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АНОТАЦІЯ 

 

Урлюк Ю. С. Меліоративні властивості водоохоронних соснових 

насаджень Українського межиріччя Дніпра і Десни. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 «Лісові культури та 

фітомеліорація». Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Київ, 2020. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню стану, росту, 

меліоративних властивостей водоохоронних соснових насаджень 

Українського межиріччя Дніпра і Десни.  

Ретроспективний аналіз літературних джерел засвідчив, що поняття 

«водоохоронні насадження» бере свій початок із кінця ХІХ ст., коли на 

законодавчому рівні всі ліси було поділено на водоохоронні, захисні та інші. 

Особливої актуальності водоохоронні насадження набувають на сучасному 

етапі розвитку суспільства, в період змін клімату, свідчення чому є 

визначення лісів, закріпленому у Лісовому кодексі України, де на першому 

плані закріплено водоохоронне значення лісових насаджень.  

У межиріччі Дніпра і Деснидомінуючі позиції належать лісам 

захисного призначення з підкатегорією водоохоронні насадження. Їх частка 

становить 92,7 % лісового фонду, з яких 68,6 % належать сосновим 

деревостанам, котрі зазвичай зростають в умовах свіжого бору і свіжого 

субору за І–Іа класами бонітету.  

Сучасний стан водоохоронних насаджень свідчить, що соснові 

насадження стійкі до впливу несприятливих умов середовища. Проте індекс 

санітарного стану середньовікових сосняків свіжого бору і свіжого субору 

становить відповідно 2,04 і 1,79, що вказує на їх ослаблений стан. Стиглі 

насадження свіжого бору належать до сильно ослаблених, а свіжого субору – 

до ослаблених, що пояснюється більш родючими ґрунтами в суборевих умовах 



 

та багатшим біорізноманіттям живого надґрунтового покриву. Соснові 

насадження ІХ і ХІ класів віку також відзначаються ослабленим санітарним 

станом. У них індекс санітарного стану коливається в межах 2,30–2,33, а 

відсоток всихаючих і сухостійних дерев сягає 10 %. 

Встановлено, що найвпливовішими чинниками істотного погіршення 

санітарного стану стиглих і перестиглих водоохоронних соснових насаджень 

є зміни гідрологічного режиму призаплавних територій, що призводить до 

ураження дерев омