл. 6.5).  

Таблиця 6.5 

Статистичні показники досліджених метеорологічних факторів 

(1947–2017 рр.) 

Показник 

Сума опадів, мм 
Сума температур 

>tак10° 
ГТК 

за рік 
за V-IX 

місяці 

Середнє значення 593,43 343,68 2380,26 1,45 

Стандартна похибка 13,840 10,054 19,320 0,048 

Стандартне відхилення 108,973 79,162 152,128 0,376 

Дисперсія 11875,1 6266,6 23143,0 0,14 

Мінімум 342 164 2007 0,63 

Максимум 912 546 2716 2,55 

Коефіцієнт варіації (V), % 18,4 23,0 6,4 25,8 

Точність досліду, % 2,3 2,9 0,8 3,3 

Примітка. ГТК – гідротермічний коефіцієнт Селянінова. 

Середні, за багаторічний період, спостереження суми опадів за рік і 

вегетаційний період, суми активних температур в цілому наближені до 

середньої багаторічної норми природної зони досліджень та об’єктивно 

характеризуються за метеорологічними умовами. Статистична оцінка 

значень метеорологічних факторів показала, що вони мають досить високе 

варіювання середньої величини (18–26 %), за виключенням суми активних 

температур, де коефіцієнт варіювання досягає лише 6,4 %, що дає нам 

підстави для з’ясування зв’язків між радіальними приростами і 

метеорологічними факторами. Їх вплив (температури і опадів) на стовбурну 

продуктивність деревостану в досліджуваних насадженнях дуба звичайного 

нами оцінювався за коефіцієнтом кореляції між їх значеннями і фактичним 
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радіальним приростом, оскільки у дерев дуба звичайного відсутня виражена 

крива значного зростання [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Числові показники зазначених факторів (аргумент) та індекси 

радіальних приростів (функція) в прямокутнїій системі координат наведено 

на рис. 6.39. 

 

Рис. 6.39. Вплив метеорологічних факторів на індекс радіального 

приросту 

Після обробки даних, методом дисперсійного аналізу обчислені 

показники сили впливу. Як результативна ознака використовувалися відносні 

індекси приросту, для градацій факторів – річна сума опадів, опади за 

вегетаційний період, сума активних температур.  

Нами проведено аналіз зі встановлення зв’язку між радіальним 

приростом дуба і окремими метеорологічними факторами. Такий аналіз 

найчастіше будується на зіставленні індексів приросту з відхиленням опадів і 

температури повітря від середньої багаторічної норми. За таких умов 

обчислюються коефіцієнти кореляції між мінливістю радіального приросту і 

метеорологічних факторів за тривалі проміжки часу або окремі роки.  

Аналіз реакції узагальненого радіального приросту, його індексу на 

метеорологічні параметри (температура повітря, атмосферні опади і похідний 

від них гідротермічний коефіцієнт зволоження) виконаний за допомогою 
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кореляційного аналізу по хронології з 1947 до 2017 р. Слід відмітити, що 

аналізований ряд спостережень представлений репрезентативною 

статистичної вибіркою з достатньою кількістю вимірювань. У розрахунки 

включені значення опадів за всі місяці поточного року, з травня до вересня 

(за вегетацію). Аналіз функцій реакції показав, що незначний вплив на 

радіальний приріст дуба звичайного надає річна сума опадів за вегетацію, ще 

менший – за рік. Значення коефіцієнта кореляції склали від 0,16 до 0,22 при 

довірчому інтервалі за межами значень ± 0,05 (при р < 0,05).  

Опади осінніх і зимових місяців попереднього року також надають 

незначний позитивний вплив за всіма хронологіями, що свідчить про 

лімітуюче значення запасу вологи у ґрунті до моменту початку камбіальної 

активності (r=0,14). Достовірного зв'язку індексу радіального приросту з 

опадами за окремі місяці весняно-літнього періоду на цьому етапі досліджень 

не виявлено.  

Причини низької кореляції приросту з опадами заслуговують більш 

детального аналізу і обговорення з урахуванням ефектів післядії і 

специфічності реакцій дерев на сильні відхилення опадів від середніх 

багаторічних значень.  

Відомо, що дерева, як своєрідна життєва форма, мають здатність до 

внутрішньої компенсації і стабілізації своїх ростових і морфологічних 

реакцій на зміну факторів зовнішнього середовища. Це істотно ускладнює 

аналіз залежностей між приростом і флуктуаціями погодних умов. Деревні 

види володіють певною стабільністю приросту, у зв'язку з чим незначний 

вплив будь-якого чинника в достатній мірі не проявляється і, як правило, не 

фіксується при дослідженні [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Для 

виявлення впливу екологічних факторів ми оперували фактичними 

значеннями радіального приросту, як для кожного дерева (для виявлення 

індивідуальної реакції дерев), так і середніми значеннями за групою дерев 

(для виявлення групової реакції або реакції насадження). 
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Вплив температури на величину щорічного радіального приросту 

простежено дендрокліматологами Норвегії [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Подібні результати отримані І. Г. Кищенком [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.], який вивчав лінійний і радіальний прирости сосни в 

умовах Карелії. Стосовно впливу температури повітря, встановлено, що роки 

найбільш високих і низьких величин радіального приросту мало 

відрізняються за температурним режимом повітря, в разі якщо 

співставляються та аналізуються його середньомісячні температури 

(рис. 4.36). У всякому разі ці відмінності знаходяться в діапазоні тих 

величин, при яких екологічна значимість цього чинника 

дендрокліматологічними методами не ідинтифікують.  

На думку Г. Б.  Гортинського [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], температура повітря не має прямого впливу на 

величину радіального приросту поточного року. Цей висновок узгоджується 

з даними Т. Т. Бітвінскаса [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден.], який не виявив корелятивного 

зв’язку між приростом і середніми температурами за червень-серпень. 

Важливим показником вологозабезпечення є гідротермічний 

коефіцієнт зволоження (ГТК), який розраховувався нами як відношення суми 

опадів (Р) за вегетаційний період до десятої частини суми температур (t) 

більше 10°С тих же місяців (ГТК=Р / 0,1∑ t≥10°С). Цей показник 

використовується в якості комплексної характеристики кліматичних умов у 

екології в цілому і дендрохронології зокрема. Аналіз формули свідчить, що 

ГТК – це величина, за допомогою якої проводиться оцінка комплексного 

впливу опадів і температури за вегетаційний період року. Застосування цього 

коефіцієнта в нашому дослідженні є цілком обґрунтованим. 

Отримані експериментальні дані значень індексу ширини річного 

кільця та кількості літніх опадів за вегетаційний період і суми активних 

температур (70-річний ряд) у вигляді коефіцієнту зволоження території 

відображені на рис. 6.40 і 6.41.  
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У математичному вигляді залежність між індексом приросту дуба в 

умовах свіжого сугруду і гідротермічним коефіцієнтом апроксимується 

рівнянням виду І = - 64,72*ГТК2 + 213,86*ГТК – 51,0 при високому 

показнику ступеня зв’язку (коефіцієнт детермінації 0,70). 

 

Рис. 6.40. Залежність індексів радіального приросту дуба звичайного 

від гідротермічного коефіцієнта у свіжих сугрудах 

Згідно отриманої залежності оптимумом зволоженості зростання дуба 

звичайного в свіжих сугрудах є значення гідротермічного коефіцієнта 1,44– 

1,64. У таких умовах вплив комплексного зволоження вегетаційного періоду 

оцінюється у 70 %. 

Екстремальні значення гідротермічного коефіцієнта спостерігаються в 

роки з екстремальними значеннями опадів. І саме ці значення дають 

нелінійну залежність величин гідротермічного коефіцієнта та індексу. 

Залежність індексу радіального приросту в умовах вологого сугруду за 

характером схожа з попередньою кривою.  

У математичному вигляді залежність між індексом приросту в умовах 

вологого сугруду і гідротермічним коефіцієнтом апроксимується рівнянням 

виду І = - 55,7ГТК2 + 180,33ГТК – 31,2 при високому показнику ступеня 

зв’язку (коефіцієнт детермінації 0,62) (рис. 6.41). Згідно отриманої 

І = -64,72ГТК^2 + 213,86ГТК - 51,0
R^2 = 0,70
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залежності оптимумом зволоженості зростання дуба звичайного у вологих 

сугрудах є значення гідротермічний коефіцієнт 1,55–1,65. 

 

Рис. 6.41. Залежність індексів радіального приросту дуба звичайного 

від гідротермічного коефіцієнта у вологих сугрудах 

У таких умовах вплив комплексного зволоження вегетаційного періоду 

оцінюється у 62 % [109, 319].  

У дерев дуба звичайного підвищені прирости понад 90 %, з індексом 

> 80 формуються в зволожені роки з характерним зональним середнє – 

багаторічним гідротермічним коефіцієнтом не менш 1,5. За межами ГТК >1,4 

і >1,8 знаходиться зона пригнічення зі зниженими індексами приросту. 

 

6.3. Оцінка біопродуктивності дубових лісів регіону досліджень 

Одним з найбільших лісозабезпечених  регіонів нашої країни є Західне 

Полісся, або Західно-Поліський лісогосподарський округ (Західно-

Центральнополіський) [Ошибка! Источник ссылки не найден.], лісові масиви якого 

спричиняють значний вплив не лише на клімат України, а й клімат всієї 

Східної Європи. У зв’язку з цим, дослідження, пов’язані з оцінкою 

І = -55,7ГТК^2 + 180,33ГТК - 31,2
R^2 = 0,62
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потенціалу лісів цього регіону щодо впливу на кліматичні процеси через 

зміну накопичення лісовими екосистемами вуглецю, є надзвичайно 

актуальними. 

Об'єктом проведених досліджень стали процеси росту і нагромадження 

живої органічної речовини та вуглецю в лісових насадженнях регіону. Для 

вирішення поставлених завдань за основу була використана методика збору 

та оцінки дослідного матеріалу П. І.  Лакиди [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 

яка ґрунтується на вдало поєднаних таксаційних і біометричних прийомах, а 

використані в ній теоретичні узагальнення базуються на основі статистичних 

та математичних методах. При цьому використана програма Carbon. 

Ліси регіону досліджень характеризується найвищою лісистістю 

(34,1 %), порівняно з іншими регіонами рівнинної частини України. 

Відповідно, Правобережне Полісся має значні запаси фітомаси і 

депонованого у ній вуглецю (табл. 6.6).  

Запас стовбурової деревини у лісах Державного агентства лісових 

ресурсів України, в межах областей, становить: Волинська – 98,6 млн. м3, 

Рівненська – 155,4 млн. м3, Житомирська – 156,46 млн. м3. 

При цьому у їх фітомасі міститься відповідно 32,22, 51,87 та 

53,37 млн. т вуглецю.  
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Таблиця 6.6 

Фітомаса та депонований у ній вуглець у лісах Правобережного Полісся 
О

б
л
ас

ть
 

Група 

лісотвірних 

порід 

Укриті 

ліс.росл.ділянки, 

тис. га 

Запас  

стовбурної 

деревини, 

млн м3 

Компоненти фітомаси, млн.т 

Щіль-

ність 

фіто-

маси, 

кг/м2 

Вуглець 

листя 

(хвоя) 

деревина 

і кора 

гілок 

деревина 

і кора 

стовбура 

корені 

піднаме-

товарослин-

ність 

разом 
всього, 

млн. т 

щіль-

ність, 

кг/м2 

В
о
л
и

н
сь

к
а 

Усього 438,6 96,8 1,2293 5,4425 45,2155 10,3272 2,6098 64,8242 14,8 32,2201 7,3 

зокрема:            

Хвойні 254,2 65,3 0,8162 2,9392 28,4943 6,776 2,0726 41,0983 16,2 20,4047 8 

Твердолистяні 64,7 12,6 0,1848 1,4601 7,2713 1,1758 0,2475 10,3396 16 5,1482 8 

зокрема, дуб 59,5 11,7 0,1712 1,3528 6,7368 1,0908 0,2294 9,581 16,1 4,7705 8 

М'яколистяні 119,6 18,8 0,2283 1,0432 9,4498 2,3753 0,2896 13,3863 11,2 6,6672 5,6 

Р
ів

н
ен

сь
к
а 

Усього 588,5 115,4 2,0176 8,611 72,5135 16,7509 4,5065 104,3995 17,7 51,8736 8,8 

зокрема:            

Хвойні 387,3 83,5 1,4637 5,1821 49,3942 11,8884 3,7683 71,6967 18,5 35,5868 9,2 

Твердолистяні 62,1 11,9 0,2117 1,8792 9,3165 1,4093 0,2983 13,115 21,1 6,532 10,5 

зокрема, дуб 53,5 10,2 0,1824 1,6197 8,0296 1,2197 0,2571 11,3085 21,1 5,6323 10,5 

М'яколистяні 138,8 20 0,3423 1,5496 13,8028 3,4532 0,4399 19,5878 14,1 9,7548 7 
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Продовження таблиці 6.6 
О

б
л
ас

ть
 

Група 

лісотвірних 

порід 

Укриті 

ліс.росл.ділянки, 

тис. га 

Запас  

стовбурної 

деревини, 

млн м3 

Компоненти фітомаси, млн.т 

Щіль-

ність 

фіто-

маси, 

кг/м2 

Вуглець 

листя 

(хвоя) 

деревина 

і кора 

гілок 

деревина 

і кора 

стовбура 

корені 

піднаме-

товарослин-

ність 

разом 
всього, 

млн. т 

щіль-

ність, 

кг/м2 

Ж
и

то
м

и
р
сь

к
а 

Усього 660,6 156,4 1,8967 8,9202 75,3825 16,9476 4,214 107,361 16,3 53,3749 8,1 

зокрема:            

Хвойні 394 104,5 1,2528 4,498 46,6884 11,1242 3,3152 66,8786 17 33,2109 8,4 

Твердолистяні 124,4 28,6 0,3534 3,1163 16,6394 2,8452 0,5286 23,483 18,9 11,6974 9,4 

зокрема, дуб 118,6 27,3 0,3379 2,9798 15,9104 2,7244 0,5054 22,458 18,9 11,1868 9,4 

М'яколистяні 142,1 23,4 0,2904 1,3059 12,0546 2,9782 0,3702 16,9993 12 8,4666 6 

Ж
и

то
м

и
р
о
б

л
аг

р
о
л
іс

 Усього 258,7 50,9 0,8131 3,2496 23,8531 5,7117 1,4941 35,1216 13,6 17,4454 6,7 

зокрема:            

Хвойні 122,3 28,7 0,4613 1,4519 12,1579 2,8123 1,048 17,9313 14,7 8,8902 7,3 

Твердолистяні 21 5,8 0,0771 0,636 3,3806 0,6032 0,1004 4,7973 22,8 2,3898 11,4 

зокрема, дуб 16,5 3,3 0,0433 0,357 1,8979 0,3412 0,0564 2,6958 16,4 1,3429 8,2 

М'яколистяні 115,3 16,4 0,2747 1,1617 8,3146 2,2962 0,3457 12,3929 10,7 6,1655 5,3 
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У розрізі окремих компонентів, найбільшу частку в фітомасі лісів 

регіону займає деревина і кора стовбурів – відповідно: 69,8, 69,5 і 70,2 %, 

кореневі системи – відповідно: 15,9, 16,1 та 15,8 % та деревина і кора гілок – 

відповідно: 8,4, 8,2 і 8,3 %. Крім того, у фітомасі лісів Волинської області 

4,0 % становить піднаметова рослинність та 1,9 % – листя (хвоя). У 

Рівненській області частка цих компонентів становить відповідно 4,0 і 1,9 %, 

а у Житомирській – 3,9 та 1,8 %.  

За площею і запасом стовбурової деревини у Західному Поліссі 

переважають хвойні породи, в основному – сосна звичайна (98,8 % за 

площею). У Волинській області хвойні займають 58,0 % за площею та 67,5 % 

за запасом стовбурової деревини. 

У Рівненській області ці показники становлять відповідно 65,8  та 

72,4 %, а в Житомирській – 59,6 і 66,7 %. З цих даних можна зробити 

висновок, що ця група лісотвірних порід у лісах регіону досліджень формує 

більшу частку в фітомасі (від 66,7 до 72,4 %), ніж займає площу (від 58,0  до 

65,8 %), тобто є більш продуктивною, ніж насадження регіону в цілому. До 

того ж, у фітомасі хвойних порід Західного Полісся, що входять до системи 

Держлісагентства, міститься 89,2 млн. т вуглецю, або 64,9 % від його 

загальної кількості. При цьому щільність вуглецю хвойних порід 

змінювалася за областях від 8,0 кг·(м2)-1 у Волинській області до 9,3 кг·(м2)-1 

– у Рівненській.  

Твердолистяні породи, у яких дуб становить 92,0 % за площею і 

запасом, у лісах Держлісагентства України займають у Волинській області 

площу 64,7 тис. га, при запасі 12,6 млн. м3, у Рівненській – відповідно 

62,1 тис. га та 11,9 млн. м3 і в Житомирській – 124,4 тис. га та 28,6 млн. м3. У 

процентному відношенні це становить від 10,6 до 18,8 % за площею та від 

10,7 до 18,3 % за запасом, тобто твердолистяні мають запас на 1 га близький 

до середнього по регіону [108].  

Показники щільності фітомаси дуба звичайного (табл. 6.6) в дубових 

насадженнях усіх областей перевищують середній показник щільності 
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фітомаси загалом та практично усі показники щільності у групі хвойних 

порід. Найбільшим він є у дубняках Рівненської області – 21,1 кг·(м2)-1, що на 

19,2 % перевищує середнє значення по області (17,7 кг·(м2)-1). У дубових 

деревостанах Житомирської області щільність фітомаси сягає 18,9 кг·м-2, що 

на 15,9 % (16,3 кг·(м2)-1) вище середнього. У Волинській 16,1 кг·(м2)-1, що 

також вище середнього, але на 8,7 % (14,8 кг·(м2)-1). 

Щільність вуглецю в насадженнях твердолистяних порід становить у 

Волинській області 8,0 кг·(м2)-1, у Рівненській – 10,5 кг·(м2)-1 і у 

Житомирській – 9,4 кг·(м2)-1. Щільність вуглецю у дубових деревостанах 

Правобережного Полісся, зокрема, у дубняках ЖОКАП, вища ніж у хвойних 

та м’яколистяних насадженнях. У порівнянні із загальною щільністю 

вуглецю в лісах регіону щільність в дубових насадженнях вища: у 

Волинській області на 9,6 %; у Рівненській на 19,1 %; у Житомирській на 

16,1 %; в лісах ЖОКАП на 22,4 %. Це вказує на доцільність розширення 

площі дубових насаджень у Правобережному Поліссі не лише з огляду на їх 

господарську цінність, а й важливу екологічну роль, зокрема здатність 

забезпечувати максимальні показники щільності вуглецю на 1 га. Тим 

більше, що дубові деревостани регіону досліджень практично не 

поступаються за продуктивністю і здатністю виконувати екологічні функції 

перед дубняками Поділля, де більш сприятливі умови для зростання дуба 

звичайного. Так середній запас дубових деревостанів Вінницької, 

Хмельницької та Тернопільської областей становить відповідно 234, 215 і 

207 м3·га-1, а Волинської, Рівненської та Житомирської – 197, 190 і 230 м3·га-1 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. До того ж, різниця між даними 

середньозважених запасів дубових лісів Полісся та Поділля незначна та 

становить лише 1,2 % (214,8 м3 до 217,4 м3 відповідно). 

Враховуючи наведені показники, можна впевнено стверджувати про 

доцільність вирощування на Поліссі при достатньому рівні зволоження в 

умовах сугрудів дубових насаджень, запаси яких, порівняно з класичними 
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дубовими місцеоселеннями, дають незначну різницю у показниках деревної 

продуктивності за запасом. 

Досить значну частку у лісовому фонді Західного та Центрального 

Полісся займають м’яколистяні породи, насадження яких мають найменший 

запас, порівняно з іншими групами порід. Зокрема, у Волинській області, 

займаючи 27,3% укритої лісовою рослинністю ділянок, частка м’яколистяних 

порід у запасі лісових насаджень становить лише 19,4 %; у Рівненській 

області ці показники становлять відповідно 9,1 та 8,8 %, а у Житомирській – 

21,4 та 15,0 %. Маючи найменші показники запасу стовбурової деревини, 

насадження м’яколистяних видів характеризуються найменшою щільністю 

вуглецю на одиницю площі. Зокрема, у Волинській області вона становить 

5,6 кг·(м2)-1, у Рівненській – 7,0 кг·(м2)-1 і в Житомирській – 6,0 %. 

Наведені дані вказують на те, що для підвищення продуктивності лісів 

Правобережного Полісся та покращення ефективності виконання ними 

екологічних функцій, лісогосподарські заходи повинні бути спрямованими на 

скорочення площі м’яколистяних порід. Такі площі очевидно доцільно 

замінити на  хвойні і твердолистяні, які, маючи більш цінну деревину, 

відзначаються вищою продуктивністю та вищою щільністю вуглецю на 

одиницю площі.  

Із загальної площі лісових ділянок, яка за даними останнього обліку 

лісів України (2011 р.) становить 10,4 млн. га [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.], 566,2 тис. га або 5,5 % знаходилися у віданні Міністерства 

аграрної політики та продовольства України та обласних рад. Переважна 

більшість цієї площі зайнята лісовими насадженнями, які були створені на 

землях колишніх колгоспів і радгоспів,зокрема, на землях, що з різних 

причин вийшли із сільськогосподарського використання. Дані насадження 

мають специфічні особливості росту, розвитку та накопичення біомаси, у 

якій акумулюються вуглецеві сполуки.  

У багатьох випадках ведення лісового господарства у цих насадженнях 

суттєво відрізнялося від діяльності підприємств Держлісагентства не 
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систематичністю та хаотичністю проведення лісогосподарських заходів. 

У табл. 6.6 наведено дані про фітомасу і депонований у ній вуглець 

лісогосподарських підприємств Житомироблагролісу. Як видно з наведених 

даних, ці ліси займають значну площу (258,7 тис. га), мають великий запас 

стовбурової деревини – 50,9 млн. м3, а їх фітомаса становить 35,1 млн. т 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Розподіл фітомаси лісів 

Житомироблагролісу за окремими компонентами має певні відмінності 

порівняно з лісами Житомирського облуправління лісового та мисливського 

господарства, що входять до лісового фонду Держлісагентства. Зокрема, у 

них менша частка деревини і кори стовбурів (67,9 проти 70,2 %) і більший 

вміст решти компонентів. 

Розподіл лісів Житомироблагролісу за групами лісотвірних видів 

вказує на неналежне, у свій час, ведення лісового господарства, зокрема, 

через велику частку м’яколистяних порід (44,6 % за площею і 32,2 % – за 

запасом) та значно меншу, порівняно з лісами Держлісагентства, частку 

хвойних (47,3 % за площею і 56,4 % – за запасом) та твердолистяних порід 

(8,1 % за площею і 11,4 % – за запасом) [91, 108]. Внаслідок цього, у лісах 

«Житомироблагролісу» виявився найменший середній запас стовбурів – 

196,8 м3·га-1, тоді, як у лісах Держлісагентства Волинської області цей 

показник становить 220,8 м3·га-1, Рівненської – 264,18 м3·га-1, а 

Житомирської – 236,8 м3·га-1. 

Найнижчі показники запасу лісових насаджень «Житомироблагролісу», 

порівняно з лісами Держлісфонду, очевидно є причиною найменшої 

щільності вуглецю у хвойних (7,3 кг·(м2)-1), м’яколистяних (5,3 кг·(м2)-1) та в 

цілому – 6,7 кг·(м2)-1 [108]. 

Підвищення обсягів фітомаси та депонованого у ній вуглецю в лісах 

«Житомироблагролісу», як і в інших лісах Правобережного Полісся, можна 

досягти шляхом скорочення площі м’яколистяних порід. Заміна насаджень з 

малоцінних деревних видів, відповідно до лісорослинних умов, на цінні 

деревостани, у першу чергу, твердолистяні дозволить суттєво підвищити 
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якість лісів, збільшити потенційні можливості для зростання фітомаси, 

підвищити їх продуктивність та депонування ними вуглецю. 

 

6.4. Відтворення дубових лісів в сучасних екологічних умовах 

У природно-екологічних умовах Правобережного Полісся, де 

переважають лісорослинні умови, які на перший погляд не повною мірою 

можуть задовольнити продуктивне вирощування дубових насаджень, а 

лісовий фонд переважно сформований хвойними та м’ягколистяними 

деревними видами, дослідження щодо відтворення і розширення площ 

дубових лісів є доволі перспективними та актуальним в сучасних умовах 

зміни клімату. 

Нині дуб звичайний в регіоні досліджень, у більшості випадків, формує 

складні за формою мішані насадження різного походження, серед яких 

переважають природні насіннєві дубняки (46,0 %), частка штучних становить 

36,3 %, а решта площ зайняті деревостанами вегетативного походження. З 

одного боку ця ситуація вказує на природно-лісівничий потенціал як 

лісорослинних умов так і деревної породи, з іншого викликає певні сумніви 

щодо доцільності та ефективність відновлення дуба звичайного вегетативним 

шляхом з огляду на можливі проблеми з якістю деревини та деревною 

продуктивністю наступних генерацій порослевих деревостані. 

Загалом дуб звичайний, у досліджуваних умовах, представлений 

середньоповнотними насадженнями (повнота 0,7–0,8 – 65,1 % площ) з 

середнім класом бонітету І,9, водночас, в умовах С2 та С3 продуктивність 

дубняків практично не буває меншою за І клас бонітету (див. табл. 3.11). 

Як уже зазначалось, основу популяції дуба звичайного в 

Правобережному Поліссі становлять насадження, що сформовані в умовах 

сугрудів (83,3 %), де частка площ свіжих (21,1 %) та вологих (62,1 %) 

гігротопів є абсолютно переважаючою. Насадження з дубом звичайним 

займають незначну частину таких едатопів, у регіоні, та мають перспективи 

для розширення.  
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У лісах Правобережного Полісся насадження дуба звичайного 

переважно зосереджені (59,6 % площ) в межах Центрального Полісся, тобто 

територіально у Житомирській області. Крім лісів держлісфонду, тут є значні 

площі лісів інших користувачів найбільшим з яких є комунальне 

підприємство «Житомироблагроліс» де загалом сконцентровано 27,0 % 

(258690,8 га) лісових насаджень області (див. табл. 3.14). У цих лісах дуб 

звичайний займає лише 6,3 % (16445,8 га) площ підприємства, хоча площі 

сугрудів загалом становлять 40,6 %. У свою чергу, сугруди мають у своєму 

складі 57,8 % площ, які відносяться до свіжих та вологих гігротопів, що 

становить 23,5 % (60708,4 га) всієї площі лісфонду дочірніх підприємств. За 

таких умов, навіть у тих лісорослинних умовах, де гіпотетично могли б 

зростати насадження з дубом звичайним, нині ростуть інші, переважно 

м’ягколистяні, малопродуктивні та малоцінні ліси. У лісах держлісфонду 

також не всі, навіть рекомендовані лісовпорядкуванням, ділянки 

заліснюються дубом звичайним, хоча доцільність таких дій є очевидною. 

Зважаючи на те, що біопродуктивність та показники щільності 

фітомаси дуба звичайного перевищують такі ж показники у інших деревних 

видів в усіх областях регіону досліджень (див. табл. 6.6) логічним було б 

спрямувати зусилля на розширення площ саме дубових насаджень. 

Лісівничо-екологічні умови місцезростань дають можливість це здійснити з 

врахуванням особливостей онтогенезу дуба звичайного. До того ж, 

враховуючи цінність деревини дуба, його здатність досягати вищої деревної 

продуктивності порівняно з м’ягколистяними деревними видами та 

депонувати більшу кількість вуглецю очевидно раціональним рішенням було 

б замінити, де це дозволяють зробити лісорослинні умови (наприклад у 

вологих сугрудах), останніх на насадження з дубом звичайним у складі. 

Таким шляхом можна досягнути збільшення загальної фітомаси і 

депонованого у ній вуглецю та суттєво підвищити цінність лісів ефективніше 

та комплексно використовуючи потенційні можливості. 



306 

Лісові насадження у регіоні досліджень, в умовах сучасності, 

піддаються впливу різних чинників, як внутрішнього, так і зовнішнього 

характеру, в тому числі, впливу суттєвих коливань кліматичних факторів 

протягом останніх десятиліть, на що вказують відносно низькі абсолютні 

значення радіального приросту дерев дуба звичайного в умовах свіжих та 

вологих сугрудів, хоча у різні роки радіальний приріст у абсолютних 

величинах та у вигляді індексів характеризується достатньою мінливістю. 

Протягом періоду росту у дерев дуба звичайного, періодично спостерігається 

відновлення та втрата фізіологічної стійкості. Водночас, встановлено, що 

дубові деревостани, які ростуть у вологих гігротопах сугрудів, є стійкішими 

порівняно із насадженнями у свіжих гігротопах. Дослідження величин 

радіальних приростів показали, що їх величина змінюється протягом 

багатьох років, при тому, маючи тренди до зростання та падіння не тільки у 

загально віковому проміжку (від молодняків до стиглих насаджень), а й у 

певні періоди росту, які не пов’язані виключно з віковими особливостями 

дерев дуба звичайного. Тобто, має місце закономірність циклічності 

коливань, яка може бути пов’язана із циклічністю випадання та 

перерозподілу опадів і температурними коливанням упродовж тривалого 

періоду. 

Дубові насадження у Правобережному Поліссі протягом періоду 

досліджень характеризувались достатньо високою стійкістю до 

шкодочинного впливу осередків хвороб і шкідників. Протягом останніх 10–

15 років їх осередків фіксувалось все менше, а порівняно із початком 

2000 років площа суттєво зменшилась. Ті осередки, які нині фіксуються, 

носять хронічний характер та не є загрозою продуктивності та стійкості 

дубових насаджень. У цей час можна говорити про мінімальний вплив на 

ресурсний потенціал дубових лісів з боку шкодочинних фіто-ентомологічних 

факторів середовища, що дає впевненість у майбутніх можливих 

перспективах щодо розширення лісовідтворення дубових лісів. 

Більшість субклімаксових фітоценозів дубових лісів свіжих сугрудів 
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регіону досліджень представлено 130–140-річними крушиново-конвалієво-

різнотравними насадженнями дуба звичайного за участю сосни звичайної та 

берези повислої з розрідженим другим ярусом і без чітко вираженого 

підросту і підліску (зімкнутість 0,1–0,2) [Ошибка! Источник ссылки не найден.], а в 

умовах вологих сугрудів –120-річні дубові ліси крушиново-

трясучковидноосокові [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. Останні формують переважно одноярусний деревостан з дуба 

звичайного з домішкою сосни, осики, берези, зрідка – двоярусний (за участі 

граба звичайного), підлісок зімкнутістю 0,5–0,6 та рідкий підріст із дуба, 

осики, яблуні. Для обох досліджуваних едатопів характерний чітко 

виражений густий та рівномірний трав’яно-чагарничковий ярус, із 

проективним покриттям 75– 

80 % для свіжих та 85–90 % для вологих гігротопів та видовою насиченість 

40–50 видів включаючи рідкісні та зникаючі. 

Кардинальні зміни еколого-ценотичних умов фітоценозів дубових лісів 

відбуваються після видалення едифікаторного ярусу – деревостану, разом із 

значною частиною підросту і підліску, з порушенням лісової підстилки та 

верхніх шарів ґрунту в результаті проведення лісозаготівельних робіт. У цей 

період повністю знищується ценотична структура, відбувається повне 

освітлення поверхні грунту, що призводить до різкого зменшення 

проективного покриття трав’яно-чагарничкового ярусу до 50 %, хоча видова 

насиченість практично зберігається (до 50 видів) у свіжих сугрудах та 

зростає (до 83 видів) у вологих за рахунок світлолюбних лісових, лучних та 

рудеральних видів. 

У подальші роки, після створення лісових культур, відмічається висока 

динамічність рослинного покриву протягом ініціальних стадій 

відновлювальних сукцесій. Продовжує випадати частина лісових видів та 

з’являються інші види нехарактерні для материнських лісів. 

Після змикання крон у 8–10-річному віці у дубових насадженнях 

відбувається формування першого ярусу,  до складу якого входять практично 
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ті ж види, які характерні для материнських деревостанів. У трав’яно-

чагарничковому ярусі випадають світлолюбні рудеральні види, з’являються 

типово лісові рослини, проходить процес відновлення ценотичної будови 

фітоценозу. З досягненням 20-річного віку та впродовж наступних років цей 

процес значно інтенсифікується. Формуються, як правило, середньо- та 

високоповнотні насадження із 7–9 одиницями дуба у складі та за участі 

сосни, берези, осики та інших деревних видів. Видовий склад лісових, 

узлісних та лучних видів трав’яно-чагарничкового ярусу середньовікових 

насаджень має велику ступінь подібності із пристиглими та стиглими, 

включаючи наявність популяцій трав’яних видів, занесених до «Червоної 

книги України». У насадженнях відмічається зростання проективного 

покриття трав’яно-чагарничкового ярусу до 85 %. Видова насиченість 

фітоценозів сугрудів у середньовікових і старших за віком деревостанах 

варіює від 50 до 65 видів, а у віці стиглості практично не відрізняється від 

видової насиченості материнських деревостанів. 

Під час оцінки динаміки флористичного складу трав’яно-

чагарничкового ярусу насаджень дуба звичайного у процесі відновлення 

рослинних угруповань після суцільних рубок головного користування 

встановлено, що у досліджуваних гігротопах прослідковується швидке 

зростання індексу Сьоренсена-Чекановського від однорічних згрубів до 

стиглих деревостанів, що вказує на успішне проходження процесу 

відновлення всіх компонентів та складових материнських насаджень.  

У материнських насадженнях обох досліджуваних едатопів у трав’яно-

чагарничковому ярусі переважають лісові види (в умовах С3 – 88,0 %, а у С2 –

67,9 %). За таких умов у свіжих гігротопах сугрудів зафіксовано присутність 

лісових, узлісних та лучних еколого-ценотичних груп груп видів, натомість у 

вологих – лісових, узлісних, лучних та болотних груп. Після проведення 

суцільних рубок у С2 з’являються види рудеральної еколого-ценотичні групи 

(до 29,2 % проективного покриття), зростає присутність лучної (до 35,3 %) та 

зменшується – лісової (до 16,7 %) рослинності. В умовах С3
 також 
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з’являється рудеральна група видів, яка набирає свого піку у 2 роки (32,1 %), 

водночас із появою болотних (7,6 %) та узлісних (9,4 %). У подальшому 

процесі розвитку спостерігається різке зменшення рудеральної групи видів 

після змикання крон та практична її відсутність у віці насаджень 20–30 років. 

Після 40-річного віку в умовах С2 структура еколог-ценотиччних груп видів є 

доволі наближеною до структури субклімаксових дубових фітоценозів, в 

умовах С3
 динаміка та структура також схожа за виключенням болотних та 

узлісних груп видів, які зберігають незначну присутність (2,9 % та 5,9 % 

відповідно) практично до 100-річного віку.  

У відновлювальній сукцесії після суцільних рубок головного 

користування в трав’яно-чагарничковому ярусі усіх досліджуваних вікових 

груп і типів лісорослинних умов переважають трав’яні багаторічники. Їх 

участь була мінімальною у 2 роки після рубки (у С2 –75,5 %, а у С3 – 73,6 %). 

З настанням пристиглого та стиглого віку у дубових насадженнях обох типів 

спостерігається тотальне домінування у проективному покритті трав’яних 

багаторічників (96,0 % у С2, 98,1 % у С3). Процеси відновлення трав’яних 

багаторічників у дубових насадженнях свіжих та вологих сугрудах 

відбуваються майже синхронно протягом всього періоду росту.  

З використанням методів фітоіндикації на основі геоботанічних описів 

досліджено зміни, які відбувалися в екологічних параметрах ґрунтів дубових 

лісів до та після суцільних рубок в процесі відновлення біоценозу, при цьому 

встановлено спільні риси та відмінності у динаміці екологічних показниках 

місцеоселень в умовах С2, С3 Полісся.  

Виявлено схожі для двох едатопів тенденції до коливань показників 

екологічних параметрів місцеоселень (у балах) протягом перших 3-х років 

після суцільної рубки та створення лісових культур з їх частковим 

вирівнюванням до періоду змикання крон і наступним відновленням 

практично до рівня значень материнських насаджень у пристиглих та 

стиглих дубових лісах. У свіжих і вологих сугрудах, спостерігається значна 

подібність динаміки кислотності ґрунту (збільшення кислотності протягом 
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трьох років після суцільної рубки) та загальної кількості солей у ґрунті 

(зменшення кількості солей протягом 3-х років після рубки) у динамічному 

ряду рослинних угруповань у процесі відновлення рослинності після 

суцільних рубок.  

Відмінності спостерігаються у показниках вологості та режиму 

вологості ґрунту. Показники (у балах) вологості ґрунту та режиму 

зволоження у С2 після суцільної рубки знижуються протягом 3-х років, далі 

зростають та з віком приходять до рівня значень, характерних материнським 

насадженням. У С3 прослідковується діаметрально протилежна ситуація з 

такими показниками, що очевидно пояснюється видалення деревостану, який 

має значну потужність у поглинанні води з ґрунту, а також утворення 

борозен під час підготовки ґрунту, що призвело до появи видів болотної 

рослинності.  

Отримані нами та проаналізовані дані динаміки фіторізноманіття та 

екологічних параметрів місцезростань дозволяють зрозуміти природу їх 

відновлення та поступального розвитку зі змінами і коливаннями протягом 

всього періоду росту дубових лісів у свіжих та вологих сугрудах 

Правобережного Полісся. Встановлені дослідженнями факти та 

закономірності розвитку дубових формацій можуть бути корисними у 

процесі прогнозування та планування ймовірного розширення площ дубових 

лісів у досліджуваному регіоні. Таке розширення можливе шляхом створення 

лісових культур дуба на лісових площах, де він прогнозовано може 

забезпечити високу біопродуктивність та сформувати фітоценози, подібні за 

своїми характеристиками до субкламаксових і тим самим підвищити 

ресурсний потенціал поліських лісів.  

Загалом, результати проведених дослідження свідчать, що дубові 

формації Правобережного Полісся України є потужними природними 

системами, здатними до самовідновлення та формування біоценозів за всіма 

характеристиками (включаючи грунтово-гідрологічні), подібними, або дуже 

близькими до субклімаксових насаджень дуба звичайного в умовах С2, С3. За 
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таких умов відбувається практично повне відновлення фіторізноманіття, 

екологічних параметрів ґрунту, структури рослинності всіх ярусів тобто 

ценотичної та видової будови (складової) материнських насаджень, 

враховуючи відновлення червонокнижних видів. 

Дискусії щодо збереження біорізноманіття, в такому випадку, може 

мати логічне завершення у плані однозначності відповіді. Відновлення 

фіторізноманіття та екологічних параметрів місцеоселень може успішно 

відбуватися на лісових площах свіжих та вологих сугрудів після суцільних 

зрубів, при вирощуванні як штучних так і природних насаджень дуба 

звичайного, що доведено проведеними повними геоботанічними описами 

лісових площ до та після суцільних рубок головного користування (в усіх 

вікових групах) та їх ґрунтовним аналізом. 

Дуб звичайний, як едифікатор місцезростань, відіграє, на наш погляд, 

вирішальну роль в умовах С2, С3 регіону досліджень, у процесах відновлення 

повного комплексу материнських біоценозів дубових лісів.  

Прогнозувати та планувати використання їх лісівничо-екологічних та 

ресурсних можливостей, якнайширше використовуючи природні можливості 

едатопів та властивості дуба звичайного, як деревної породи у його 

онтогенезі протягом усього періоду лісовідновлення.  

Дослідні дані динаміки радіального приросту дерев дуба звичайного у 

різних вікових групах та з врахуванням природно-кліматичних факторів 

безумовно підкріплюють впевненість у тому, що насадження дуба 

звичайного в регіоні досліджень є одними із найпродуктивніших та цінних в 

плані лісівничо-екологічних функцій та ресурсно-потенційних можливостей. 

Мають достатні величини річних приростів протягом багатьох років та 

високі показники щільності фітомаси – найвищі серед деревних порід регіону 

досліджень.  

Природна стійкість дубових насаджень, протягом багатьох десятиліть 

дає впевненість, яка підкріплена зібраними нами даними, що вони є одними з 

найбільш стабільних та практично мало вражаються шкідниками та 
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хворобами. Протягом останніх десятиліть масових вогнищ враження 

насаджень дуба звичайного шкідниками чи хворобами не спостерігалось. 

Виявлені осередки мали локальний характер та суттєво не впливали на ріст і 

продуктивність дубових лісів у цілому.  

Такі можливості дубняків до продуктивності, стійкості, відновлення та 

формування близьких до субклімаксових насаджень, помножені на відносно 

невелику вибагливість до лісорослинних умов Полісся (С2, С3) роблять 

насадження з дубом звичайним у їх складі незамінними у лісах 

Правобережного Полісся та здатними замінити, у ряді випадків, соснові 

деревостани, які протягом декількох десятиліть знаходяться під сильним 

тиском несприятливих для них природно-екологічних та ентомо-

фітопатологічних факторів. До того ж, багато років на Поліссі 

лісогосподарськими підприємствами практикувалось створення моно 

культур сосни звичайної без чіткого врахування особливостей її росту та 

стійкості у конкретних лісорослинних та кліматичних умовах, тим більше не 

враховуючи потужний природний фактор лісозмін, тобто зміни однієї породи 

іншою.  

Результати досліджень у довгостроковій перспективі дають розуміння 

щодо ефективності та доцільності, з лісівничої, екологічної та ресурсної 

точки зору, використання природних можливостей дубових лісів Полісся з 

метою збереження біорізноманіття та раціонального і невиснажливого 

використання лісових ресурсів, а у перспективі можуть дати уяву про вектор 

розвитку в плані відтворення дубових насаджень Правобережного Полісся 

України, всебічно використовуючи їх потенціал, й особливо зважаючи на 

тренд до ксерифікації клімату. 

У свій час в Україні була прийнята загальнодержавна програма 

«Діброва», яка діяла протягом 1997–2015 років та частково була реалізована, 

зокрема, і у лісах Правобережного Полісся. Нині пропонується розробити 

дієві механізми для можливого збільшення площ дубових насаджень у 

наступні роки на науковій основі, розробити і прийняти державну та 
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регіональні програми щодо розширеного відтворення дубових лісів регіону. 

Широкомасштабне відновлення дубових лісів у регіоні досліджень, на 

нашу думку, неможливе без застосування комплексного підходу для 

планування та проведення відповідних заходів, спираючись на всі досягнення 

сучасної лісівничої науки і багаторічний практичний досвід. Існує думка, що 

насадження дуба звичайного більш гармонійно вписуються у парадигму 

розвитку лісового господарства у Лісостеповій зоні України чи в інших 

умовах, тільки не на Поліссі. Ми вважаємо, що такі підходи не до кінця 

прагматичні та можуть бути переглянуті, зважаючи на результати 

проведених нами досліджень та багаторічний досвід і історію вирощування 

дубових насаджень у Правобережному Поліссі, а також тренд клімату, 

внаслідок якого природно-кліматичні зони, зокрема Лісостеп, уже значно 

змістилися на північ. Спираючись на матеріали лісовпорядкування та їх 

рекомендації щодо ефективного використання природних умов різних 

едатопів, у плані підбору деревних порід, наявні значні площі у С2 та С3, де 

зростають інші малоцінні деревні види, а також стан і продуктивність 

існуючих середньовікових, пристиглих та стиглих дубових насаджень, 

раціональним кроком було б зробити вибір на користь створення саме 

деревостанів із дуба звичайного, або з участю дуба звичайного у складі 

насаджень. 

Відтворення дубових лісів не можливе без всебічно обгрунтованих 

спільних підходів зі сторони науковців та практиків. Для реалізації можливих 

заходів з відтворення дубняків у Правобережному Поліссі потрібно 

використовувати, крім наукової складової, весь арсенал лісокультурних, 

лісогосподарських та лісозахисних заходів, напрацьованих та апробованих у 

лісовому господарстві протягом двох останніх століть. Лісівники Полісся 

України мають приклади ефективного створення дубових насаджень різними 

способами: посадкою сіянців і саджанців; посівом жолудів (так зване 

шпигування), використовуючи збережений життєздатний підріст та природне 

поновлення вегетативним шляхом; за допомогою реконструктивних заходів 
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та частково поєднуючи вказані заходи. 

За умови застосування комплексних підходів при відтворені дубових 

лісів у кожному конкретному випадку, на наш погляд, потрібно враховувати 

та зважати на наступне: 

1. На ділянках, які плануються під суцільні рубки головного 

користування, з присутністю дуба звичайного у складі, перед рубкою 

доцільно проводити дослідження екологічних параметрів місцезростань 

застосовуючи методи фітоіндикації.  

2. На лісових ділянках в умовах С2 та С3, де до суцільної рубки 

головного користування зростали інші деревні види, попередньо, до 

прийняття рішення про створення дубових насаджень, необхідно встановити 

ступінь придатності лісорослинних умов для даного процесу. Враховуючи 

лісівничо-екологічні особливості лісової ділянки провести ґрунтові 

дослідження на предмет визначення кількісних і якісних (агрохімічних) 

характеристик ґрунту та їх відповідності для забезпечення росту дерев дуба 

звичайного (наприклад, рН ґрунту тощо). 

3. Проводити повномасштабні заходи у пристиглих і стиглих 

деревостанах із дубом звичайним у складі насадження з метою сприяння 

утворення життєздатного підросту, зокрема, використовуючи доцільні 

системи рубок (поступові, вибіркові тощо). 

4. Лісогосподарські заходи, зокрема, рубки проводити виключно із 

забезпеченням максимального збереження життєздатного підросту дерев 

дуба звичайного. 

5. З метою отримання якісного посівного та посадкового матеріалу 

для відтворення дубових деревостанів необхідно: збір жолудів проводити 

виключно на типологічній основі (у С2 та С3) з урахуванням лісонасіннєвого 

районування в межах Правобережного Полісся; визначити в натурі плюсові 

насадження та плюсові дерева (в разі необхідності у кожному ЛГ, де це 

можливо зробити) для збору насіння з врахуванням ТЛУ; розглянути 

можливість закладки нових та створення на базі існуючих насаджень дуба 
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звичайного лісонасіннєвих плантацій (в перспективі створення клонових 

плантацій тощо); вирощування садивного матеріалу проводити з 

урахуванням типологічних характеристик лісових ділянок та лісових 

розсадників; запроваджувати вирощування сіянців (саджанців) дуба 

звичайного із закритою кореневою системою з метою використання для 

створення та доповнення лісових культур. 

6. Із врахуванням насіннєвих років (як правило через 5–7 років) 

організовувати масовий збір жолудів дуба звичайного та вжити заходів щодо 

створення умов для зберігання насіння у спеціально створених банках 

лісового насіння, оснащених відповідним обладнанням. 

7. Переглянути підходи до підготовки ґрунту, особливо у С3, 

уникаючи створення глибоких борозен та порушення верхнього шару грунту. 

8. Посадку дерев дуба бажано проводити не у дно борозни, а у 

гребінь за умови попереднього якісного його обробітку (прокаткування, 

трамбування). 

9. Проводити відтворення дубових насаджень, використовуючи 

посів жолудів, часткову підготовку ґрунту тощо. 

10. Застосовувати методи реконструкції малоцінних насаджень 

різного віку, у першу чергу молодняків, де з різних причин в умовах С2 і С3 

ростуть малоцінні деревостани м’яколистяних деревних видів, 

використовувати всі необхідні лісогосподарські та лісокультурні заходи. 

11. Планувати та використовувати на практиці, у разі потреби, 

лісівничі догляди у незімкнутих лісових культурах дуба звичайного, 

починаючи з 2–3-го року вирощування, особливо на лісових площах, де може 

відбуватися масове природне поновлення малоцінних деревних видів. 

12. Під час проектування та проведення рубок догляду враховувати 

особливості структури та ценотичної будову дубових насаджень, проводити 

формування підгону, підросту, підліску та другого ярусу супутніх деревних 

видів, одночасно регулюючи склад першого ярусу. 
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Продуктивний ріст та розвиток насаджень дуба звичайного, методи їх 

створення, збереження і вирощування в умовах України загалом та Полісся 

зокрема досліджувалось низкою вчених [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден. та ін.], якими доведено 

ефективність і практичну цінність створення дубових деревостанів. 

Проведені нами дослідження також доводять, що насадження дуба 

звичайного в умовах С2 та С3 є продуктивними, стійкими та мають унікальні 

можливості в плані виконання еколого-лісівничих функцій, збереження 

біорізноманіття та нарощування ресурсного потенціалу поліських лісів. 

 

Висновки до шостого розділу. Провівши дослідження динаміки 

радіального приросту дерев дуба звичайного у насадженнях свіжих і вологих 

сугрудів з врахуванням еколого-кліматичних чинників, а також, 

проаналізувавши біопродуктивність та ресурсний потенціал дубових лісів 

регіону досліджень можна зробити наступні висновки: 

1. Дубові деревостани, які зростають у свіжих і вологих сугрудах 

Правобережного Полісся, піддаються значним впливам зовнішніх чинників, 

зокрема: техногенних, кліматичних, ґрунтово-гідрологічних та біологічних. 

Найбільш суттєвими серед них є зміни та коливання кліматичних умов. 

Внаслідок цього, впродовж росту і розвитку дубових деревостанів, 

відбуваються втрата і відновлення фізіологічної стійкості під дією чинників 

зовнішнього середовища. Нині дубняки свіжих і вологих сугрудів 

перебувають у депресивному стані, на що вказують доволі низькі величини 

поточних річних радіальних приростів. У свіжих сугрудах максимальний 

радіальний приріст дубових насаджень до віку 70 років зменшується, 

натомість у вологих сугрудах значення даного показника навпаки – зростає. 

2. За останні 20 років спостерігаються значні коливання індексів 

радіального приросту у свіжих сугрудах, це вказує на те, що дерева в таких 

умовах місцезростання достатньо чутливі до кліматичних змін. Із 1956 до 
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2016 року в обох едатопах спостерігалося зниження величин індексів 

радіальних приростів дерев дуба звичайного із 2–4-річними циклічними 

коливаннями. 

3. Багаторічна циклічність приростів індикує циклічність у 

кількості атмосферних опадів і їх розподілі в часі. Реакція радіального 

приросту на метеорологічні фактори проявляється у зменшені розмірів 

річного кільця, збільшені їх амплітуди, зміні циклічності. 

4. Виявлені тісні кореляційні зв'язки між параметрами приросту в 

межах досліджених гігротопів і гідротермічними показниками свідчить про 

те, що вони досить точно описують комплексний вплив температури повітря 

і кількості опадів на радіальний приріст дуба звичайного. Виявлені 

кореляційні зв’язки параметрів радіального приросту з кліматичними 

показниками в подальшому можуть бути використані для прогнозування 

коливань ширини річного кільця та побудови кліматичних реконструкцій. 

5. Найбільшу частку у фітомасі насаджень дуба звичайного займає 

деревина і кора стовбурів. Показники щільності фітомаси дуба звичайного 

відрізняються залежно від географічного розташування насаджень та 

становлять: 16,1 кг·(м2)-1 (Волинська область); 18,9 кг·(м2)-1 (Житомирська 

область); 21,1 кг·(м2)-1 (Рівненська область). 

6. Показники щільності вуглецю в дубових деревостанах 

знаходяться у межах від 8,0 кг·(м2)-1 (Волинська область) до 10,5 кг·(м2)-1 

(Рівненська область), що суттєво перевищує показники щільності 

м’яколистяних та хвойних деревних видів. Порівняно із загальною щільністю 

вуглецю лісів регіону щільність в дубових насадженнях вища: у Волинській 

області на 9,6 %; у Житомирській на 16,1 %; у Рівненській на 19,1 %; в лісах 

ДП «Житомироблагроліс» на 22,4 %.  

7. Підвищення продуктивності лісів Правобережного Полісся та 

покращення виконання ними екологічних функцій можливе у разі 

проведення лісогосподарських заходів, спрямованих на скорочення площі 

м’яколистяних порід та їх заміну на дубові насадження у свіжих та вологих 
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сугрудах, які мають вищу продуктивність та щільність вуглецю на одиниці 

площі. 

 

Матеріали розділу опубліковано у працях [90, Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 96, 106, 108, 109, Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 319]. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено результати комплексних багаторічних 

досліджень дубових деревостанів Правобережного Полісся України. Основні 

підсумки та узагальнення щодо їх лісівничо-екологічного потенціалу дають 

можливість зробити наступні висновки: 

1. Структура сучасного лісового фонду Правобережного Полісся 

містить 198225,7 тис. га насаджень з участю дуба звичайного у складі. Вони 

представлені деревостанами штучного (36,3 %) та природного (63,7 %) 

походження, з яких 46,0 % – насіннєвого, 17,7 % – вегетативного. 

Продуктивність останніх на один клас бонітету нижча за продуктивність 

штучних деревостанів та дубняків насіннєвого походження (І,9 клас 

бонітету). Дуб звичайний формує переважно мішані насадження з участю від 

3 до 9 одиниць у складі, чисті дубняки становлять лише 6,9 % площі. Вікова 

структура їх нерівномірна, переважають (56,7 %) середньовікові деревостани. 

Найбільші площі насаджень дуба звичайного зосереджені у Центральному 

Поліссі (59,5 %). 

2. Встановлено, що рівень зволоження едатопу суттєво впливає на 

продуктивність та стійкість дубових деревостанів. Насадження з дубом 

звичайним у складі зустрічаються практично в усіх едатопах, натомість 

переважна більшість росте у вологих (62,1 %) та свіжих (21,1 %) гігротопах 

сугрудів.  

3. Дослідження дубових деревостанів у лісовому фонді 

«Житомироблагролісу» вказує на подібні лісівничо-таксаційні 
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характеристики з дубняками держлісфонду Центрального Полісся. 

Встановлено відмінності лише у розподілі за групами віку (менше 

молодняків та більше середньовікових) і повнотами (менше високоповнотних 

та низькоповнотних).  

4. Основним лімітуючим фактором у відновлені лісових біоценозів 

після проведення суцільно лісосічних рубок головного користування 

визначено зімкнутість крон деревостану. У вологих і свіжих сугрудах регіону 

дослідження протягом 1–3 років після суцільних рубок формуються 

динамічні рослинні угруповання із залишками лісових та значною участю 

світлолюбних рудеральних та лучних видів. Після змикання крон 

деревостану (як правило, після 10 років) флористичний склад та ценотична 

будова фітоценозів поступово відновлюються. У лісових культурах дуба 

звичайного після 40 років їхні параметри подібні до таких, що характерні для 

субклімаксових ценозів дубових лісів свіжих та вологих сугрудів. При цьому 

відновлюються популяції рідкісних видів рослин, занесених до Червоної 

книги України. 

5. У динамічних трендах параметрів ґрунту, визначених методом 

кількісної фітоіндикації, виділяють три періоди: різка зміна значень 

(збільшення або зменшення) у період після проведення суцільної рубки 

головного користування (1–6 років); досить інтенсивне відновлення значень 

у період змикання крон деревостану (7–10 років); подальше поступове їх 

відновлення та стабілізація у насадженнях дуба звичайного після 40 років. 

Така закономірність логічно пояснює апроксимацію динаміки балів кожного 

з досліджуваних параметрів поліномом третього ступеня. Розрахунки балів 

параметрів ґрунту вказують на те, що після проведення суцільнолісосічних 

рубок в абсолютній більшості випадків за 40-річний період ґрунтові 

параметри поновлюються до значень, які характерні для субклімаксових 

ценозів, що слугує свідченням повного відновлення екологічних параметрів 

біогеоценозів дубових лісів у досліджених едатопах Правобережного Полісся 

України. 
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6. Осередкам шкідників дубових насаджень Правобережного Полісся 

притаманний переважно хронічний характер. Разом з тим, за відсутності 

міжвидової конкуренції і наявних сприятливих умов вони можуть швидко 

наростити свою чисельність. Пошкодження дубових насаджень регіону 

дослідження шкодочинними комахами протягом періоду спостережень 

практично наближається до мінімуму. Зниження продуктивності може 

відбуватися лише в осередках шкідників, де залежатиме від інтенсивності їх 

розвитку. 

7. Площа встановлених осередків хвороб дуба звичайного сягнула в 

піковому 2014 році 4784,0 га (Західне Полісся – 3156,0 га, Центральне 

Полісся – 1628,0 га), що становить 2,4 % від загальної і слугує вагомим 

підтвердженням їх впливу на загальну продуктивність насаджень з дубом 

звичайним. Осередки хвороб трапляються лише у незначній частині лісових 

господарств та мають локальний характер. 

8. Аналіз абсолютних значень та індексів радіального приросту дерев 

дуба звичайного у свіжих та вологих сугрудах вказує на значний вплив 

зовнішніх чинників (кліматичних, ґрунтово-гідрологічних, біотичних та 

техногенних), серед яких найсуттєвіший – це коливання кліматичних 

показників регіону дослідження. Останніми десятиліттями дубняки 

перебували у депресивному стані, що підтверджується величинами поточних 

радіальних приростів. 

9. У процесі онтогенезу у дерев дуба звичайного відбуваються втрата і 

відновлення фізіологічної стійкості під дією чинників зовнішнього 

середовища. За величиною коефіцієнта чутливості встановлено, що стійкіші 

дубові деревостани, які зростають у вологих гігротопах сугрудів. У свіжих 

сугрудах протягом останніх 20 років зафіксовано значні коливання індексів 

радіального приросту, що засвідчує чутливішу реакцію дерев дуба в даних 

умовах на кліматичні зміни. 

10. Багаторічна циклічність радіальних приростів повторює циклічність 

у випаданні атмосферних опадів та їх розподіл у часі. Реакція радіального 
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приросту на метеорологічні фактори виражається в зменшенні розмірів 

річного кільця, збільшенні його амплітуди, зміні циклічності. Радіальний 

приріст дерев дуба звичайного в досліджуваних едатопах регіону 

визначається гідротермічними умовами вегетаційного періоду. Встановлено 

посилення зв’язку параметрів річного приросту дерев із гідротермічними 

показниками вегетаційного періоду в свіжих гігротопах, порівняно з 

вологими.  

11. Виявлення значних кореляційних зв’язків між параметрами 

приросту в межах досліджених гігротопів і комплексними гідротермічними 

показниками свідчить, що розглянуті показники досить точно описують 

комплексний вплив температури повітря і кількості опадів на радіальний 

приріст дуба звичайного. Встановлені кореляційні зв’язки параметрів 

радіального приросту з кліматичними показниками в подальшому можуть 

бути використані для прогнозування продуктивності деревостанів та 

побудови кліматичних реконструкцій. 

12. Показники щільності фітомаси дуба звичайного відрізняються 

залежно від географічного розташування насаджень та становлять: 

16,1 кг.(м2)-1 (Волинська область); 18,9 кг.(м2)-1 (Житомирська область); 

21,1 кг.(м2)-1 (Рівненська область). Показники щільності вуглецю в дубових 

деревостанах знаходяться у межах від 8,0 кг.(м2)-1 (Волинська область) до 

10,5 кг.(м2)-1 (Рівненська область), які суттєво перевищують аналогічні 

показники м’яколистяних та хвойних деревних видів. Порівняно із загальною 

щільністю вуглецю лісів регіону щільність в дубових насадженнях вища: у 

Волинській області – на 9,6 %; у Житомирській – на 16,1 %; у Рівненській – 

на 19,1 %; у лісах «Житомироблагроліс» – на 22,4 %, що дозволяє, 

враховуючи всі чинники, стверджувати про доцільність заміни насаджень 

інших деревних видів на дубові у свіжих та вологих сугрудах з метою 

збільшення загальної фітомаси і депонованого у ній вуглецю, та суттєвого 

підвищення цінності лісів ефективніше використовуючи їх потенційні 

можливості.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Створення дубових деревостанів в умовах Правобережного Полісся 

пропонується проводити у свіжих та вологих гігротопах сугрудів та грудів 

незалежно від категорії лісокультурних площ, попередньо дослідивши 

екологічні параметри ґрунтів, у тому числі шляхом фітоіндикації. 

2. З метою розширеного відтворення насаджень дуба звичайного 

щороку у плановому порядку здійснювати садіння (сівбу) лісових культур на 

площі не менше 1 % (близько 2 тис. га) від нині існуючої в регіоні, що в 

перспективі дозволить поліпшити вікову структуру, продуктивність та 

цінність лісів. 

3. Формувати насадження з переважанням дуба звичайного за рахунок 

реконструкції існуючих малоцінних, низькоповнотних молодняків та 

середньовікових деревостанів м’яколистяних деревних видів, які зростають у 

багатих та відносно багатих лісорослинних умовах. 

4. У свіжих та вологих сугрудах орієнтуватися на формування складних 

мішаних деревостанів дуба звичайного за його участі у складі насаджень 

від 6 до 8 одиниць. 

5. Для запобігання шкодочинного впливу на дубові деревостани 

біологічних чинників, зокрема – осередків шкідників та хвороб має бути 

зорганізований постійно діючий моніторинг їх виявлення і розвитку шляхом 

лісопатологічних обстежень із використанням відеоспостереження та 

аерокосмічних технологій. 
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основі отриманих даних проведено аналіз стану поновлення насаджень 



359 

дуба). 

8. Іванюк Т. М., Іванюк І. Д. Структура розподілу дубових 
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10. Лакида П. І., Бала О. П., Матушевич Л. М., Іванюк І. Д. Сучасний 

стан і продуктивність дібров Українського Полісся. Лісівництво і 
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досліджень). 
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URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/12703. (Здобувачем 
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13. Іванюк І. Д., Іванюк Т. М. Динаміка екологічних параметрів 

ґрунтів у процесі відновлення рослинності дубових лісів полісся. Лісове 

господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. 2018. Вип. 44. 

С. 35–42. (Здобувачем взято участь у зборі польового матеріалу та 
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14. Іванюк І. Д., Ландін В. П. Сучасний стан і продуктивність 
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угруповань дубових насаджень Полісся України після суцільних рубок. 

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. 2019. 
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узагальнень). 
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38. 

18. Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Іванюк Т. М. Оцінка біопродуктивності 

лісів Правобережного Полісся України. Наукові горизонти. 2020. № 4 (89). 

С. 115–120. (Здобувачем проведено розрахунки та зроблено висновки). 

19. Іванюк І. Д., Фучило Я. Д. Вплив метеорологічних чинників на 

радіальний приріст дуба звичайного в умовах свіжих і вологих сугрудків 

Полісся України. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2020. 

Вип. 20. С. 57–63. (Здобувачем проведено аналіз впливу кліматичних 
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Статті в наукових виданнях інших держав 

20. Иванюк И. Д. Состояние и продуктивность дубовых древостоев 

правобережного Полесья Украины. Проблемы лесоведения и лесоводства. 

2017. Вып. 77. С. 299–307. 

21. Ivanyuk I., Zborovska O., Zhukovskyi O. Dynamics of radial increment 

of the premature oak stands in fairly fertile site type with varying humidity degree 
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22. Kalyta T., Ivanyuk I. Prospects of financing of public-private 

partnerships in Ukraine by internatio. European science Scientific journal. 2019. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1  

Таксаційна характеристика ТПП з оцінкою фітомаси дуба звичайного 

Шифр 

Підприємство Квартал 

П
л
о
щ

а 
 Т

П
П

, 
га

 

Б
о

н
іт

ет
 Т

Л
У

 Склад 

насадження 

К
іл

ь
к
іс

ть
 М

Д
 з

 

о
ц

ін
к
о

ю
 б

іо
м

ас
и

 

Середні для породи 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

д
ер

ев
, 

ш
т.

/г
а 

В
ід

н
о

сн
а 

п
о

в
н

о
та

 

З
ап

ас
 у

 к
о

р
і,

 м
3
 

 

П
о
х

о
д

ж
ен

н
я
 

Лісництво Виділ порода % 
вік, 

років 

діа-

метр, 

см 

висо-

та, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
  
  
  

ДП «Малинський 
лісгосп АПК» 24 0,5 ІІ Дз 63 15 54 24 20,5 216 0,7 230 нас. 
Барвінківське 15  С3 Яз 9     74    
     Сз 12     18    
     Бп 16     42    

2 
 
 
 
 

ДП «Коростенський 
лісгосп АПК» 

17  ІІ Дз 48 15 56 30,5 22,3 133 0,81 210 нас. 
29 0,8 С3 Бп 19     66    

Меленівське    Гз 11     48    
     Ос 13     56    

     Клг 9     21    

3 
 

ДП «Коростенське 
ЛГ» 66  ІІ Дз 91 15 70 30,6 26,6 206 0,7 320 нас. 
Шершнівське 18 0,5 С2 Бп 9     48    

4 
 
 

ДП «Малинське 
ЛГ» 14  ІІ Дз 70 15 70 31,3 25,8 208 0,7 320 нас. 
Слобідське 18 0,4 С2 Гз 22     112    
     Ос 8     22    
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Продовження додатку Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 

 

 

 

ДП «Малинське 

ЛГ» 15 0,42 ІІ Дз 69 15 70 33,4 25,7 208 0,7 240 нас. 

Слобідське 2  С2 Бп 20     46    

     Гз 11     52    

               

6 

 

 

 

 

ДП «Коростенський  

лісгосп АПК» 

16 0,8 ІІ Дз 62 15 70 29,6 19,9 121 0,69 220 нас. 

29  С2 Бп 29     56    

Меленівське    Сз 9     37    

               

               

7 

 

ДП «Радомишльсь-

кий лісгосп АПК» 

16  ІІ Дз 70 15 70 29,6 23,5 208 0,8 320 нас. 

3 0,5 С2 Сз 20     33    

Забілоцьке    Бп 10     17    

               

8 

 

 

ДП «Радомишльсь-

кий лісгосп АПК» 

16 0,7  Дз 60 15 70 30,5 24,6 193 0,81 350 нас. 

3  С2 Сз 30     42    

              

Забілоцьке    Ос 10     14    

9 

 

 

 

ДП «Малинський 

лісгосп АПК» 15 0,5 ІІ Дз 68 15 74 33,5 25,4 210 0,7 280 нас. 

Ворсівське 10  С2 Сз 24     56    

     Гз 8     69    

              

10 

ДП «Коростенський 

ЛГ» 80 0,5 І Дз 57 15 75 30,6 29,1 226 0,7 330 нас. 

  Шершнівське 2  С2 Сз 23     42    

       Бп 11     54    
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Продовження додатку Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

       Гз 9     62    

11 

ДП «Малинський 

лісгосп АПК» 15 0,5 ІІ Дз 79 15 79 28,3 24 216 0,7 270 нас. 

 Ворсівське 20  С2 Гз 18     144    

      Яз 3     10    

                

12* 

ДП «Малинський 

лісгосп АПК» 25 0,5 ІІ Дз 61 15 79 22,5 19,8 204    

 Барвінківське 7  С3 Бп 36     116    

      Клг 3     30    

                

13* 

ДП «Малинський 

лісгосп АПК» 32 0,5 ІІ Дз 57 15 79 31 24,6 216 0,8 340 нас. 

 Привітнянське 15  С3 Бп 14     38    

      Сз 21     65    

      Влч 8     23    

                

14 

ДП «Коростенське 

ЛГ»   65 0,5 І Дз 82 15 83 32,1 27,2 226 0,8 350 нас. 

 Шершнівське 29  С2 Бп 11     58    

       Ос 7     46    

15 

ДП «Малинське 

ЛГ» 13 0,4 І Дз 67 15 83 29,3 25,1 232 0,8 330 нас. 

  Слобідське 10  С2 Бп 23     116    

       Ос 10     38    

16 ДП «Лугинське ЛГ» 39 0,5 ІІ Дз 87 15 83 33,5 26,8 216 0,7 320 нас. 

 Дивлінське 27  С3 Ос 9     26    
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Продовження додатку Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      Сз 4     14    

                

17 

ДП «Малинський 

лісгосп АПК 32 0,5 ІІ Дз 52 15 84 34 24,3 218 0,7 260 нас. 

 Привітнянське 13  С3 Бп 12     50    

      Ос 27     73    

      Гз 9     61    

18 ДП «Лугинське ЛГ» 39 0,5 ІІ Дз 88 15 85 33,1 26,3 210 0,7 280 нас. 

 Дивлінське 25  С3 Ос 9     32    

      Бп 3     14    

                

19 ДП «Коростенське 75 0,4 І Дз 86 15 100 34,8 28 232 0,7 320 нас. 

 ЛГ» 19  С2 Сз 11     10    

 Шершнівське    Гз 3     42    

                

20 

ДП «Малинське 

ЛГ» 62 0,45 І Дз 91 15 100 32,7 27,2 214 0,7 320 нас. 

 Слобідське 29  С3 Гз 7     37    

       Бп 2     19    

21 ДП 

«Радомишльське 

ЛГ» 

12 0,5 ІІ Дз 87 30 100 44 25 223 0,72 330 нас. 

 9  С3 Сз 10     32    

 Поташнянське    Гз 3     17    

                

22 ДП 

«Радомишльське 

ЛГ» 

13 0,5  ДЗ 67 30 100 46 24,5 192 0,71 320 нас. 

 6  С3 Сз 18     46    
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Продовження додатку Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Поташнянське    Бп 11     39    

      Гз 4     21    

                

23 

ДП «Малинське 

ЛГ» 41 0,65 І Дз 70 15 110 36 27 108 0,6 360 пр. 

 Слобідське 12  С2 Сз 30     114    

                

24 

ДП «Малинське 

ЛГ» 41 0,5 І Дз 60 15 110 30 28 108 0,6 355 пр. 

 Слобідське 15  С2 Сз 40     84    

                

                

25 ДП 

«Радомишльське 

ЛГ» 

12 0,5 ІІ Дз 96 30 110 48 26 241 0,74 360 нас. 

 23  С3 Сз 4     33    

 Поташнянське              

                

26 

ДП «Малинський 

лісгосп АПК» 13 0,5 ІІІ Дз 78 30 114 44,8 21,4 36 0,3 104 пр. 

 Привітнянське 8  С2 Бп 19     38    

      Ос 3     9    

27 

ДП «Малинський  

лісгосп АПК» 13 0,5 ІV Дз 

10

0 30 114 44,8 19,4 41 0,3 84 пр. 

 Привітнянське 12  С2           
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Продовження додатку Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

28 ДП «Коростенський 

лісгосп АПК» 

43 0,5 ІV Дз 58 30 121 56 19 62 0,4 120 нас. 

  16  С2 Бп 22         

  Меленівське    Ос 18         

                 

                 

29 ДП «Коростенський 

лісгосп АПК» 

43 0,5 ІV Дз 59 30 121 52 20 56 0,3 80 нас. 

 19  С2 Бп 37         

 Меленівське    Гз 4         

                

                

                

30 

ДП «Малинський  

лісгосп АПК» 13 0,5 ІІІ Дз 81 30 124 48,8 24,4 52 0,5 178 пр. 

 Привітнянське 16  С2 Бп 29     113    

                

                

31 

ДП «Малинський  

лісгосп АПК» 13 0,5 ІІ Дз 96 30 124 48,8 26,4 65 0,5 208 пр. 

  Привітнянське 29  С2 Бп 4     41    
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Додаток В 

Розподіл площі лісових ділянок з участю дуба звичайного, як головної 

породи, в межах адміністративних областей  

за типами лісорослинних умов (від зайнятої площі, %) 

ТЛУ 
Адміністративні області 

Разом 
Волинська Житомирська Рівненська 

В2 3,6 3,2 3,8 3,5 

В3 3,7 6,4 8,3 6,1 

С2 22,7 23,4 17,1 21,1 

С3 63,1 56,7 66,4 62,1 

С4 1,9 0,8 2,7 1,8 

D2 2,4 3,6 1,2 2,4 

D3 2,3 5,8 0,3 2,8 

D4 0,3 0,1 0,2 0,2 

 100,0 100,0 100,0 100 
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Таблиця В.1 

Таксаційна характеристика пробних площ в дубових насадженнях у свіжих сугрудах (С2) 

№ 

з/

п 

Назва лісгоспу, 

лісництва 

К
в
ар

та
л

 

В
и

д
іл

 

Пло-

ща, га 

Характеристика 

деревостану, 

підросту, підліску 

Е
л
ем

ен
т 

л
іс

у
 

Вік, 

років 

група 

віку 

В
и

со
та

, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
, 

см
 

К
л
ас

 

б
о

н
іт

ет
у
 

Т
и

п
 л

іс
у

 

П
о
в
н

о
та

 Запас 

на 

1 га,  

м3 
130-140 років 

1 ДП «Житомирське лісове 

господарство» 

Левківське лісництво. 

Геоботанічний опис № 37 

4 9 15,4 9Дз1Сз+Бп 

Підлісок Лчз, 

зімкнутість 0.40 

Повнота нерівномірна 

Дз 130; 5 25 40 ІІІ 

С
2
Г

Д
С

 0,60 270 

2 ДП «Малинське лісове 

господарство» 

Малинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 38 

37 8 9,3 8Дз1Сз1Бп 

Бп-вег. походження 

Сухостій 

Підлісок кулісний, 

 зімкнутість 0.30 

Дз 

Сз 

Бп 

 

Дз 

131;5 

131 

81 

27 

27 

25 

40 

44 

30 

ІІ 

С
2
Г

Д
С

 

0,70 340 

 

 

 

15 

3 ДП «Баранівське 

лісомисливське 

господаоство», 

Баранівське л-во. 

Геоботанічний опис № 39 

62 19 3,0 10Дз+Бп Дз 

 

Бп 

126 

 

76 

28 

 

24 

46 

 

34 

ІІ 

С
2
Г

Д
С

 

0,61 308 

 

 

 

 

1 рік 

4 ДП «Житомирське лісове 

господарство» 

Левківське лісництво. 

Геоботанічний опис № 40  

19 11.

2 

3.3 Зруб. 

Материнський 

деревостан: 

8Дз2Сз 

Підріст 10 Сз, 20 років 

висота 8м  

6 тис. шт./га 

Мінусове насадження 

 

Дз 

Сз 

 

130 

130 

 

26 

28 

 

36 

36 

 

 

С
2
Г

Д
С

 

 

0,50 

 

250 
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Продовження таблиці В.1 

№ 

з/п 
Назва лісгоспу, лісництва 

К
в
ар

та
л

 

В
и

д
іл

 

Пло-

ща, га 

Характеристика 

деревостану, підросту, 

підліску 

Е
л
ем

ен
т 

л
іс

у
 

Вік, 

років; 

група 

віку В
и

со
та

, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
, 

см
 

К
л
ас

 

б
о
н

іт
ет

у
 

Т
и

п
 л

іс
у
 

П
о
в
н

о
та

 Запас 

дере-

вини на 

1 га, м3 

5 ДП «Лугинське лісове 

господарство», Литківське 

л-во. 

Геоботанічний опис № 41 

16 27.

1 

4,2 Зруб. 

Незімкнуті л/к першого 

року створення. Склад: 

8Дз2Сз 

 1    

С
2
Г

Д
С

 

  

6 ДП «Малинське лісове 

господарство» 

Малинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 42  

37 8.2 9.3/ 

0.5 

Зруб. 

Материнський 

деревостан: 

8Дз1Сз1Бп 

Бп-вег. Походження 

Сухостій 

Підлісок кул,  

зімкнутість 0.30 

Незімкнуті л/к першого 

року створення. Склад: 

10Дз. 

 

Дз 

Сз 

Бп 

 

Дз 

 

131;5 

131 

81 

 

27 

27 

25 

 

40 

44 

30 

 

ІІ 

С
2
Г

Д
С

 

 

0,70 

 

340 

 

 

 

 

2 роки 

7 ДП «Житомирське лісове 

господарство» 

Левківське лісництво. 

Геоботанічний опис № 43 

19 11.1 3.3 Незімкнуті л/к 8Дз2Сз 

Материнський 

деревостан: 

8Дз2Сз 

 

Підріст 10 Сз 20 років, 

висота 8м  

6 тис. шт./га 

Мінусове насадження 

 

Дз 

Сз 

 

130/6 

130 

 

26 

28 

 

36 

36 

 

 

С
2
Г

Д
С

 

50%  

250 
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Продовження таблиці В.1  

№ 

з/п 
Назва лісгоспу, лісництва 

К
в
ар

та
л

 

В
и

д
іл

 

Пло-

ща, га 

Характеристика 

деревостану, підросту, 

підліску 

Е
л
ем

ен
т 

л
іс

у
 

Вік, 

років; 

група 

віку 

В
и

со
та

, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
, 

см
 

К
л
ас

 

б
о
н

іт
ет

у
 

Т
и

п
 л

іс
у
 

П
о
в
н

о
та

 

Запас 

деревини 

на 1 га, м3 

8 ДП «Лугинське лісове 

господарство», 

Дивлинське л-во. 

Геоботанічний опис № 44 

40 22 2,2 Незімкнуті л/к, склад: 

8Дз2Сз 

 2    

С
2
Г

Д
С

 40

% 

 

9 ДП «Баранівське 

лісомисливське 

господарство», 

Баранівське л-во. 

Геоботанічний опис № 45 

55 4.2 1,0 Незімкнуті л/к, склад 

8Дз2Сз 

 2    

С
2
Г

Д
С

 

40

% 

 

3 роки 

10 ДП «Житомирське лісове 

господарство» 

Левківське лісництво. 

Геоботанічний опис № 46 

4 9.1 15.5 Незімкнуті л/к, склад 

8Дз2Сз 

 3    

С
2
Г

Д
С

 

50

% 

 

11 ДП «Баранівське 

лісомисливське 

господарство», Биківське  

л-во. 

Геоботанічний опис № 47 

28 8 3,0 Незімкнуті л/к, склад 

8Дз2Сз 

 3    

С
2
Г

Д
С

 

60

% 

 

12 ДП «Баранівське 

лісомисливське 

господарство», Биківське 

 л-во. 

Геоботанічний опис № 48 

28 8.2 1,2 Незімкнуті л/к, склад 

8Дз2Сз 

 3    

С
2
Г

Д
С

 

50

% 
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Продовження таблиці В.1  

№ 

з/п 
Назва лісгоспу, лісництва 

К
в
ар

та
л

 

В
и

д
іл

 

Пло-

ща, га 

Характеристика 

деревостану, підросту, 

підліску 

Е
л
ем

ен
т 

л
іс

у
 

Вік, 

років; 

група 

віку 

В
и

со
та

, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
, 

см
 

К
л
ас

 

б
о
н

іт
ет

у
 

Т
и

п
 л

іс
у
 

П
о
в
н

о
та

 

Запас  

на 1 га, 

м3 

  9-10 років 

13 ДП «Малинське лісове 

господарство» 

Малинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 49  

15 13 0,8 Зімкнуті лісові 

культури, склад 

10Дз 

Природне поновлення: 

10Ос 

Дз 

 

Ос 

10 

 

10 

3 4 ІІ 

С
2
Д

С
 

0.85 18 

14 ДП «Баранівське 

лісомисливське 

господарство», 

Баранівське л-во. 

Геоботанічний опис № 50 

62 25 1,0 Зімкнуті лісові культури 

7Дз1Сз1Бп1Гз+Влч 

Дз 10 3 4 ІІІ 

С
2
Г

Д
 

0,80 16 

15 ДП «Баранівське 

лісомисливське 

господарство», Биківське  

л-во. 

Геоботанічний опис № 51 

29 5 0,9 Зімкнуті лісові 

культури, склад 

8Дз2Клг. 

Природне поновлення: 

7Бп3Ос 

Дз 10 3 4 ІІІ 

С
2
Г

Д
 

0,80 18 

20-40 років 

16 ДП «Лугинське лісове 

господарство», 

Дивлинське л-во. 

Геоботанічний опис № 52  

21 8 0,8 8Дз2Бп Дз 

Бп 

29 

29 

12 

14 

10 

12 

І 

С
2
Г

Д
С

 0,74 116 

17 ДП «Лугинське лісове 

господарство», Литківське 

л-во. 

Геоботанічний опис № 53  

8 30 1,1 10Дз Дз 

 

40 13 16 ІІІ 

С
2
Г

Д
 

0,72 124 
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Продовження таблиці В.1  

№ 

з/п 
Назва лісгоспу, лісництва 

К
в
ар

та
л

 

В
и

д
іл

 

Пло-

ща, га 

Характеристика 

деревостану, підросту, 

підліску 

Е
л
ем

ен
т 

л
іс

у
 

Вік, 

років; 

група 

віку 

В
и

со
та

, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
, 

см
 

К
л
ас

 

б
о
н

іт
ет

у
 

Т
и

п
 л

іс
у
 

П
о
в
н

о
та

 

Запас  

на 1 га,  

м3 

18 ДП «Баранівське 

лісомисливське 

господаоство», 

Баранівське л-во. 

Геоботанічний опис № 54 

3 14 0,6 10Дз Дз 

 

20 5 2 ІІІ 

С
2
Г

Д
С

 

0,66 26 

50-60 років 

19 ДП «Лугинське лісове 

господарство», 

Дивлинське л-во. 

Геоботанічний опис № 55 

4 15 1,5 10Дз+Бп Дз 

 

62 20 24 І 

С
2
Г

Д
С

 

0,70 235 

20 ДП «Малинське лісове 

господарство» 

Малинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 56 

58 12 1,4 Лісові культури 

8Дз2Сз 

Підлісок кул, 

зімкнутість 0.20 

Дз 

Сз 

56; 4 

56 

19 

21 

22 

28 

І 

С
2
Г

Д
С

 

0.70 230 

21 ДП «Лугинське лісове 

господарство», Литківське 

л-во. 

Геоботанічний опис № 57 

14 7 2,6 10Дз Дз 

 

48 18 22 І 

С
2
Г

Д
С

 

0.73 196 

80-90 років 

22 ДП «Малинське лісове 

господарство» 

Малинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 58 

85 25 6,1 Лісові культури 

8Дз2Бп+Ос+Сз 

Бп-природн. походження 

Сухостій 

Підріст 10Гз, 20 років, 

висота 4м, 4-5тис.шт/га 

Підлісок кул, Лщз0.40 

Мінусове  насадження 

Дз 

Бп 

 

Дз 

81; 6 

61 

24 

24 

28 

28 

І 

С
2
Г

Д
С

 

0.65 270 

 

15 
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Продовження таблиці В.1  

№ 

з/п 
Назва лісгоспу, лісництва 

К
в
ар

та
л

 

В
и

д
іл

 Пло-

ща, 

 га 

Характеристика 

деревостану, підросту, 

підліску 

Е
л
ем

ен
т 

л
іс

у
 

Вік, 

років; 

група 

віку 

В
и

со
та

, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
, 

см
 

К
л
ас

 

б
о
н

іт
ет

у
 

Т
и

п
 л

іс
у
 

П
о
в
н

о
та

 

Запас  

на 1 га,  

м3 

23 ДП «Малинське лісове 

господарство» 

Українське лісництво. 

Геоботанічний опис № 59 

38 36 5,.7 7Дз2Сз1Бп 

Дз,Бп – вегет. походж. 

Підлісок Грз, Брб, Клт, 

зімкнутість 0.50 

Мінусове насадження 

Дз 

Сз 

Бп 

81; 6 

81 

71 

24 

25 

24 

 

28 

32 

30 

 

ІІ 

С
2
Г

Д
С

 

0,65 270 

24 ДП «Баранівське лісо мис-

ливське господарство», 

Баранівське л-во. 

Геоботанічний опис № 60 

42 18 4,1 8Дз(80)2Дз(46) Дз 

 

Дз 

80 

 

46 

19 

 

15 

28 

 

22 

ІІІ 

С
2
Г

Д
С

 0,60 146 

100-110 років 

25 ДП «Малинське лісове 

господарство» 

Українське лісництво. 

Геоботанічний опис № 61 

29 4 0,4 10Дз+Сз 

Дз – вегетативного 

походження 

Підріст 10 Бп, 15 років, 

висота 4 м., 1 тис. шт./ га 

Мінусове насадження 

Дз 96; 6 25 40 ІІ 

С
2
Г

Д
С

 

0,60 240 

26 ДП «Малинське лісове 

господарство» 

Українське лісництво. 

Геоботанічний опис № 62 

41 14 16 8Дз2Сз+Бп 

 

Сухостій 

Підлісок кул, Грз, 0.20 

Мінусове насадження 

Дз 

Сз 

Дз 

111; 6 

111 

25 

27 

32 

40 

ІІ 

С
2
Г

Д
С

 

0,70 330 

 

10 

27 ДП «Баранівське лісо мис-

ливське господарство», 

Баранівське л-во. 

Геоботанічний опис № 63 

55 4 3,5 7Дз2Сз1Бп+Ос+Гз Дз 

 

Сз 

 

Бп 

106 

 

100 

 

60 

25 

 

26 

 

23 

40 

 

36 

 

24 

ІІ 

С
2
Г

Д
С

 

0,70 300 
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Таблиця В.2  

Таксаційна характеристика пробних площ, закладених в дубових насадженнях у вологих сугрудах (С3) 

№ 

з/

п 

Назва лісгоспу, 

лісництва 

К
в
ар

та
л

 

В
и

д
іл

 Пло-

ща, 

га 

Характеристика деревостану, 

підросту, підліску 

Е
л
ем

ен
т 

л
іс

у
 Вік, 

років 

 В
и

со
та

, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
, 

см
 

К
л
ас

 

б
о
н

іт
ет

у
 

Т
и

п
 л

іс
у
 

П
о
в
н

о
та

 Запас  

на 

1 га, 

м3 

120 років 

1 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис №1 

39 26.

1 

1,8 Материнський деревостан: 

10Дз+Ос+Бп 

Дз 

 

120 

 

26 

 

36 

 

ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,60 250 

2 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис №2 

39 3 4,1 Материнський деревостан: 

10Дз 

 

Дз 

 

120 

 

27 36 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,62 303 

3 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис №3 

25 1 7,5 Материнський деревостан: 

8Дз2Гз+Бп 

 

Дз 121 28 40 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,54 242 

1 рік 

4 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис №4 

39 32  Зруб – – – – ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

– – 

5 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис №5 

39 33  Зруб – – – – ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

– – 

6 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис №6 

39 1  Зруб  – – – – ІІ 

С
3
Г

Д
С

 – – 
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Продовження таблиці В.2 

№ 

з/

п 

Назва лісгоспу, 

лісництва 

К
в
ар

та
л

 

В
и

д
іл

 Пло-

ща, 

га 

Характеристика деревостану, 

підросту, підліску 

Е
л
ем

ен
т 

л
іс

у
 Вік, 

років 

 В
и

со
та

, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
, 

см
 

К
л
ас

 

б
о
н

іт
ет

у
 

Т
и

п
 л

іс
у
 

П
о
в
н

о
та

 Запас  

на 

1 га, 

м3 

2 роки 

7 ДП «Баранівське 

лісомисливське 

господарство» 

Баранівське лісництво. 

Геоботанічний опис №7 

55 4.2 1,0 Незімкнуті лісові культури 

8Дз2Сз 

– 2 – –  

С
3
Г

Д
С

 

– – 

8 ДП «Баранівське 

лісомисливське 

господарство» 

Баранівське лісництво. 

Геоботанічний опис №8 

55 4 3,5 Незімкнуті лісові культури 

8Дз2Сз 

– 2 – –  

С
3
Г

Д
С

 

– – 

9 ДП «Баранівське 

лісомисливське 

господарство» 

Баранівське лісництво. 

Геоботанічний опис №9 

55 4.1 1,5 Незімкнуті лісові культури 

8Дз2Сз 

– 2 – –  

С
3
Г

Д
С

 

– – 

3 роки 

10 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис  

№ 10 

43 4 1,2 9Дз1Бп 

Незімкнуті лісові культури 

Дз 3 – –  

С
3
Г

Д
С

 

– – 

11 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис  

№ 11 

13 10 2,3 8Дз1Ос1Бп 

Незімкнуті лісові культури 

Дз 3 – –  

С
3
Г

Д
С

 

– – 
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Продовження таблиці В.2 

№ 

з/

п 

Назва лісгоспу, 

лісництва 

К
в
ар

та
л

 

В
и

д
іл

 Пло-

ща, 

га 

Характеристика деревостану, 

підросту, підліску 

Е
л
ем

ен
т 

л
іс

у
 Вік, 

років 

 В
и

со
та

, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
, 

см
 

К
л
ас

 

б
о
н

іт
ет

у
 

Т
и

п
 л

іс
у
 

П
о
в
н

о
та

 Запас  

на 

1 га, 

м3 

12 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис  

№ 12 

14 4 2,0 8Дз2Сз 

Незімкнуті лісові культури 

Дз 3 – – ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

– – 

7 років 

13 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис  

№ 13 

43 6 1,5 10Дз+1Бп+Ос 

Незімкнуті лісові культури 

Дз 7 – – І 

С
3
Г

Д
С

 

– – 

14 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис 

 № 14 

13 12 2,2 8Дз2Бп+Ос 

Незімкнуті лісові культури 

Дз 7 – – ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

– – 

15 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис  

№ 15 

13 12.

1 

1,0 8Дз1Бп+Ос 

Незімкнуті лісові культури 

Дз 7 – – ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

– – 

10 років 

16 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 16 

5 36 1,5 Лісові культури 10Дз Дз 10 3 4 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,95 12 
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Продовження таблиці В.2 

№ 

з/

п 

Назва лісгоспу, 

лісництва 

К
в
ар

та
л

 

В
и

д
іл

 Пло-

ща, 

га 

Характеристика деревостану, 

підросту, підліску 

Е
л
ем

ен
т 

л
іс

у
 Вік, 

років 

 В
и

со
та

, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
, 

см
 

К
л
ас

 

б
о
н

іт
ет

у
 

Т
и

п
 л

іс
у
 

П
о
в
н

о
та

 Запас  

на 

1 га, 

м3 

17 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 17 

6 9 2,2 Лісові культури 10Дз+Бп Дз 10 4 4 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 0,96 14 

18 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 18 

23 13 1,0 Лісові культури 9Дз1Бп+Ос Дз 10 3 4 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 0,96 12 

20 років 

19 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 19 

34 12 4,6 8Дз2Сз Дз 20 8 8 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 0,95 58 

20 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 20 

34 13 1,0 8Дз2Сз Дз 20 8 10 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 0,95 60 

21 ДП «Баранівське лісоми-

сливське господарство» 

Баранівське лісництво. 

Геоботанічний опис № 21 

20 17.1 1,7 7Дз2Сз1Бп+Ос Дз 20 8 10 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 0,80 60 

40 років 

22 ДП «Баранівське лісоми-

сливське господарство» 

Баранівське лісництво. 

Геоботанічний опис № 22 

8 12 0,7 10Дз+Бп Дз 46 18 18 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,76 202 
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Продовження таблиці В.2 

№ 

з/

п 

Назва лісгоспу, 

лісництва 

К
в
ар

та
л

 

В
и

д
іл

 Пло-

ща, 

га 

Характеристика деревостану, 

підросту, підліску 

Е
л
ем

ен
т 

л
іс

у
 Вік, 

років 

 В
и

со
та

, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
, 
см

 

К
л
ас

 

б
о
н

іт
ет

у
 

Т
и

п
 л

іс
у
 

П
о
в
н

о
та

 

Запас 

дере-

вини 

на 1 га, 

м3 

23 ДП «Баранівське лісоми-

сливське господарство» 

Баранівське лісництво. 

Геоботанічний опис № 23 

26 17 1,8 8Дз1Бп1Влч Дз 41 16 16 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,80 175 

24 ДП «Баранівське лісоми-

сливське господарство» 

Баранівське лісництво. 

Геоботанічний опис № 24 

26 30 4,1 7Дз2Сз1Ос+Бп Дз 

 

Сз 

41 

 

41 

14 

 

16 

12 

 

16 

ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,71 141 

60 років 

25 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 25 

1 25 8,4 8Дз1Бп1Ос Дз 61 

 

19 22 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,70 204 

26 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 26 

1 26 1,7 9Дз1Ос+Бп Дз 66 21 22 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,74 234 

27 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 27 

5 21 1,8 10Дз+Ос+Бп Дз 61 20 24 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,72 204 

80 років 

28 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 28 

3 8 2,3 9Дз1Бп+Влч Дз 81 23 32 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,70 263 
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Продовження таблиці В.2 

№ 

з/

п 

Назва лісгоспу, 

лісництва 

К
в
ар

та
л

 

В
и

д
іл

 Пло-

ща, 

га 

Характеристика деревостану, 

підросту, підліску 

Е
л
ем

ен
т 

л
іс

у
 Вік, 

років 

 В
и

со
та

, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
, 
см

 

К
л
ас

 

б
о
н

іт
ет

у
 

Т
и

п
 л

іс
у
 

П
о
в
н

о
та

 

Запас 

дере-

вини 

на 

1 га, м3 

29 ДП «Баранівське лісоми-

сливське господарство» 

Баранівське лісництво. 

Геоботанічний опис № 29 

5 11 1,1 7Дз3Сз Дз 77 23 30 І 

С
3
Г

Д
С

 0,73 257 

30 ДП «Баранівське лісоми-

сливське господарство» 

Баранівське лісництво. 

Геоботанічний опис № 30 

13 2 6,3 7Дз1Сз1Бп1Влч Дз 77 22 26 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 0,70 255 

90 років 

31 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 31 

39 22.

1 

1,8 10Дз Дз 96 27 40 ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,71 300 

32 ДП «Баранівське 

лісомисливське 

господарство» 

Баранівське лісництво. 

Геоботанічний опис № 32 

10 8 6,0 7Дз2Сз1Бп+Ос Дз 

 

Сз 

Бп 

90 

 

96 

76 

25 

 

27 

24 

42 

 

44 

38 

ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,70 298 

33 ДП «Лугинське лісове 

господарство» 

Дивлинське лісництво. 

Геоботанічний опис № 33 

40 2.1 1,8 7Дз22Бп1Ос+Сз Дз 

Бп 

Ос 

86 

71 

71 

22 

24 

23 

28 

28 

24 

ІІ 

С
3
Г

Д
С

 0,61 224 

100 років 

34 ДП «Баранівське лісоми-

сливське господарство» 

Баранівське лісництво. 

Геоботанічний опис № 34 

1 1 1,4 8Дз2Сз Дз 

 

Сз 

100 

 

126 

25 

 

27 

42 

 

44 

ІІ 

С
3
Г

Д
С

 0,61 258 
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Продовження таблиці В.2 

№ 

з/

п 

Назва лісгоспу, 

лісництва 

К
в
ар

та
л

 

В
и

д
іл

 Пло-

ща, 

га 

Характеристика деревостану, 

підросту, підліску 

Е
л
ем

ен
т 

л
іс

у
 

Вік, 

років 

 В
и

со
та

, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
, 
см

 

К
л
ас

 б
о
н

іт
ет

у
 

Т
и

п
 л

іс
у
 

П
о
в
н

о
та

 

Запас 

дере-

вини 

на 

1 га, 

м3 

35 ДП «Баранівське лісоми-

сливське господарство» 

Баранівське лісництво. 

Геоботанічний опис № 35 

2 1 17,5 7Дз2Сз1Ос+Бп Дз 

 

Сз 

100 

 

126 

23 

 

25 

30 

 

44 

ІІІ 

С
3
Г

Д
С

 0,71 288 

36 ДП «Баранівське лісоми-

сливське господарство» 

Баранівське лісництво. 

Геоботанічний опис № 36 

8 18 2,5 7Дз2Сз1Бп Дз 

 

Сз 

 

Бп 

96 

 

106 

 

66 

25 

 

27 

 

25 

42 

 

44 

 

40 

ІІ 

С
3
Г

Д
С

 

0,61 268 
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Таблиця В.3 

Видовий склад деревостану, підліску та підросту у дубових лісах 

крушиново-трясучковидноосокових  

(Quercetum (roboris) franguloso (alni) cаricosum (brizoides) 

 

№ з/п Латинська назва Українська назва 

ДЕРЕВОСТАН 

1 Quercus robur L. Дуб звичайний 

2 Populus tremula L. Осика 

3 Malus sylvestris Mill. Яблуня лісова 

4 Carpinus betulus L. Граб звичайний 

5 Pyrus communis L. Груша звичайна 

6 Salix caprea L. Верба козяча 

7 Betula pendula Roth Береза повисла 

8 Betula pubescens Ehrh. Береза пухнаста 

9 Pinus sylvestris L. Сосна звичайна 

10 Acer platanoides L. Клен гостролистий 

ПІДЛІСОК 

1 Frangula alnus Mill. Крушина ламка 

2 Sorbus aucuparia L. Горобина звичайна 

3 Rubus nessensis W. Hall Ожина ведмежа 

4 Rubus idaeus L. Малина звичайна 

5 Rhododendron luteum Sweet Рододендрон жовтий 

6 Salix cinerea L. Верба сіра 

ПІДРІСТ 

1 Quercus robur L. Дуб звичайний 

2 Populus tremula L. Осика 

3 Malus sylvestris Mill. Яблуня лісова 

4 Carpinus betulus L. Граб звичайний 

5 Pyrus communis L. Груша звичайна 

6 Salix caprea L. Верба козяча 

7 Betula pendula Roth Береза повисла 

8 Betula pubescens Ehrh. Береза пухнаста 

9 Pinus sylvestris L. Сосна звичайна 

10 Acer platanoides L. Клен гостролистий 
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Таблиця В.4 

Видовий склад, еколого-ценотичні групи та життєві форми видів 

трав’яно-чагарничкового ярусу лісу у дубових лісах крушиново-

трясучковидноосокових (Quercetum (roboris) franguloso (alni) cаricosum 

(brizoides) та похідних угрупованнях на різних стадіях відновлення 
 

№ 

з/п 

Назва Еколого-

ценотична 

група 

Життєва 

форма латинська українська 

1 Agrostis vinealis Schreb. Польовиця 

виноградникова 

Лучна Трав’яний 

багаторічник 

2 Ajuga reptans L. Живучка повзуча Лучна Трав’яний 

багаторічник 

3 Anemone nemorosa L. Анемона дібровна Лісова Трав’яний 

багаторічник, 

весняний 

ефемероїд 

4 Angelica sylvestris L. Дягель лісовий Узлісна Трав’яний 

багаторічник 

5 Anthriscus sylvestris (L.) 

Hoffm. 

Бугила лісова Рудеральна Трав’яний 

багаторічник 

6 Athyrium filix-femina 

(L.) Roth 

Безщитник 

жіночий 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

7 Betonica officinalis L. Буквиця лікарська Лісова Трав’яний 

багаторічник 

8 Bidens frondosa L. Череда листяна Болотна однорічник 

9 Brachypodium 

sylvaticum (Huds.) P. 

Beauv. 

Куцоніжка лісова Лісова Трав’яний 

багаторічник 

10 Calamagrostis 

arundinacea (L.) Roth 

Куничник 

очеретяний 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

11 Calamagrostis epigeios 

(L.) Roth 

Куничник 

наземний 

Лучна Трав’яний 

багаторічник 

12 Campanula persicifolia 

L. 

Дзвоники 

персиколисті 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

13 Campanula trachelium 

L. 

Дзвоники 

кропиволисті 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

14 Carex brizoides L. Осока 

трясучковидна 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

15 Carex hirta L. Осока шершава Лучна Трав’яний 

багаторічник 

16 Carex montana L. Осока гірська Лісова Трав’яний 

багаторічник 
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Продовження таблиці В.4 

№ 

з/п 

Назва Еколого-

ценотична 

група 

Життєва 

форма латинська українська 

17 Carex pallescens L. Осока бліда Узлісна Трав’яний 

багаторічник 

18 Carex pilosa Scop. Осока волосиста Лісова Трав’яний 

багаторічник 

19 Carex sylvatica Huds. Осока лісова Лісова Трав’яний 

багаторічник 

20 Chamerion angustifolium 

(L.) Holub 

Хамерій 

вузьколистий 

Узлісна Трав’яний 

багаторічник 

21 Cirsium arvense (L.) 

Scop. 

Осот польовий Рудеральна Трав’яний 

багаторічник 

22 Cirsium vulgare (Savi) 

Ten. 

Осот звичайний Рудеральна Дворічник 

23 Clinopodium vulgare L. Пахучка звичайна Лісова Трав’яний 

багаторічник 

24 Convallaria majalis L. Конвалія звичайна Лісова Трав’яний 

багаторічник 

25 Conyza canadensis (L.) 

Cronq. = Erigeron 

canadensis  

Злинка канадська, 

коніза канадська 

Рудеральна Одно- – 

дворічник 

26 Cruciata glabra (L.) 

Ehrend. 

Круціата гола Лісова Трав’яний 

багаторічник 

27 Deschampsia caespitosa 

(L.) P. Beauv. 

Щучник 

дернистий 

Лучна Трав’яний 

багаторічник 

28 Digitalis grandiflora 

Mill. 

Наперстянка 

великоквіткова 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

29 Dryopteris carthusiana 

(Vill.) F.W. Fuchs 

Щитник 

шартрський 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

30 Elytrigia repens (L.) 

Nevski 

Пирій повзучий Рудеральна Трав’яний 

багаторічник 

31 Epipactis helleborine 

(L.) Crantz 

Коручка 

морозниковидна 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

32 Erechtites hieracifolia 

(L.) Raf.ex DC. 

Еректитес 

нечуйвітровий 

Рудеральна однорічник 

33 Fallopia convolvulus (L.) 

A. Love 

Фаллопія 

берізкова 

Рудеральна однорічник 

34 Festuca gigantea (L.) 

Vill. 

Костриця 

велетенська 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

35 Festuca multiflora 

Hoffm. 

Костриця 

багатоквіткова 

Лучна Трав’яний 

багаторічник 
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Продовження таблиці В.4 

№ 

з/п 

Назва Еколого-

ценотична 

група 

Життєва 

форма латинська українська 

36 Festuca ovina L. Костриця овеча Лучна Трав’яний 

багаторічник 

37 Fragaria vesca L. Суниці лісові Лісова Трав’яний 

багаторічник 

38 Galeopsis bifida Boenn. Жабрій двогубий Рудеральна однорічник 

39 Galeopsis tetrahit L. Жабрій звичайний Рудеральна однорічник 

40 Galium intermedium 

Schult. 

Підмаренник 

проміжний 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

41 Gnaphalium sylvaticum 

L. 

Cухоцвіт лісовий Лучна Трав’яний 

багаторічник 

42 Hieracium umbellatum 

L. 

Нечуйвітер 

зонтичний 

Узлісна Трав’яний 

багаторічник 

43 Holcus mollis L. Шовкова трава 

м’яка 

Лучна Трав’яний 

багаторічник 

44 Hylotelephium maximum 

(L.) Holub 

Очитник великий Узлісна Трав’яний 

багаторічник 

45 Hypericum maculatum 

Crantz 

Звіробій 

плямистий 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

46 Hypericum montanum L. Звіробій гірський Лісова Трав’яний 

багаторічник 

47 Hypericum perforatum 

L. 

Звіробій 

звичайний 

Узлісна Трав’яний 

багаторічник 

48 Juncus conglomeratus L. Ситник скупчений Болотна Трав’яний 

багаторічник 

49 Juncus effusus L. Ситник розлогий Болотна Трав’яний 

багаторічник 

50 Lactuca serriola L. Латук 

списовидний 

Рудеральна Одно- – 

дворічник 

51 Laserpitium latifolium L. Стародуб 

широколистий 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

52 Lathyrus niger (L.) 

Bernh. 

Чина чорна Лісова Трав’яний 

багаторічник 

53 Lilium martagon L. Лілія лісова Лісова Трав’яний 

багаторічник 

54 Linaria vulgaris L. Льонок звичайний Лучна Трав’яний 

багаторічник 

55 Luzula multiflora (Ehrh. 

Lej = Luzula pallescens 

Sw. 

Ожика 

багатоквіткова 

Лучна Трав’яний 

багаторічник 
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Продовження таблиці В.4 

№ 

з/п 

Назва Еколого-

ценотична 

група 

Життєва 

форма 
латинська українська 

56 Luzula pilosa L. Ожика волосиста Лісова Трав’яний 

багаторічник 

57 Lysimachia vulgaris L. Вербозілля 

звичайне 

Болотна Трав’яний 

багаторічник 

58 Maianthemum bifolium 

(L.) F.W. Schmidt 

Веснівка дволиста Лісова Трав’яний 

багаторічник 

59 Melampyrum nemorosum 

L. 

Перестріч 

дібровний 

Лісова Однорічник 

60 Melandrium album L. Куколиця біла Лучна Дворічник 

61 Melica nutans L. Перлівка поникла Лісова Трав’яний 

багаторічник 

62 Melittis sarmatica 

Klokov 

Кадило 

сарматське 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

63 Milium effusum L. Бір розлогий Лісова Трав’яний 

багаторічник 

64 Moehringia trinervia (L.) 

Clairv. 

Мерингія 

трижилкова 

Лісова Одно- – 

дворічник 

65 Molinia caerulea (L.) 

Moench 

Молінія голуба Лісова Трав’яний 

багаторічник 

66 Neottia nidus-avis (L.) 

Rich. 

Гніздівка 

звичайна 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

67 Oenothera villosa 

Thunb. 

Енотера опушена Рудеральна Дворічник 

68 Origanum vulgare L. Материнка 

звичайна 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

69 Persicaria hydropiper 

(L.) Delarbre 

Гірчак перцевий Болотна Однорічник 

70 Persicaria minor (Huds.) 

Opiz 

Гірчак малий Рудеральна однорічник 

71 Phalacroloma 

septentrionale (Fernold. 

et Wiegand) Tzvelev  

Фалакролома 

північна 

Рудеральна Одно- – 

дворічник 

72 Plantago major L. Подорожник 

великий 

Лучна Трав’яний 

багаторічник 

73 Platanthera bifolia (L.) 

Rich. 

Любка дволиста Лісова Трав’яний 

багаторічник 

74 Polygonatum odoratum 

(Mill.) Druce 

Купина запашна Лісова Трав’яний 

багаторічник 

75 Polygonum aviculare L. Гірчак горобиний Рудеральна Трав’яний 

багаторічник 
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Продовження таблиці В.4 

№ 

з/п 

Назва Еколого-

ценотична 

група 

Життєва 

форма латинська українська 

76 Potentilla erecta (L.) 

Raeusch. 

Перстач 

прямостоячий 

Лучна Трав’яний 

багаторічник 

77 Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn 

Орляк звичайний Лісова Трав’яний 

багаторічник 

78 Rubus saxatilis L. Костяниця Лісова Трав’яний 

багаторічник 

79 Saponaria officinalis L. Мильнянка 

лікарська 

Лучна Трав’яний 

багаторічник 

80 Scrophularia nodosa L. Ранник 

вузлуватий 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

81 Sonchus arvensis L. Жовтий осот 

польовий 

Рудеральна Трав’яний 

багаторічник 

82 Stellaria alsine Grimm. Зірочник багновий Лучна Трав’яний 

багаторічник 

83 Stellaria graminea L. Зірочник 

злаковидний 

Лучна Трав’яний 

багаторічник 

84 Stellaria holostea L. Зірочник лісовий Лісова Трав’яний 

багаторічник 

85 Stellaria media (L.) Vill. Зірочник середній Рудеральна Трав’яний 

багаторічник 

86 Taraxacum officinale L. Кульбаба 

лікарська 

Лучна Трав’яний 

багаторічник 

87 Thalictrum 

aquilegifolium L. 

Рутвиця 

орликолиста 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

88 Trientalis europaea L.  Лісова Трав’яний 

багаторічник 

89 Urtica dioica L. Кропива дводомна Рудеральна Трав’яний 

багаторічник 

90 Vaccinium myrtillus L. Чорниці Лісова Чагарничок 

91 Verbascum lychnitis L. Дивина 

борошниста 

Лучна Дворічник 

92 Veronica chamaedrys L. Вероніка дібровна Узлісна Трав’яний 

багаторічник 

93 Veronica officinalis L. Вероніка 

лікарська 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

94 Vicia sepium L. Горошок 

плотовий 

Лучна Трав’яний 

багаторічник 

95 Vicia sylvatica L. Горошок лісовий Узлісна Трав’яний 

багаторічник 
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Продовження таблиці В.4 

№ 

з/п 

Назва Еколого-

ценотична 

група 

Життєва 

форма латинська українська 

96 Viola odorata L. Фіалка запашна Лісова Трав’яний 

багаторічник 

97 Viola reichenbachiana 

Jord. ex Boreau 

Фіалка 

Рейхенбаха 

Лісова Трав’яний 

багаторічник 

98 Viola riviniana Rchb. Фіалка Рівінієва Лісова Трав’яний 

багаторічник 

99 Xanthoxalis stricta (L.) 

Small 

Кислиця пряма Рудеральна Однорічник 
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Таблиця В.5 

Описи рослинності материнських дубових лісів крушиново-конвалієво-різнотравних (Quercetum franguloso (alni)-

convallarioso-variaherbosum) (ТЛУ – С2) та лісових культур дуба на їх місці у процесі відновлювальних сукцесій після 

суцільнолісосічних рубок 

№ опису 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Вікова група 130-140 років 1 рік 2 роки 3 роки 9-10 років 

Кількість видів, шт. 54 68 58 61 63 60 58 65 60 59 63 60 55 57 54 

Деревостан 70 60 61 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80 85 85 

Quercus robur 60 55 60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 50 50 

Pinus sylvestris 5 5 + _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 20 25 

Betula pendula 5 + 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 15 5 

Populus tremula + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + 5 

Pyrus communis  +  _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + + 

Malus sylvestris + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + + 

Підлісок 15 10 20 6 5 5 5 5 7 10 10 8 30 30 30 

Frangula alnus 10 10 17 1 + + + + + 5 3 5 20 20 20 

Rosa canina + + + + + + + + + + + + + + + 

Rosa villosa  +   +       +  +  

Chamaecytisus ruthenicus + + + 5 5 5 5 5 7 5 7 3 + +  

Rosa tomentosa + +  +   +     +    

Sorbus aucuparia 5 + 3 +  + + + + + + + 10 10 10 

Corylus avellana  + +  +  +      + + + 

Euonymus verrucosus + + +       + + + + + + 

Підріст 30 30 25 10 10 10 7 7 8 10 8 10 25 20 25 

Quercus robur 5 20 10 5 5 5 1 5 5 3 5 3 8 7 8 

Populus tremula 15 10 5 3 4 3 5 1 1 5 1 3 10 10 10 
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Продовження таблиці В.5 

Betula pendula 10 + 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7 3 1 

Betula pubescens   + +   + + 1 1 1 1   1 

Pyrus communis + + + + +  + +  1 + + + + 1 

Prunus divaricata    + + +  +      +  

Malus sylvestris + + + +   + + + + +  + +  

Pinus sylvestris  + + +  + + + + + + + + + + 

Carpinus betulus   +  +    +     + + 

Трав’яно-чагарничковий 

ярус 

70 80 75 55 50 55 60 65 65 65 65 66 60 60 60 

Сonvallaria majalis 20 30 15 5 3 1 1 1 1 1 1 1 8 10 10 

Stellaria holostea 5 7 10 5 1 1 3 3 1 1 1 1 7 7 8 

Pteridium aquilinum 10 10 10 5 5 5 3 1 1 1 1 + 8 10 15 

Viola montana  + + +  +  +   +  + + + + 

Geum urbanum + +   + + + +  + + + + + + 

Vicia sepium  + + + + +   +       

Pilosella onegensis 1 + +   +    +      

Galium tinctorum  +    +       +   

Clinopodium vulgare 1 + + + + 1 + + + 1 + + + + 1 

Genista tinctoria 1 + + + + 1 1 1 + 3 1 + + 1 + 

Trifolium alpestre  + +  +  + + +     + + 

Trifolium medium + +   + +    +   +   

Veronica chamaedrys 1 + 1  + + + + + + + + + + + 

Astragalus glycyphyllos  + + +  +  + +  + + + + + 

Fragaria vesca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 

Primula veris + + +  +  +   +  + + + + 

Euphorbia angulata  + +             

Ranunculus auricomus + + +             
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Ranunculus polyanthemos + + +  +           

Cruciata glabra + + 1  + +     + + + + + 

Anemone nemorosa 20 25 20         + + + + 

Clematis recta 1 + + 3 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 

Calamagrostis arundinacea 1 1 1      +       

Taraxacum officinale + +  + + + +  + + + + +   

Campanula trachelium  + +             

Campanula persicifolia + + +   +     + + + + + 

Carex montana 3 5 5   +   +   + + +  

Festuca rubra  + + + 10 10 10 10 10 10 10 8 5 8 5 5 

Brachypodium sylvaticum + +    +       + +  

Poa angustifolia 1 + + 10 10 10 1 10 10 7 7 8 5 5 5 

Dactylis glomerata + +  3 + + +  + +     + 

Lathyrus niger + + +   +   +     + + 

Pyrethrum corymbosum + + +             

Betonica officinalis 1 1 1  + +   + + + 1 1 1 + 

Agrostis vinealis + +  3 + + 7 5 5 5 5 7 7 5 5 

Serratula inermis + + +             

Viola hirta + + +   +       + + + 

Anthericum ramosum + + +             

Pulmonaria obscura  + +             

Pulmonaria angustifolia + + +             

Pulsatilla patens + + +             

Dryopteris filix-mas + + +             

Dryopteris carthusiana + + +          + + + 

Scrophularia nodosa  + +          + + + 
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Silene nutans  +            + + 

Silene vulgaris + + +             

Platanthera bifolia + + +             

Potentilla alba 1 1 1  +        + + + 

Viola reichenbachiana + + +          + + + 

Moehringia trinervia  + +           +  

Stachys sylvatica + +           + + + 

Lilium martagon +  +  +           

Erigeron canadensis     7 5 5 5 10 10 8 10 5 7 7 

Potentilla argentea     + + + + + + + + + + + 

Poa pratensis    + + +   + + + +   + 

Achillea millefolium    + + + + + + + + + + +  

Hypochaeris radicata   + + + + + + + + + +    

Fallopia convolvulus    +    +        

Valeriana stolonifera    +            

Urtica dioica    1 1 3 3 3 5 1 3 3    

Campanula rotundifolia  +  + + + + +   +     

Phalacroloma annuum    3 1 3 7 5 7 8 7 8 3 3 + 

Sambucus ebulus    +      +  +    

Verbascum nigrum     + +  + +        

Linaria vulgaris     + + + + + 1 + + + +  + 

Hypericum perforatum    + + 1 + 1 + + + + 1 + + 

Polygonum persicaria    +   + +       + 

Pimpinella saxifraga  +  + 1 1 + 1 1 + + + + + + 

Chelidonium majus    1 1 1 3 3 3 1 3 3    

Calamagrostis epigeios    5 3 5 5 7 10 8 10 7 1 + + 

Cirsium vulgare     + + + + + + + + +    
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Festuca ovina    + 1 1  + + + +     

Stellaria media     +  +  +   +     

Lapsana communis    + +  + + + + + +    

Deschampsia caespitosa    +  +  + +  + +    

Hylotelephium maximum    + +  + +  + +     

Cirsium arvense    + + + + 1 + + + +    

Sonchus asper    +  +  1 +  + +    

Dianthus deltoides    + +  + 1 +  + +    

Chenopodium album    + + 1 3 1 1 + 1 +    

Thalictrum simplex    +    +   +     

Picris hieracioides    + + + + 1 + + 1 1    

Leontodon hispidus    + + + + + + + + +    

Erodium cicutarium    + +   +   + +    

Mycelis muralis    + + + + + + +  + +   

Leucanthemum vulgare    + +   + + + + + + +  

Tripleurospermum inodorum    +  + + + + + + +    

Pilosella officinarum     +  + +        

Saponaria officinalis        +  + +   + + 

Daucus carota        + +    + +  

Prunella vulgaris        +  + + +    

Peucedanum oreoselinum    + + + + + +  + + + + + 

Carex leporina       + + + + + +   + 

Carex hirta       + + + + + + + + + 

Примітка. Сірим кольором виділено описи, використані для розрахунків видової подібності трав’яно-чагарничкового 

ярусу. 
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Таблиця В.5 

Описи рослинності материнських дубових лісів крушиново-конвалієво-різнотравних (Quercetum franguloso 

(alni)-convallarioso-variaherbosum) (ТЛУ – С2) та лісових культур дуба на їх місці у процесі відновлювальних 

сукцесій після суцільнолісосічних рубок 

№ опису 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

Вікова група 20-40 років 50-60 років 80-90 років 100-110 років 

Кількість видів, шт. 51 60 57 51 65 54 51 55 54 60 64 51 

Деревостан 74 72 66 70 70 73 65 65 65 60 60 70 

Quercus robur 60 72 66 70 55 73 50 50 50 60 60 50 

Pinus sylvestris + + + + 10 + + 3 10 + + 20 

Betula pendula 14 + + + 5 + 15 10 5 + + + 

Populus tremula  + + + + + + 2 + + + + 

Pyrus communis  + +  +   + + + +  

Malus sylvestris + + +  + + +  + + + + 

Підлісок 20 30 30 30 20 30 25 30 25 25 20 20 

Frangula alnus 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 

Rosa canina + + +  +     +   

Rosa villosa +  +   +  + +  + + 

Chamaecytisus ruthenicus    1 + +    + + + 

Rosa tomentosa  + +          

Sorbus aucuparia + 10 10 10 10 10 5 10 5 5 5 5 

Corylus avellana +   + +   +  +  + 

Euonymus verrucosus  + +  +  +  + + +  

Підріст 20 20 25 20 20 25 25 25 30 30 30 30 
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№ опису 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

Quercus robur 7 10 5 10 10 10 5 10 20 10 20 20 

Populus tremula 10 8 10 10 8 10 10 10 5 15 5 5 

Betula pendula 3 2 5 + 2 5 10 5 5 5 5 5 

Betula pubescens  + 5   + +      

Pyrus communis + + + + + + +  + +  + 

Prunus divaricata +   +         

Malus sylvestris  + + + + +   + + + + 

Pinus sylvestris  + + + + + + + +  + + 

Carpinus betulus +   + +  + + + + +  

Трав’яно-чагарничковий 

ярус 

60 65 63 65 70 70 85 85 85 84 85 85 

Сonvallaria majalis 8 15 10 20 20 20 30 25 25 30 30 30 

Stellaria holostea 10 10 10 10 10 8 5 7 7 5 7 8 

Pteridium aquilinum 10 10 15 10 10 10 15 14 15 10 15 10 

Viola montana  + + +  + + + + + + + + 

Geum urbanum + + + + + + + +  + +  

Vicia sepium +   +      + +  

Pilosella onegensis + + +  + + + + + + + + 

Galium tinctorum     +   + + + + + 

Clinopodium vulgare + + + + + + + + + 1 + + 

Genista tinctoria + + + + + + + + + + + + 

Trifolium alpestre + + + + + + + + + + + + 
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№ опису 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

Trifolium medium    +   + +  +   

Veronica chamaedrys + + 1 + + + 1 + + + + + 

Astragalus glycyphyllos + + +  + +  + + + + + 

Fragaria vesca 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 

Primula veris + + + + + + + + + + +  

Euphorbia angulata     +  + +  + +  

Ranunculus auricomus + + +    + + +  + + 

Ranunculus polyanthemos  + + + + + + + + + + + 

Cruciata glabra + +  + + + +  + + +  

Anemone nemorosa + 5 7 8 10 15 20 20 25 30 25 25 

Clematis recta 5 3 3 3 3 3 + 1 + + + + 

Calamagrostis arundinacea 3 1 3 1 1 + + 1 1 + 1 1 

Taraxacum officinale   + + + + + +    + 

Campanula trachelium  +     + +  + +  

Campanula persicifolia + + + + + +  + + + + + 

Carex montana 3 5 3 5 10 10 10 13 10 5 7 7 

Festuca rubra  5 5 3 3 3 1 + 1 + + + + 

Brachypodium sylvaticum + 1 +  +   + + + +  

Poa angustifolia 5 5 3 1 + + + + + + + + 

Dactylis glomerata  + +     + + +   

Lathyrus niger + + + + +    + + + + 

Pyrethrum corymbosum + + +  + +   + + + + 
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№ опису 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

Betonica officinalis 1 1 + + 1 1 1 1 1 1 + 1 

Agrostis vinealis 5 3 5 + + + + + + + + + 

Serratula inermis + + + + + + + + + + +  

Viola hirta +  +  + + + + +   + 

Anthericum ramosum + + + + +  + +  + +  

Pulmonaria obscura   + + + +  +   + + 

Pulmonaria angustifolia + + +  + +   + + + + 

Pulsatilla patens + + + + +  + + + + +  

Dryopteris filix-mas    + +      +  

Dryopteris carthusiana + + + + + + + + + + + + 

Scrophularia nodosa + + + + + + + +  + + + 

Silene nutans + + +  + +  + +  + + 

Silene vulgaris    + + +  +  + +  

Platanthera bifolia + + +  +  + +  + +  

Potentilla alba +  + 1 1 1 1 1 + + + 1 

Viola reichenbachiana + + + + + + + + + + + + 

Moehringia trinervia  +  + + +     +  

Stachys sylvatica + + + + +   + + + + + 

Lilium martagon     + + + +  + +  

Erigeron canadensis +            

Potentilla argentea             

Poa pratensis    +  +       

Achillea millefolium       + +   +  
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№ опису 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

Hypochaeris radicata + +   + + + + + + + + 

Fallopia convolvulus             

Valeriana stolonifera             

Urtica dioica             

Campanula rotundifolia             

Phalacroloma annuum             

Sambucus ebulus             

Verbascum nigrum              

Linaria vulgaris              

Hypericum perforatum + + + + + +   +   + 

Polygonum persicaria             

Pimpinella saxifraga + + +  + +   + + + + 

Chelidonium majus             

Calamagrostis epigeios             

Cirsium vulgare              

Festuca ovina             

Stellaria media              

Lapsana communis  +   + +       

Deschampsia caespitosa             

Hylotelephium maximum             

Cirsium arvense             

Sonchus asper             
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№ опису 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

Carex hirta +            

Dianthus deltoides             

Chenopodium album             

Thalictrum simplex             

Picris hieracioides             

Leontodon hispidus             

Erodium cicutarium             

Mycelis muralis + + +      +   + 

Leucanthemum vulgare             

Tripleurospermum inodorum             

Pilosella officinarum             

Saponaria officinalis             

Daucus carota             

Prunella vulgaris             

Peucedanum oreoselinum  + + + + + + + + + + + 

Carex leporina             

Примітка: Сірим кольором виділено описи, використані для розрахунків видової подібності трав’яно-чагарничкового 

ярусу. 
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Таблиця В.6 

Описи рослинності материнських дубових лісів крушиново-трясучковидноосокових (Quercetum (roboris) 

franguloso (alni) cаricosum (brizoides) (ТЛУ – С3) та лісових культур дуба на їх місці  

у процесі відновлювальних сукцесій після суцільнолісосічних рубок 

№ опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Вік, років 120 1 2 3 7 10 

Кількість видів 31 31 39 50 83 51 60 64 56 49 54 48 36 41 37 53 61 55 

Деревостан 61 60 60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60 70 60 70 80 80 

Quercus robur 62 54 60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 65 50 50 75 70 

Populus tremula + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 5 5 10 5 5 

Malus sylvestris + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _ + +  + + + 

Carpinus betulus  + + _ _ _ _ _ _ _ _ _  + + + + + 

Pyrus communis + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _  +  + + + 

Salix caprea   + _ _ _ _ _ _ _ _ _       

Betula pendula + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 + 5 10 + 5 

Betula pubescens   + _ _ _ _ _ _ _ _ _       

Pinus sylvestris   + _ _ _ _ _ _ _ _ _       

Acer platanoides   + _ _ _ _ _ _ _ _ _  +   + + 

Підлісок  60 50 60 + + 1 + + + + + + 40 50 45 50 50 50 

Frangula alnus 40 35 40 + + 1 + + + + + + 30 30 30 30 30 35 

Sorbus aucuparia 10 15 10 + + + + + + + + + 5 10 10 10 10 5 

Rubus nessensis 10 +  +   + + + +  +  +  5 10 10 

Rubus idaeus +  + + + + + + + + + + 5 10 5 5  + 

Rhododendron 

luteum 

+               + + + 

Salix cinerea  +     + +           

Підріст + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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№ опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Quercus robur + + + + +  + +  + + + + + + + + + 

Populus tremula + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Malus sylvestris +  + + + + + + +   +    + + + 

Carpinus betulus  + +  +   + + + +  +   + + + 

Pyrus communis + + + + + + +  +   +   + + + + 

Salix caprea   +  + +        +     

Betula pendula + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Betula pubescens    + + + + + + +     +   + 

Pinus sylvestris     +  + + +     + +  + + 

Acer platanoides    + +         +     

Трав’яно-

чагарничковий 

ярус  

80 85 90 55 50 50 55 60 55 50 50 45 80 90 80 80 85 85 

Pteridium 

aquilinum 

3 5 5 5 5 3 1 1 1 1  1 3 5 5 3 5 5 

Carex brizoides 60 65 70 10 15 10 3 3 1 3 5 3 65 75 60 60 70 65 

Molinia caerulea 1   1 3 3 1 3 1 5 5 5 3 3 1 1 3 3 

Lysimachia vulgaris +  +  1  + 1 1 + +   + + + + + 

Trientalis europaea  +  +            + + + 

Calamagrostis 

arundinacea 

    + + + + +    + +  + 1 + 

Agrostis vinealis    3 5 5 5 5 + 7 8 8  3 3    

Clinopodium 

vulgare 

+  +    + + + + +      + + 

Vaccinium myrtillus  +              + + + 

Convallaria majalis 5 5 5 + 1 1 +         + + + 
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№ опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Luzula pilosa 

 

 + +  +  + + + + + + + +  + 1 + 

Maianthemum 

bifolium 

+           +       

Veronica officinalis    + + + + + +  + + +      

Cruciata glabra + + +  +  + + +        + + 

Polygonatum 

odoratum 

  +       + + +  + +  + + 

Athyrium filix-

femina 

                  

Dryopteris 

carthusiana 

+                +  

Hypericum 

maculatum 

  +             + +  

Melica nutans +  1       +    +  + + + 

Galium 

intermedium 

  5  +              

Rubus saxatilis     + + + +     + + + + +  

Milium effusum +           +       

Stellaria holostea   + 1 3 3 1 + + + + + 1 1 + 1 1 1 

Viola odorata   + +         + + + + +  

Hylotelephium 

maximum 

    +  + + +  + +  + +  +  

Thalictrum 

aquilegifolium 

  +                

Fragaria vesca 
1 1 1    + + + + + + + + + 1 1 

1 
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№ опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Veronica 

chamaedrys 

 +  + + + + + + + + + + + + 1 1 1 

Melampyrum 

nemorosum 

+ + +  1 1 + + + + 1     1 3 1 

Melittis sarmatica     +            +  

Hypericum 

montanum 

  +              + + 

Carex montana             +      

Betonica officinalis + + + + + +    + +  + + + + + + 

Digitalis 

grandiflora 

 + +           + +  +  

Brachypodium 

sylvaticum 

    +     + 1     + 1 1 

Lilium martagon   +                

Scrophularia 

nodosa 

    + + +    + +     + + 

Ajuga reptans  +  + + + + + +  + +    + +  

Origanum vulgare       + +         + + 

Vicia sepium   +       + +        

Festuca gigantea                 +  

Lathyrus niger +  +    +   + +     + + + 

Deschampsia 

caespitosa 

  +    + + +          

Viola 

reichenbachiana 

 + +  +  +     + + + +  + + 

Campanula 

trachelium 

  
+  + 
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№ опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Campanula 

persicifolia 

+  + + +  + + +       + + + 

Viola riviniana                   

Epipactis 

helleborine 

  +                

Platanthera bifolia                   

Neottia nidus-avis                   

 

Vicia sylvatica                   

Anemone nemorosa 40 45 50             + + + 

Stellaria graminea    + + + + + + + 1 +       

Galeopsis tetrahit    7 5 5 7 8 7 5 3 3 + + +    

Fallopia 

convolvulus 

    +        +      

Hieracium 

umbellatum 

    +      + +    + + + 

Erechtites 

hieracifolia 

   5 5 7 7 8 5 + +        

Saponaria 

officinalis 

    +  +            

Persicaria minor    + 3 + 5 5 1 + 1 +     +  

Festuca multiflora     + + + +    +    +   

Moehringia 

trinervia 

   + +  +  +       + + + 

Erigeron 

canadensis 

   3 5 5 8 10 7 8 10 10       

Carex sylvatica     + +           +  
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№ опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Phalacroloma 

septentrionalis 

   1 3 5 7 5 5 3 3 3 +      

Gnaphalium 

sylvaticum 

    +   +  +         

Holcus mollis    + +      1 +       

Lactuca serriola     + +  1 + + 1        

Angelica sylvestris     +              

Stellaria media    + +  + 1  1 3 +  + +    

Urtica dioica    + + + + + + + +   +     

Xanthoxalis stricta    + + +  + +     + +    

Juncus effusus    + + +    + 1 + + + +  + + 

Anthriscus 

sylvestris 

    +   +   1     + +  

Laserpitium 

latifolium 

    +              

Taraxacum 

officinale 

   + + + + + +  + +       

Melandrium album     +  + +           

Persicaria 

hydropiper 

   + + + + 1 + + +     + + + 

Cirsium vulgare     +   +   +        

Linaria vulgaris    + + + + 1 + + 1 +       

Plantago major    + +   1 +          

Juncus 

conglomeratus 

 

   + +  +     + + +   
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№ опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Cirsium arvense    + + +  3 +  + +       

Stellaria alsine     +    +  +        

Polygonum 

aviculare 

   + + + + 1           

Bidens frondosa    1 3 1 3 5 3 3 3 1    + 1  

Carex pilosa    + +           + + + 

Potentilla erecta    + +   +           

Luzula pallescens    + + +  1 +  1 +    + + + 

Hypericum 

perforatum 

    +  + + + + 1  + +   +  

Festuca ovina     +              

Elytrigia repens     + + + 1 + + 1 1     +  

Sonchus arvensis     +  + + +  + +       

Oenothera villosa     +   +           

Chamerion 

angustifolium 

   + 1 + 3 5 5 + 1 + + + + + + + 

Galeopsis bifida    + + 1 1 + + 1 3 3 3 3 3 1 + + 

Calamagrostis 

epigeios 

   + + +  + + 1 5 3 1 1 1 + +  

Verbascum lychnitis      + +   +  +  +     

Carex hirta    + + +       + + + + + + 

Carex pallescens     +  + + + + + + +   +   

Примітка. Сірим кольором виділено описи, використані для розрахунків видової подібності трав’яно-чагарничкового 

ярусу. 
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Таблиця В.6 

Описи рослинності материнських дубових лісів крушиново-трясучковидноосокових (Quercetum (roboris) 

franguloso (alni) cаricosum (brizoides) (ТЛУ – С3) та лісових культур дуба на їх місці у процесі відновлювальних 

сукцесій після суцільнолісосічних рубок 

№ опису 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Вік, років 20 40 40 40 60 80 90 100 100 100 

Кількість видів 60 50 43 57 43 50 56 43 43 40 65 40 37 37 50 47 44 44 

Деревостан 90 95 90 85 85 90 85 85 85 80 80 75 65 70 65 61 71 61 

Quercus robur 85 90 90 80 85 85 85 85 80 75 80 75 60 70 65 50 55 45 

Populus tremula 5 5 + 5 + 5 + + 5 5 + + 5 + + + 11 + 

Malus sylvestris + + + + + + + + + +  + + +  +  + 

Carpinus betulus + + + + + + + +  + +  +  + + +  

Pyrus communis + + + + + + + + + + + + + +     

Salix caprea +   + +   + +  + +  + + +  + 

Betula pendula + + + + + + + + + +  + + + + + + 6 

Betula pubescens    + +  + +  + +    + + +  

Pinus sylvestris +       + + + + +  +  11 10 10 

Acer platanoides + + + + + + + + +  + + + + + +  + 

Підлісок  50 40 40 30 40 50 50 40 40 20 30 20 60 40 40 40 35 40 

Frangula alnus 40 40 30 20 30 40 50 30 30 20 20 20 50 30 30 30 25 30 

Sorbus aucuparia 10 + 10 10 10 + + 10 10 + 10 + 10 10 + 10 5 10 

Rubus nessensis  + + + + 10 + + +    +  10 + 5 + 

Rubus idaeus + + +  + + +      + + +    

Rhododendron luteum    +  +       +  +    
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№ опису 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Salix cinerea +   +    + +     +     

Підріст + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Quercus robur + +  +  + + + + + + + + + + + + + 

Populus tremula + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

Malus sylvestris + + + +  + +  +  +   +  + + + 

Carpinus betulus + + + + + +  + + + + +    + + + 

Pyrus communis +    +      +   + + + +  

Salix caprea +  + +       +    +    

Betula pendula + + + + + + + +   +   + + + + + 

Betula pubescens +    +      +     + + + 

Pinus sylvestris   + +       +    + +  + 

Acer platanoides  +  +   +    +  +   + +  

Трав’яно-

чагарничковий ярус  
80 85 90 80 80 85 85 85 85 85 85 75 90 65 65 50 60 65 

Pteridium aquilinum 5 8 10 8 5 5 5 3 1 5 5 3 15 5 1 10 8 10 

Carex brizoides 65 65 65 60 65 60 65 70 75 75 70 60 65 40 55 35 50 50 

Molinia caerulea 5 5 5 3 3 3 5 5 5  +  8 5 3  + + 

Lysimachia vulgaris 1 + + +  + 1  + 1 +  1 + 1 + +  

Trientalis europaea + + + + + + + + + + + + 1  +    

Calamagrostis 

arundinacea 

1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 5 12 8 5 

Agrostis vinealis    +    +    + +  +    

Clinopodium vulgare + +  +  + +   + + + + + +  + + 
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№ опису 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Vaccinium myrtillus 3 5 10 8 10 5 10 10 8 10 5 8 +  + 3 1 + 

Convallaria majalis 5 5 8 5 5 5 8 5 5 5 3 5 1 3 3 10 10 + 

Luzula pilosa 1 1 1 + + + 1 + + + + + + 1 1 1 1  

Maianthemum bifolium + + + +  + + +  + + + + + + +  + 

Veronica officinalis + +  +  + + +   + + +  + +  + 

Cruciata glabra 1 1 1 + +  + + + + + + + 1 + + + + 

Polygonatum odoratum 3 3 1 + 1  3  3 3 3  + 1 + + +  

Athyrium filix-femina +    +  +   + +  +    +  

Dryopteris carthusiana + + +  +  + +  + +  + + + + + + 

Hypericum maculatum + + + +  + +  +  + + +   + + + 

Melica nutans 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 + 1 1 1 +  

Galium intermedium 1 3 3 3 3 1 3 3 3  1 1 + + + + + + 

Rubus saxatilis 1 3 5 1 3 1 5 5 5 3 1 3 + + 1   + 

Milium effusum +  +   + + +   +  +      

Stellaria holostea 3 5 5 + + + 1 1 1 1 1 3  1 3 1 1 1 

Viola odorata + +  +  + + +  + + +  + + + + + 

Hylotelephium 

maximum 

 +   + + + +   +    + +   

Thalictrum 

aquilegifolium 

+  + + + +     +     +   

Fragaria vesca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + + + + + 

Veronica chamaedrys + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Продовження таблиці В.6 

№ опису 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Melampyrum 

nemorosum 

3 5 5 3 3 3 3 3 3 + 1 +  + 1 3   

Melittis sarmatica + +  + + + + + +  + +  + + + + + 

Hypericum montanum +  + + + + + + + + + +   + + +  

Carex montana +   +     +  +   +  1 1 1 

Betonica officinalis 1 +  +  + + + + + + +  + + + + + 

Digitalis grandiflora +  + + + + +  +  + +   + + +  

Brachypodium 

sylvaticum 

+ 1 1 1 + 1 1   + +   +  + +  

Lilium martagon +   +   + +  + +    + + + + 

Scrophularia nodosa + + + +   +  + + + +   + + + + 

Ajuga reptans + +  +    +  + + +    +  + 

Origanum vulgare +    + + + + + + + +  + + + +  

Vicia sepium    + +    +  +     +   

Festuca gigantea  +  + +    +  + +   + + + + 

Lathyrus niger +  +  + + +  +  + + +      

Deschampsia caespitosa                   

Viola reichenbachiana + + + + + + + + + + + +   +   + 

Campanula trachelium  + +   + +   + + +       

Campanula persicifolia +  + + + + + + +  + + +  +    

Viola riviniana + +  + + +  +   +        

Epipactis helleborine       + + +  +  + + +  +  

Platanthera bifolia       +   +    +     
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Продовження таблиці В.6 

№ опису 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Neottia nidus-avis       +  +  +    +    

Vicia sylvatica           +        

Anemone nemorosa 3 3 1 30 35 40 45 50 50 50 50 50 45 50 50 45 45 40 

Stellaria graminea                   

Galeopsis tetrahit                   

Fallopia convolvulus                   

Hieracium umbellatum  +  +   +    +        

Erechtites hieracifolia                   

Saponaria officinalis                   

Persicaria minor                   

Festuca multiflora                   

Moehringia trinervia + + +  +  + + +  + + +  +    

Erigeron canadensis                   

Carex sylvatica +  + + +  +  +  +        

Stellaria alsine                   

Polygonum aviculare                   

Bidens frondosa                   

Carex pilosa +         1 + +       

Potentilla erecta    +  +             

Luzula pallescens + +  +  +  + + + +        
Hypericum perforatum  +                 

Phalacroloma 

septentrionalis 

                  

Gnaphalium sylvaticum                   
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Продовження таблиці В.6 

№ опису 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Holcus mollis                   

Lactuca serriola                   

Angelica sylvestris  +                 

Stellaria media                   

Urtica dioica                   

Xanthoxalis stricta                   

Juncus effusus    +               

Anthriscus sylvestris                   

Laserpitium latifolium +                  

Taraxacum officinale                   

Melandrium album                   

Persicaria hydropiper                   

Cirsium vulgare                   

Linaria vulgaris                   

Plantago major                   

Juncus conglomeratus                   

Cirsium arvense                   

Festuca ovina                   

Elytrigia repens                   

Sonchus arvensis                   

Oenothera villosa                   

 Chamerion 

angustifolium 
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Продовження таблиці В.6 

№ опису 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Galeopsis bifida + +                 

Calamagrostis epigeios                   

Verbascum lychnitis                   

Carex hirta                   

Carex pallescens +     + +   +         

Примітка. Кольором виділено описи, використані для розрахунків видової подібності трав’яно-чагарничкового ярусу. 
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Таблиця В.7  

Статистичні показники балів екологічних параметрів, визначених 

методом фітоіндикації у свіжих сугрудах (С2) 

Група віку 
Статистичні 

показники 

Екологічні параметри 

Hd fH Rc Sl Ca Nt Ae 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

130-140 

років 

M 12,4 5,9 9,1 8,4 8,2 5,7 7,8 

m 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 

Std 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 

V% 1,6 1,7 0,6 1,2 1,8 0,0 1,9 

P% 0,9 1,0 0,3 0,7 1,1 0,0 1,1 

1 рік 

M 11,5 5,9 8,3 7,7 7,9 5,6 7,0 

m 0,26 0,03 0,09 0,12 0,09 0,03 0,21 

Std 0,45 0,06 0,15 0,20 0,15 0,06 0,36 

V% 3,91 0,97 1,83 2,60 1,94 1,04 5,15 

P% 2,26 0,56 1,06 1,50 1,12 0,60 2,97 

2 роки 

M 11,1 5,9 8,2 7,7 7,9 5,4 6,7 

m 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06 0,00 0,00 

Std 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,00 0,00 

V% 0,45 0,85 0,61 1,30 1,27 0,00 0,00 

P% 0,26 0,49 0,35 0,75 0,73 0,00 0,00 

3 роки 

M 10,8 6 8,3 7,8 8 5,4 6,6 

m 0,21 0,12 0,29 0,15 0,15 0,12 0,10 

Std 0,36 0,20 0,50 0,26 0,26 0,20 0,17 

V% 3,34 3,33 6,02 3,39 3,31 3,70 2,62 

P% 1,93 1,92 3,48 1,96 1,91 2,14 1,52 
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Продовження таблиці В.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9-10 років 

M 12,1 5,9 8,6 7,9 7,9 5,5 7,4 

m 0,21 0,15 0,15 0,15 0,12 0,10 0,06 

Std 0,36 0,26 0,26 0,26 0,20 0,17 0,10 

V% 2,98 4,48 3,08 3,35 2,53 3,15 1,35 

P% 1,72 2,59 1,78 1,93 1,46 1,82 0,78 

20-40 років 

M 12,2 5,8 8,7 8,0 7,9 5,6 7,3 

m 0,00 0,00 0,09 0,17 0,06 0,03 0,00 

Std 0,00 0,00 0,15 0,30 0,10 0,05 0,00 

V% 0,00 0,00 1,73 3,75 1,27 0,90 0,00 

P% 0,00 0,00 1,00 2,17 0,73 0,52 0,00 

50-60 років 

M 12,2 5,8 8,9 8,2 8,1 5,8 7,4 

m 0,17 0,03 0,06 0,06 0,09 0,07 0,12 

Std 0,29 0,06 0,10 0,10 0,15 0,12 0,20 

V% 2,37 1,00 1,12 1,22 1,89 2,00 2,70 

P% 1,37 0,58 0,65 0,70 1,09 1,16 1,56 

80-90 років 

M 12,7 5,9 8,9 8,3 8,0 5,8 7,7 

m 0,00 0,03 0,06 0,09 0,06 0,03 0,06 

Std 0,00 0,05 0,10 0,15 0,10 0,05 0,10 

V% 0,00 0,85 1,12 1,82 1,25 0,87 1,30 

P% 0,00 0,49 0,65 1,05 0,72 0,50 0,75 

100-110 

років 

M 12,5 5,9 9,0 8,5 8,3 5,7 7,6 

m 0,14 0,06 0,03 0,09 0,14 0,03 0,14 

Std 0,25 0,10 0,05 0,15 0,25 0,05 0,25 

V% 2,01 1,69 0,56 1,78 3,03 0,88 3,31 

P% 1,16 0,98 0,32 1,02 1,75 0,51 1,91 
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Таблиця В.8 

Статистичні показники балів екологічних параметрів, визначених 

методом фітоіндикації у вологих сугрудах (С3) 

Група віку 
Статистичні 

показники 

Екологічні параметри 

Hd fH Rc Sl Ca Nt Ae 

120 років 

M 10,4 7,0 9,5 9,5 8,6 4,9 6,7 

m 0,12 0,15 0,10 0,21 0,10 0,15 0,12 

Std 0,20 0,26 0,17 0,36 0,17 0,26 0,20 

V% 1,92 3,78 1,82 3,80 2,01 5,40 2,99 

P% 1,11 2,18 1,05 2,19 1,16 3,12 1,72 

1 рік 

M 10,7 6,5 8,4 8,0 7,6 4,7 7,1 

m 0,15 0,06 0,15 0,10 0,15 0,06 0,15 

Std 0,26 0,10 0,26 0,17 0,26 0,10 0,26 

V% 2,47 1,54 3,15 2,17 3,48 2,13 3,73 

P% 1,43 0,89 1,82 1,25 2,01 1,23 2,15 

2 роки 

M 10,8 5,8 8 7,3 7,4 4,5 6,9 

m 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,21 

Std 0,35 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,36 

V% 3,21 4,56 3,31 3,62 3,58 5,88 5,23 

P% 1,85 2,63 1,91 2,09 2,06 3,39 3,02 

3 роки 

M 10,5 5,9 7,9 6,9 7,3 4,7 7 

m 0,15 0,15 0,20 0,10 0,12 0,12 0,21 

Std 0,26 0,26 0,35 0,17 0,20 0,20 0,36 

V% 2,52 4,48 4,38 2,51 2,74 4,26 5,15 

P% 1,45 2,59 2,53 1,45 1,58 2,46 2,97 

7 років 

M 10,7 6,4 9,1 8,5 8 5,2 6,7 

m 0,21 0,06 0,17 0,15 0,20 0,15 0,17 

Std 0,36 0,10 0,30 0,26 0,35 0,26 0,30 

V% 3,37 1,56 3,30 3,11 4,33 5,09 4,48 

P% 1,95 0,90 1,90 1,80 2,50 2,94 2,59 



419 

Продовження таблиці В.8 

Група віку 
Статистичні 

показники 

Екологічні параметри 

Hd fH Rc Sl Ca Nt Ae 

10 років 

M 10,5 6,7 9,2 8,3 8 4,6 6,6 

m 0,15 0,10 0,06 0,15 0,15 0,12 0,10 

Std 0,26 0,17 0,10 0,26 0,26 0,20 0,17 

V% 2,52 2,59 1,09 3,19 3,31 4,35 2,62 

P% 1,45 1,49 0,63 1,84 1,91 2,51 1,52 

20 років 

M 10,4 6,5 9,0 8,5 8,1 4,7 6,9 

m 0,03 0,03 0,06 0,06 0,15 0,06 0,12 

Std 0,06 0,06 0,10 0,10 0,25 0,10 0,21 

V% 0,55 0,89 1,11 1,18 3,12 2,13 3,03 

P% 0,32 0,52 0,64 0,68 1,80 1,23 1,75 

40 років 

M 10,4 6,7 9,1 8,7 8,0 4,7 6,8 

m 0,03 0,06 0,00 0,12 0,12 0,09 0,03 

Std 0,06 0,10 0,00 0,21 0,21 0,15 0,06 

V% 0,55 1,49 0,00 2,38 2,59 3,23 0,85 

P% 0,32 0,86 0,00 1,38 1,50 1,86 0,49 

60 років 

M 10,4 6,6 9,0 8,6 8,2 4,7 6,6 

m 0,06 0,03 0,06 0,12 0,03 0,03 0,07 

Std 0,10 0,06 0,10 0,21 0,06 0,06 0,12 

V% 0,96 0,88 1,11 2,41 0,71 1,22 1,76 

P% 0,56 0,51 0,64 1,39 0,41 0,70 1,02 

80 років 

M 10,4 6,5 9,3 8,8 8,5 4,7 6,7 

m 0,19 0,10 0,07 0,15 0,07 0,06 0,12 

Std 0,32 0,17 0,12 0,25 0,12 0,10 0,21 

V% 3,10 2,66 1,25 2,85 1,35 2,13 3,09 

P% 1,79 1,54 0,72 1,64 0,78 1,23 1,78 

90 років 

M 10,3 6,9 9,3 8,9 8,6 4,7 6,5 

m 0,12 0,03 0,09 0,22 0,10 0,15 0,03 

Std 0,21 0,06 0,15 0,38 0,17 0,25 0,06 

V% 2,03 0,84 1,65 4,24 2,01 5,39 0,89 

P% 1,17 0,49 0,95 2,45 1,16 3,11 0,52 
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Додаток B.9 

Узагальнення участі еколого-ценотичних груп видів у флористичному 

складі трав’яно-чагарничкового ярусу рослинних угруповань  

 

 Рис. В.1. Узагальнення участі еколого-ценотичних груп видів у 

флористичному складі трав’яно-чагарничкового ярусу рослинних угруповань 

різного віку у вологих сугрудах 
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Додаток В.10 

Динаміка частки життєвих форм видів у трав’яно-чагарничковому ярусі 

рослинних угруповань різного віку 

 

Рис. В.2. Динаміка частки життєвих форм видів у трав’яно-

чагарничковому ярусі рослинних угруповань різного віку, які формуються 

після суцільних рубок головного користування у вологих сугрудах 
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Додаток В.11 

Узагальнення участі еколого-ценотичних груп видів у флористичному 

складі трав’яно-чагарничкового ярусу рослинних угруповань  

дубових лісів  

 

Рис. В.3. Узагальнення участі еколого-ценотичних груп видів у 

флористичному складі трав’яно-чагарничкового ярусу рослинних угруповань 

дубових лісів різного віку у свіжих сугрудах 
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Додаток В.12 

Динаміка частки життєвих форм видів у трав’яно-чагарничковому ярусі 

рослинних угруповань різного віку, які формуються після суцільних 

рубок головного користування у дубових лісах свіжих сугрудів 

 

Рис. В.4. Динаміка частки життєвих форм видів у трав’яно-

чагарничковому ярусі рослинних угруповань різного віку, які формуються 

після суцільних рубок головного користування у дубових лісах свіжих 

сугрудів 
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Додаток Г. Характеристика модельних дерев 

Таблиця Г.1 

Характеристика модельних дерев для дослідження радіальних приростів 

ТЛУ, квартал/виділ № моделі 1 2 3 3 5 6 7 8 9 

Малинське ЛГ ,Слобідське л-во 

С2, 15 / 2 
 

D 1,3;см 31,0 26,0 34,0 28,0 31,2 24,0 26,0 26,0 33,0 
D к.ш.;см 41,0 35,2 46,5 41,5 43,5 30,0 35,0 33,0 47,0 

С2, 14 / 18 
 

D 1,3;см 30,0 35,2 28,5 35,0 24,3 26,0 38,7 28,3 30,5 
D к.ш.;см 38,0 43,2 37,2 49,5 31,5 38,5 60,3 36,5 43,5 

С3, 13 / 10 
 

D 1,3;см 32,5 39,5 28,5 29,0 46,5 29,0 41,0 29,5 32,0 
D к.ш.;см 45,0 52,0 38,5 44,0 60,0 45,0 65,0 48,0 47,0 

С3, 16/ 62 
 

D 1,3;см 32,5 39,5 28,5 29,0 46,5 29,0 41,0 29,5 32,0 
D к.ш.;см 45,0 52,0 38,5 44,0 60,0 45,0 65,0 48,0 47,0 

Коростенське ЛМГ, Шершнівське л-во 

С2, 65 / 29 
 

D 1,3;см 45,0 42,0 39,0 49,0 32,0 36,0 26,0 37,0 25,5 
Н, м 26,5 27,5 28,0 29,0 25,5 28,0 25,0 27,5 26,5 

С2, 66 / 18 
 
 

D 1,3;см 35,6 45,0 31,9 24,0 35,5 33,8 37,1 32,0 34,2 
Н, м 23,0 24,0 27,0 22,0 23,5 24,5 27,5 27,5 28,0 

А, років 72 72 74 74 71 78 73 51 61 

С3, 75 / 29 
 

D 1,3;см 57,6 38,0 26,3 39,5 33,0 32,4 36,8 34,1 32,8 
Н, м 28,5 28,5 27,5  26,5 27,5 25,5 28,5 27,0 

С3, 80 / 2 
 

D 1,3;см 37,9 23,8 41,0 38,3 29,2 26,5 33,5 24,3 27,1 
Н, м 29,5 25,5 30,0 31,0 31,0 31,0 31,0 29,5 30,5 

Лугинське ЛГ, Дивлінське л-во 

С3, 39 / 22; повнота 0,55 
Вік 100 років 

D 1,3;см 52,7 54,3 47,5 52,1 47,4 38,3 39,8 43,0 44,5 
Н, м 25,0 27,0 26,0 28,0 26,0 25,0 28,0 27,0 25,0 

С3, 39 / 22; повнота 0,6 D 1,3;см 45,0 43,8 48,3 34,5 54,0 32,3 42,8 35,7 38,7 
Вік 100 років Н, м 26,5 26,0 27,0 26,0 28,0 24,0 25,5 26,5 28,0 
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Таблиця Г.2 

Статистична оцінка радіальних приростів модельних дерев дуба звичайного за 70-ти річний період 

ТЛУ, 

квартал/виділ 

Статистичні показники 

Середнє значення 

Стандартні 
Дисперсія 

Мінімум Максимум 

Коефіцієнт 

варіації 

(V) ,% 

Точність 

досліду,% похибка відхилення 

Малинське ЛГ ,Слобідське л-во 

С2, 15 / 15 2,12 0,063 0,526 0,2768 1,04 3,41 24,8 3,0 

С2, 14 / 18 2,19 0,099 0,828 0,6854 0,90 4,00 37,8 4,5 

С3, 13 / 10 1,92 0,069 0,577 0,3324 0,70 3,19 30,1 3,6 

С3, 16/ 62 2,23 0,070 0,584 0,341 1,02 3,71 26,2 3,1 

Коростенське ЛМГ, Шершнівське л-во 

С2, 65 / 29 1,75 0,066 0,555 0,3077 0,67 2,94 31,8 3,8 

С2, 66 / 18 1,99 0,071 0,594 0,3526 0,99 3,16 29,8 3,6 

С3, 75 / 29 1,07 0,023 0,191 0,0363 0,61 1,59 17,7 2,1 

С3, 80 / 2 1,38 0,052 0,439 0,1929 0,69 2,33 31,8 3,8 

Лугинське ЛГ, Дивлінське л-во 

С3, 39 / 22 1,41 0,034 0,287 0,0825 0,95 2,15 20,4 2,4 

С3, 39 / 22 1,34 0,029 0,243 0,0589 0,95 1,97 18,1 2,2 
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Таблиця Г.3 

Статистична оцінка індексів радіальних приростів модельних дерев дуба звичайного за 70-ти річний період 

ТЛУ, 

квартал/виділ 

Статистичні показники 

Середнє 

значення 

Стандартні Дисперсія 
Мінімум Максимум 

Коефіцієнт 

варіації (V) ,% 

Точність 

досліду,% похибка відхилення 

Малинське ЛГ ,Слобідське л-во 

С2, 15 / 15 99,96 2,965 2,965 615,187 48,97 160,98 24,8 3,0 

С2, 14 / 18 100,00 4,516 4,516 1427,839 41,21 182,37 37,8 4,5 

С3, 13 / 10 100,02 3,598 3,598 906,409 36,62 166,51 30,1 3,6 

С3, 16/ 62 100,03 3,134 3,134 687,682 45,84 166,58 26,2 3,1 

Коростенське ЛМГ, Шершнівське л-во 

С2, 65 / 29 100,02 3,797 31,770 1009,318 38,22 168,50 31,8 3,8 

С2, 66 / 18 99,99 3,559 29,780 886,87 49,41 158,57 29,8 3,6 

С3, 75 / 29 100,00 2,121 17,747 314,95 56,98 148,29 17,7 2,1 

С3, 80 / 2 100,04 3,804 31,826 1012,92 49,66 168,99 31,8 3,8 

Лугинське ЛГ, Дивлінське л-во 

С3, 39 / 22 99,84 2,435 20,372 415,006 67,61 152,34 20,4 2,4 

С3, 39 / 22 99,89 2,165 18,116 328,220 71,27 146,85 18,1 2,2 

Середнє значення 

С2 100,00 3,379 28,278 799,655 49,66 152,30 28,2 3,3 

С3 99,90 1,830 15,313 234,512 68,26 133,13 15,3 1,8 
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Додаток Д. Середня температура повітря та сума опадів 

Додаток Д.1. Середня температура повітря за даними метеостанцій 

Таблиця Д.1 

Середня температура повітря по метеостанції м. Коростень 

Роки 

Місяці 
Температура, 

оС  

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 
за 

рік 

за 

вегета- 

ційний 

період 

С2-К С3-К 
С2-

М 
С3-М 

1948 -1,0 -6,1 -0,9 9,4 15,0 19,0 14,9 18,0 11,9 7,2 0,2 -5,2 6,9 15,8 66,9 1,09 1,04 1,04 

1949 -2,5 -2,7 -1,1 6,9 15,7 15,2 17,3 16,7 13,4 5,5 4,3 0,6 7,4 15,7 64,9 1,19 1,13 0,99 

1950 -12,5 -1,5 0,8 11,1 14,5 16,5 17,8 16,3 13,0 5,1 2,4 -0,7 6,9 15,6 65,1 0,76 0,84 1,00 

1951 -4,6 -5,6 0,3 9,2 12,8 17,9 19,1 19,2 14,0 3,9 2,9 -0,5 7,4 16,6 69,0 0,95 1,02 1,06 

1952 -1,6 -3,1 -7,2 8,2 11,4 15,9 23,9 19,5 12,4 6,8 0,8 -3,6 7,0 16,6 70,7 1,03 1,00 0,95 

1953 -5,0 -6,9 -2,1 7,1 12,7 19,5 20,3 17,5 12,5 6,9 -2,0 -3,7 6,4 16,5 70,0 1,07 1,07 1,03 

1954 -12,5 -13,2 0,6 4,3 14,8 20,3 18,2 18,4 14,2 7,1 1,3 -1,4 6,0 17,5 71,7 0,90 0,86 0,89 

1955 -4,2 -3,9 -1,8 4,1 11,6 16,2 19,6 18,9 14,8 8,6 0,0 -2,6 6,8 16,2 66,3 1,01 1,04 1,16 

1956 -4,3 -14,3 -4,0 5,7 12,5 19,5 17,3 17,1 11,2 7,4 -2,8 -2,9 5,2 15,5 66,4 1,04 1,04 0,97 

1957 -3,5 0,5 -1,0 8,1 13,3 17,9 19,1 17,4 12,3 6,7 2,2 -3,9 7,4 16,0 67,7 1,00 1,02 0,96 

1958 -4,0 -1,2 -1,8 5,0 16,2 15,8 18,5 16,7 11,3 7,9 1,7 -0,7 7,1 15,7 67,2 1,05 1,04 1,05 

1959 -2,5 -2,8 1,9 7,4 12,8 17,9 22,7 18,4 10,1 5,0 -0,1 -4,7 7,2 16,4 71,8 0,95 0,93 1,01 

1960 -4,8 -5,1 -1,9 6,7 13,6 18,3 20,1 16,9 10,9 8,5 4,1 3,0 7,5 16,0 68,9 0,98 1,02 0,94 

1961 -4,9 -1,1 3,5 8,8 12,7 19,1 18,6 17,1 12,9 7,3 2,9 -4,5 7,7 16,1 67,5 0,99 0,94 0,98 

1962 -1,7 -4,5 -3,6 9,3 13,4 15,4 16,4 17,7 12,3 7,7 4,2 -4,9 6,8 15,0 62,9 1,11 1,10 1,11 

1963 -14,5 -7,0 -4,4 9,1 17,1 17,0 21,0 20,2 14,8 7,7 4,4 -7,4 6,5 18,0 75,3 0,98 1,01 0,91 

1964 -7,3 -7,9 -4,6 7,3 12,3 21,7 19,1 15,6 12,9 8,2 1,9 -1,0 6,5 16,3 68,7 0,81 0,85 0,99 

1965 -4,7 -7,6 -0,9 4,8 11,4 16,6 17,3 16,2 13,9 5,8 -2,7 -1,4 5,7 15,1 61,5 1,06 1,03 1,00 

1966 -4,7 -2,5 2,7 10,3 15,5 16,4 19,1 17,8 11,6 11,0 0,7 -3,8 7,8 16,1 68,8 1,08 1,09 1,06 
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Продовження таблиці Д.1 

Роки 

Місяці 
Температура, 

оС  

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 
за 

рік 

за 

вегета- 

ційний 

період 

С2-К С3-К 
С2-

М 
С3-М 

1967 -9,4 -5,8 1,9 8,9 15,7 17,5 19,4 17,6 15,2 10,6 4,2 -4,7 7,6 17,1 70,2 1,02 1,01 1,03 

1968 -8,8 -4,6 0,2 9,2 13,8 18,8 17,2 18,6 13,1 6,9 1,3 -4,3 6,8 16,3 68,4 0,91 0,91 0,92 

1969 -11,2 -7,4 -4,5 6,4 13,7 16,4 17,9 17,0 12,5 6,8 4,4 -7,5 5,4 15,5 65,0 0,99 1,00 0,97 

1970 -6,5 -6,5 -0,4 8,3 15,9 16,8 19,4 16,9 12,5 5,9 2,9 -2,4 6,9 16,3 69,0 1,00 1,01 1,00 

1971 -5,5 -3,3 -2,3 6,3 15,1 16,7 23,2 17,8 11,1 6,7 1,2 1,0 7,3 16,8 72,8 1,05 1,05 1,08 

1972 -9,7 -4,8 1,1 9,4 14,9 18,3 20,9 19,1 12,5 5,5 3,1 -0,8 7,5 17,1 73,2 1,03 1,03 1,02 

1973 -6,8 -0,7 0,9 8,9 13,4 16,8 19,0 17,3 11,4 6,4 0,5 -2,9 7,0 15,6 66,5 0,96 0,99 0,95 

1974 -4,6 0,1 2,1 6,0 11,9 15,7 16,6 17,8 14,5 8,6 2,0 0,6 7,6 15,3 62,0 0,90 0,88 0,94 

1975 0,4 -1,7 3,6 9,2 17,3 18,5 19,0 18,1 15,2 7,0 -0,6 -1,1 8,7 17,6 72,9 1,11 1,07 1,08 

1976 -6,5 -9,5 -1,5 8,5 11,9 15,1 17,2 15,3 12,7 4,2 2,8 -1,5 5,7 14,4 59,5 0,94 0,95 0,93 

1977 -6,1 -1,7 2,5 6,9 14,1 16,3 17,2 16,0 11,0 7,2 3,5 -3,8 6,9 14,9 63,6 1,04 1,01 1,04 

1978 -5,8 -6,0 1,7 7,4 11,8 15,7 16,1 16,2 10,8 7,4 4,2 -5,8 6,1 14,1 59,8 1,03 1,06 1,09 

1979 -6,0 -7,9 1,0 5,8 16,1 19,5 15,3 18,2 13,7 8,4 0,9 -0,7 7,0 16,6 69,1 0,92 0,98 0,85 

1980 -8,8 -5,1 -4,5 6,3 9,8 16,0 17,8 16,5 13,0 8,2 0,8 -1,6 5,7 14,6 60,1 1,02 0,95 1,06 

1981 -5,1 -2,9 1,3 4,7 14,9 19,0 18,9 16,7 12,8 8,9 1,3 -2,2 7,4 16,5 69,5 1,00 1,04 1,02 

1982 -4,2 -4,3 1,3 5,8 14,3 15,7 17,7 17,9 14,4 7,8 2,7 1,4 7,5 16,0 65,6 1,06 1,07 0,99 

1983 -0,5 -3,6 2,3 10,0 17,0 17,4 18,2 18,1 15,1 7,4 0,6 -2,1 8,3 17,2 70,7 0,96 0,94 0,96 

1984 -2,3 -5,6 -0,1 9,2 14,9 14,9 16,4 17,3 14,4 9,1 0,6 -4,2 7,1 15,6 63,5 0,94 0,94 1,03 

1985 -10,5 -14,1 -1,8 8,6 16,0 16,2 17,0 19,2 11,7 7,8 -1,3 -1,0 5,7 16,0 68,4 1,08 1,12 1,07 

1986 -3,1 -9,7 0,1 10,1 15,4 17,7 18,0 18,5 11,2 6,4 2,5 -3,7 7,0 16,2 69,6 0,99 0,97 0,90 

1987 -14,8 -3,9 -5,8 5,2 13,5 17,2 19,2 15,2 12,4 6,4 2,5 -2,5 5,4 15,5 65,1 0,90 0,92 0,97 

1988 -3,6 -3,0 0,6 6,9 15,3 17,0 20,7 17,4 13,5 5,9 -2,4 -2,9 7,1 16,8 70,4 1,09 1,08 1,05 
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Продовження таблиці Д.1 

Роки 

Місяці 
Температура, 

оС  

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 
за 

рік 

за 

вегета- 

ційний 

період 

С2-К С3-К 
С2-

М 
С3-М 

1989 0,6 2,2 4,3 9,9 14,4 18,1 18,1 17,4 14,0 8,4 -0,1 -0,2 8,9 16,4 68,0 0,91 0,90 0,93 

1990 0,2 2,9 5,7 9,2 13,4 16,4 16,9 17,3 11,0 7,8 4,9 -1,9 8,7 15,0 64,0 1,09 1,08 1,09 

1991 -1,7 -5,4 1,0 7,7 11,7 17,2 19,8 17,7 13,7 7,7 2,8 -3,0 7,4 16,0 66,4 1,04 1,05 1,00 

1992 -3,1 -1,6 3,3 6,3 12,6 17,6 19,0 21,2 12,5 5,8 1,4 -2,8 7,7 16,6 70,4 0,91 0,92 0,94 

1993 -1,6 -2,8 0,0 7,6 16,0 15,3 16,5 16,1 11,3 7,7 -5,1 0,2 6,8 15,0 63,9 0,97 0,99 1,05 

1994 0,4 -4,6 1,5 10,0 13,0 15,5 20,3 18,4 16,6 7,0 1,1 -2,7 8,0 16,8 67,2 1,10 1,07 1,06 

1995 -3,7 1,7 3,1 6,3 13,1 18,9 19,7 18,0 13,1 7,8 -0,5 -5,9 7,6 16,6 69,7 0,99 0,94 0,87 

1996 -9,8 -8,2 -3,3 8,6 17,9 17,3 17,5 18,1 10,3 8,0 5,8 -4,3 6,5 16,2 70,8 0,86 0,94 0,91 

1997 -6,2 -0,8 1,5 5,2 14,6 17,6 18,3 18,1 11,2 5,9 2,6 -4,1 7,0 16,0 68,6 1,09 1,10 1,09 

1998 -0,8 0,8 0,8 9,3 14,0 18,6 18,3 16,7 13,2 7,0 -3,2 -5,5 7,4 16,2 67,6 1,01 0,98 1,10 

1999 -1,7 -2,6 3,1 10,5 12,0 20,5 21,5 17,7 14,4 7,4 -0,5 -0,8 8,5 17,2 71,7 1,04 1,07 1,00 

2000 -3,9 -0,2 1,7 11,9 14,5 17,0 17,7 18,6 11,2 8,9 5,0 1,5 8,7 15,8 67,8 0,88 0,84 0,81 

2001 -1,2 -2,8 1,9 10,3 13,2 15,9 22,8 19,2 13,3 8,7 2,0 -7,2 8,0 16,9 71,1 1,08 1,11 1,09 

2002 -2,5 3,0 4,2 9,2 15,9 17,4 22,5 17,9 13,1 6,6 3,9 -8,3 8,6 17,4 73,7 1,01 1,00 1,05 

2003 -3,8 -6,6 0,3 6,6 18,0 16,8 20,2 17,9 12,9 6,2 3,7 -0,4 7,7 17,2 72,9 0,93 0,94 0,88 

2004 -4,6 -2,5 2,6 8,2 12,0 16,3 19,4 18,6 12,8 9,0 2,5 -0,4 7,8 15,8 66,3 0,99 1,01 1,00 

2005 -0,9 -5,0 -1,8 9,1 14,8 16,7 20,0 18,7 14,6 8,4 1,6 -1,3 7,9 17,0 70,2 1,00 1,02 1,03 

2006 -7,9 -6,3 -1,4 9,1 13,4 17,1 19,9 18,6 14,4 8,5 3,8 2,0 7,6 16,7 69,0 0,99 0,96 0,99 

2007 1,5 -4,5 5,9 8,0 17,1 19,5 19,5 19,9 13,6 8,0 0,6 -1,2 9,0 17,9 76,0 1,03 1,02 0,99 

2008 -2,5 0,7 3,6 9,7 13,5 17,6 19,4 19,7 13,8 10,4 3,1 -0,1 9,1 16,8 70,2 0,97 1,02 1,00 

2009 -1,6 -2,8 0,0 7,6 16,0 15,3 16,5 16,1 11,3 7,7 -5,1 0,2 6,8 15,0 63,9 0,97 0,99 1,05 

2010 0,4 -4,6 1,5 10,0 13,0 15,5 20,3 18,4 16,6 7,0 1,1 -2,7 8,0 16,8 67,2 1,10 1,07 1,06 
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Продовження таблиці Д.1 

Роки 

Місяці 
Температура, 

оС  

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 
за 

рік 

за 

вегета- 

ційний 

період 

С2-К С3-К 
С2-

М 
С3-М 

2011 -3,7 1,7 3,1 6,3 13,1 18,9 19,7 18,0 13,1 7,8 -0,5 -5,9 7,6 16,6 69,7 0,99 0,94 0,87 

2012 -9,8 -8,2 -3,3 8,6 17,9 17,3 17,5 18,1 10,3 8,0 5,8 -4,3 6,5 16,2 70,8 0,86 0,94 0,91 

2013 -6,2 -0,8 1,5 5,2 14,6 17,6 18,3 18,1 11,2 5,9 2,6 -4,1 7,0 16,0 68,6 1,09 1,10 1,09 

2014 -0,8 0,8 0,8 9,3 14,0 18,6 18,3 16,7 13,2 7,0 -3,2 -5,5 7,4 16,2 67,6 1,01 0,98 1,10 

2015 -1,7 -2,6 3,1 10,5 12,0 20,5 21,5 17,7 14,4 7,4 -0,5 -0,8 8,5 17,2 71,7 1,04 1,07 1,00 
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Додаток Д.2. Середня сума опадів за даними метеостанцій 

Таблиця Д.2 

Середня сума опадів по метеостанції м. Коростень 

Роки 

Місяці Сума опадів 
 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 
за 

рік 

за 

вегета- 

ційний 

період 

С2-

К 

С3-

К 

С2-

М 

С3-

М 

1948 58,3 17,4 13,2 8,1 75,7 32,7 85,4 44,3 32,6 24,5 21,3 4,1 417,6 270,7 1,09 1,04 1,04 1,01 

1949 9,6 10,4 24,6 26,4 11,8 121,3 117,1 83,9 28,6 7,6 41,4 45,8 528,5 362,7 1,19 1,13 0,99 1,05 

1950 16,5 10,1 6,6 20,2 21,3 50,8 61,2 113,9 17,7 72,9 44,8 23,1 459,1 264,9 0,76 0,84 1,00 0,99 

1951 5,8 19,1 30,4 37,1 90,4 54,8 56,1 34,3 48,3 5,0 23,2 12,2 416,7 283,9 0,95 1,02 1,06 1,03 

1952 36,8 25,9 41,8 4,9 41,9 104,7 50,1 57,9 40,8 119,7 71,6 30,6 626,7 295,4 1,03 1,00 0,95 0,97 

1953 24,5 25,5 5,2 61,9 51,0 120,5 29,7 82,3 18,3 12,4 14,2 9,7 455,2 301,8 1,07 1,07 1,03 0,98 

1954 10,6 5,3 13,1 37,8 51,4 50,7 109,8 130,6 71,0 13,5 28,7 39,2 561,7 413,5 0,90 0,86 0,89 0,96 

1955 28,9 23,5 31,7 17,8 62,8 51,4 68,1 100,6 38,8 15,3 13,9 39,0 491,8 321,7 1,01 1,04 1,16 1,04 

1956 12,9 41,1 37,6 47,5 38,1 99,3 95,8 68,8 54,5 41,1 18,0 34,3 589,0 356,5 1,04 1,04 0,97 0,99 

1957 14,3 29,7 25,9 15,0 78,1 72,2 88,2 58,3 70,9 5,6 33,5 18,9 510,6 367,7 1,00 1,02 0,96 1,02 

1958 36,3 22,6 49,1 43,5 19,6 115,3 42,7 184,4 40,3 96,1 7,3 32,0 689,2 402,3 1,05 1,04 1,05 1,05 

1959 41,0 9,9 32,3 31,4 28,9 46,3 46,4 95,1 29,9 12,9 91,9 53,3 519,3 246,6 0,95 0,93 1,01 0,99 

1960 47,8 12,9 6,2 24,4 137,4 26,6 43,1 107,8 24,2 73,3 95,3 58,7 657,7 339,1 0,98 1,02 0,94 0,97 

1961 20,6 16,0 13,1 31,8 48,9 8,6 64,9 162,6 37,5 4,4 52,4 21,8 482,6 322,5 0,99 0,94 0,98 0,94 

1962 16,6 54,0 74,9 37,6 3,1 60,2 119,6 109,1 30,9 11,6 99,9 29,4 646,9 322,9 1,11 1,10 1,11 1,06 

1963 21,2 35,3 22,4 3,8 26,7 36,6 48,9 59,6 6,7 9,9 42,9 28,0 342,0 178,5 0,98 1,01 0,91 1,02 

1964 9,4 21,4 42,2 17,0 27,1 135,2 104,6 150,7 85,0 40,6 31,2 63,6 728,0 502,6 0,81 0,85 0,99 0,92 

1965 41,5 19,4 9,0 25,6 64,8 58,2 79,9 62,2 10,8 32,8 40,9 50,0 495,1 275,9 1,06 1,03 1,00 0,99 

1966 110,8 54,7 35,1 36,6 61,4 46,9 125,2 42,9 30,8 24,2 71,9 42,2 682,7 307,2 1,08 1,09 1,06 1,08 

1967 40,8 38,2 48,4 66,5 50,3 42,1 14,0 53,8 4,1 14,9 39,0 63,4 475,5 164,3 1,02 1,01 1,03 1,03 

1968 55,2 32,2 18,2 30,0 58,1 78,0 119,5 11,7 132,3 82,4 26,6 47,1 691,3 399,6 0,91 0,91 0,92 0,93 
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Продовження таблиці Д.2 

Роки 

Місяці Сума опадів 
 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 
за 

рік 

за 

вегета- 

ційний 

період 

С2-

К 

С3-

К 

С2-

М 

С3-

М 

1969 25,2 46,9 29,7 50,0 56,2 129,0 81,8 111,9 7,5 42,6 54,7 57,5 693,0 386,4 0,99 1,00 0,97 1,00 

1970 59,8 93,2 64,1 98,2 121,1 92,9 64,8 107,9 24,6 74,9 44,1 65,9 911,5 411,3 1,00 1,01 1,00 0,95 

1971 25,0 35,8 30,7 22,3 68,8 49,5 90,6 68,9 52,9 29,7 50,7 62,4 587,3 330,7 1,05 1,05 1,08 1,03 

1972 47,5 6,5 10,4 52,9 69,0 68,3 97,6 37,2 55,6 57,2 37,7 5,5 545,4 327,7 1,03 1,03 1,02 1,09 

1973 13,0 66,8 22,6 37,6 41,2 63,3 101,4 14,6 49,9 40,7 28,1 35,7 514,9 270,4 0,96 0,99 0,95 0,97 

1974 12,6 10,8 0,6 12,9 26,3 77,8 136,5 55,9 79,8 63,1 75,2 57,1 608,6 376,3 0,90 0,88 0,94 0,95 

1975 30,3 9,0 13,1 105,8 32,1 212,7 34,3 86,5 14,9 47,8 20,1 43,1 649,7 380,5 1,11 1,07 1,08 1,03 

1976 61,2 13,3 68,0 65,9 40,1 59,6 55,4 97,0 119,3 13,4 35,0 35,0 663,2 371,4 0,94 0,95 0,93 0,86 

1977 28,2 82,9 30,1 96,5 41,8 146,1 161,6 151,2 44,8 1,2 99,6 24,4 908,4 545,5 1,04 1,01 1,04 1,08 

1978 43,0 30,3 39,7 33,7 59,6 80,0 88,9 42,8 79,7 20,5 15,1 46,0 579,3 351,0 1,03 1,06 1,09 1,07 

1979 46,6 22,7 51,4 58,9 33,6 22,8 87,7 103,1 13,5 19,6 57,6 29,3 546,8 260,7 0,92 0,98 0,85 0,92 

1980 39,0 17,2 75,5 68,9 57,0 162,0 190,9 54,1 67,0 57,3 47,5 51,3 887,7 531,0 1,02 0,95 1,06 0,96 

1981 39,2 37,9 29,6 40,8 22,2 153,6 162,0 49,4 37,3 96,7 51,3 90,6 810,6 424,5 1,00 1,04 1,02 1,16 

1982 12,9 32,7 9,8 65,4 37,7 99,9 126,0 41,8 50,1 18,9 33,8 30,2 559,2 355,5 1,06 1,07 0,99 0,94 

1983 29,9 41,4 64,8 77,8 56,1 41,8 33,7 15,6 51,9 53,8 25,5 18,8 511,1 199,1 0,96 0,94 0,96 0,95 

1984 31,4 33,0 33,0 20,0 95,8 87,7 60,9 29,1 102,4 60,3 20,2 31,2 605,0 375,9 0,94 0,94 1,03 0,95 

1985 43,9 23,1 16,3 52,0 52,4 114,2 69,5 39,4 84,2 18,1 57,2 50,2 620,5 359,7 1,08 1,12 1,07 1,09 

1986 43,1 18,7 3,0 39,5 26,0 108,5 104,8 180,1 35,3 16,4 33,9 27,1 636,4 454,7 0,99 0,97 0,90 0,97 

1987 44,3 23,2 35,3 33,0 58,6 59,4 128,4 93,4 62,7 13,8 42,5 51,2 645,8 402,5 0,90 0,92 0,97 0,90 

1988 14,0 8,1 49,5 21,7 36,8 154,3 144,6 78,6 43,1 12,9 42,7 36,7 643,0 457,4 1,09 1,08 1,05 1,11 

1989 16,0 27,0 39,0 45,7 19,9 81,9 96,0 112,5 57,5 57,4 34,5 25,2 612,6 367,8 0,91 0,90 0,93 0,95 

1990 25,0 25,2 18,7 29,2 26,3 103,4 131,7 36,5 68,4 29,5 33,6 48,4 575,9 366,3 1,09 1,08 1,09 1,00 

1991 14,2 45,2 14,1 62,1 117,9 63,5 72,5 56,3 32,1 56,8 29,3 13,0 577,0 342,3 1,04 1,05 1,00 1,07 
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Продовження таблиці Д.2 

Роки 

Місяці Сума опадів 
 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 
за 

рік 

за 

вегета- 

ційний 

період 

С2-

К 

С3-

К 

С2-

М 

С3-

М 

1992 16,7 25,8 41,3 32,1 94,1 50,9 30,9 40,1 35,7 60,9 78,3 14,7 521,5 251,7 0,91 0,92 0,94 0,96 

1993 44,1 33,1 25,0 40,6 35,5 52,7 202,0 29,5 76,1 19,9 31,5 52,8 642,8 395,8 0,97 0,99 1,05 1,07 

1994 28,9 18,8 67,7 35,1 66,2 92,8 10,9 47,9 29,0 15,8 35,2 53,5 501,8 246,8 1,10 1,07 1,06 0,97 

1995 17,7 28,1 22,2 42,7 91,7 95,3 33,2 116,7 88,1 8,0 27,4 22,0 593,1 425,0 0,99 0,94 0,87 0,94 

1996 27,2 34,3 30,4 24,1 28,0 68,5 147,2 32,4 82,4 20,6 84,8 36,4 616,3 358,5 0,86 0,94 0,91 0,87 

1997 5,5 20,5 25,1 35,8 53,4 139,1 114,8 94,3 53,4 32,6 44,2 60,6 679,3 455,0 1,09 1,10 1,09 1,04 

1998 21,4 19,8 39,0 78,5 62,0 124,4 121,1 62,8 48,4 45,3 44,5 27,9 695,1 418,7 1,01 0,98 1,10 1,14 

2000 31,4 24,0 47,4 31,3 14,6 39,9 156,2 11,7 77,6 4,8 43,8 45,0 527,7 300,0 0,88 0,84 0,81 1,00 

2001 30,9 38,3 58,4 52,5 53,1 80,4 112,5 29,5 59,5 14,1 34,8 27,4 591,4 335,0 1,08 1,11 1,09 1,00 

2002 21,3 24,2 26,2 21,7 46,5 59,2 71,6 86,5 90,7 65,0 33,8 11,1 557,8 354,5 1,01 1,00 1,05 0,97 

2003 19,6 23,3 23,3 21,7 43,1 22,6 90,0 76,8 33,1 90,0 31,2 17,9 492,6 265,6 0,93 0,94 0,88 0,87 

2004 45,8 59,3 31,3 16,7 66,2 24,3 73,7 85,6 45,7 43,2 41,3 15,7 548,8 295,5 0,99 1,01 1,00 1,03 

2005 51,1 50,2 75,4 57,5 68,4 46,1 31,3 45,4 8,6 45,1 37,4 60,7 577,2 199,8 1,00 1,02 1,03 1,01 

2006 11,7 29,1 91,9 48,9 55,0 171,0 61,5 85,4 35,0 37,7 21,4 6,9 655,5 407,9 0,99 0,96 0,99 0,98 

2007 59,7 40,5 14,7 23,8 32,4 37,0 180,8 47,2 31,7 28,0 47,6 17,5 560,9 329,1 1,03 1,02 0,99 1,00 

2008 36,4 11,6 50,8 95,0 65,2 42,4 71,7 28,6 144,2 39,3 23,3 23,1 631,6 352,1 0,97 1,02 1,00 0,96 

2009 26,4 50,9 47,9 4,2 59,0 137,9 47,5 21,3 4,1 119,8 35,3 55,6 609,9 269,8 1,04 1,01 0,99 1,01 

2010 41,7 53,9 10,4 20,8 108,4 86,4 97,5 53,5 53,3 43,6 86,4 57,8 713,7 399,1 1,07 1,03 1,09 1,14 

2011 14,0 37,2 8,6 27,0 22,3 74,9 102,6 35,1 19,0 24,3 4,6 43,2 412,8 253,9 0,90 0,93 0,98 0,98 

2012 33,1 63,7 9,9 68,6 40,0 90,3 57,7 137,6 21,9 67,7 42,0 88,8 721,3 347,5 0,97 0,98 0,86 0,81 

2013 53,7 33,8 111,0 30,5 46,3 87,8 48,2 32,9 93,0 18,1 59,4 18,1 632,8 308,2 1,08 1,07 1,14 1,11 

2014 45,2 12,6 22,8 27,4 112,3 51,3 77,0 79,3 3,4 15,5 13,5 32,0 492,3 323,3 1,02 1,04 1,03 1,09 

2015 55,0 20,0 36,6 31,3 76,3 4,5 40,5 0,3 43,4 63,5 64,7 33,2 469,3 165,0 0,95 0,92 0,93 0,91 
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Додаток Е 

Загальна характеристика тимчасових пробних площ дуба звичайного 

Правобережного Полісся 

№ 

з.п. 

Місце 

закладання 
Вік,років Діаметр,см 

Висота, 

м 

Запас, 

м3∙га-

1 

Бонітет 
Відносна 

повнота 

1 Цумань 95 30,7 22 221 ПІ 0,65 

2 Ківерці 104 38 25,8 280 11 0,58 

3 Ківерці 108 30,9 25 402 II 0,95 

4 Цумань 92 30,7 23,8 240 II 0,61 

5 Ківерці 110 39,5 27,7 317 II 0,63 

6 Цумань 116 44,6 27,3 525 II 1,00 

7 Остки 102 30,9 26,6 362 II 0,81 

8 Остки 88 29,5 24,3 254 II 0,63 

9 Остки 83 25,5 23,7 279 II 0,72 

10 Костопіль 125 48,5 28,7 254 II 0,51 

11 Костопіль 118 32 24,6 287 III 0,78 

12 Цумань 40 14,3 14,2 140 II 0,70 

13 Цумань 65 22,2 20,7 229 II 0,66 

14 Цумань 90 35,5 28 379 І 0,78 

15 Цумань 90 32,9 25,6 342 І 0,74 

16 Цумань 105 39,9 26,9 355 II 0,79 

17 Житомир 119 45,4 28,3 370 II 0,68 

18 Олевськ 57 15,6 17,1 165 II 0,58 

19 Ківерці 94 29,3 21,5 198 ІІІ 0,60 

20 Олевськ 90 22,1 20,6 123 III 0,43 

21 Коростень 85 29,6 22,9 255 II 0,69 

22 Коростень 96 37,6 26,3 310 II 0,72 

23 Олевськ 81 31 27,7 368 І 0,82 

24 Олевськ 77 19,2 19,8 297 II 0,89 

25 Олевськ 86 29,8 27 320 І 0,67 

26 Народичі 99 38,8 24,3 262 II 0,74 

27 Народичі 108 28,1 24,6 337 II 0,80 

28 Словечне 95 24,6 22,5 226 III 0,61 

29 Словечне 92 34,3 22,1 233 II 0,68 

30 Малин 79 22,8 19,6 204 III 0,72 

31 Баранівка 99 36,9 24,8 344 II 0,80 
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Продовження додатку Е 

№ 

з.п. 

Місце 

закладання 
Вік,років Діаметр,см 

Висота, 

м 

Запас, 

м3∙га-

1 

Бонітет 
Відносна 

повнота 

32 Дубровиця 114 36,1 23,7 359 III 0,89 

33 Дубровиця 95 28,7 22,5 226 III 0,59 

34 Дубровиця 87 25,5 20,4 236 III 0,70 

35 Рафалівка 112 29,8 22,1 208 III 0,58 

36 Рафалівка 109 30,8 22,2 205 III 0,56 

37 Рафалівка 76 22,2 19,4 217 III 0,70 

38 Березне 95 34,2 25,1 348 II 0,82 

39 Березне 87 29 23,8 310 II 0,85 

40 Березне 98 33,5 25,3 270 II 0,65 

41 Березне 107 27,9 22,8 291 III 0,79 

42 Рокитне 93 27,3 22,7 261 ІІ 0,71 

43 Рокитне 95 31,1 25,8 310 II 0,72 

44 Рокитне 104 31,2 27,1 413 II 0,87 

45 Володимирець 85 25 21,9 229 II 0,65 

46 Зарічне 72 25,5 22,5 248 І 0,68 

47 Клевань 124 33 22,9 272 III 0,69 

48 Коростень 95 39,4 22,6 177 III 0,54 

49 Коростишів 71 27,3 20,6 196 II 0,64 

50 Баранівка 82 25,7 21,2 237 II 0,68 

51 Коростишів 72 28,4 21,2 224 II 0,67 

52 Коростишів 72 27 18 197 III 0,89 

53 Ківерці 37 18,6 17,5 174 Іа 0,64 

54 Ківерці 29 9,8 10,7 104 II 0,84 

55 Ківерці 17 7 8,3 80 Іа 1,00 

56 Ківерці 34 15 14,3 117 І 0,61 

57 Ківерці 13 5,4 6,8 60 Іа 1,12 

58 Ківерці 9 4,4 4,9 28 Іа 1,03 

59 Ківерці 120 43,6 23,9 254 ІІІ 0,64 

60 Ківерці 125 58 23,5 268 ІІІ 0,68 

61 Коростишів 95 29,2 24 269 ІІ 0,69 

62 Рафалівка 95 30,8 22,3 207 III 0,56 

63 Житомир 119 49,1 28,2 420 II 0,89 

64 Житомир 126 36,4 23,5 236 III 0,61 
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Продовження додатку Е 

№ 

з.п. 

Місце 

закладання 
Вік,років Діаметр,см 

Висота, 

м 

Запас, 

м3∙га-

1 

Бонітет 
Відносна 

повнота 

65 Житомир 19 9,4 9,6 65 Iа 0,74 

66 Житомир 34 16,5 15,2 143,9 Iа 0,84 

67 Житомир 9 2,9 3,1 13,3 II 0,99 

68 Ківерці 74 26,5 20,8 213,5 II 0,60 

69 Ківерці 27 11 11,2 96 І 0,82 

70 Ківерці 49 20,2 18 300,4 І 1,00 

71 Ківерці 44 20,6 18,2 309,5 І 1,02 

72 Ківерці 39 13,9 13,6 143,1 II 0,78 

73 Ківерці 17 5,2 7,1 68,7 І 0,74 

74 Ківерці 64 28,3 25 556,8 Iа 1,28 
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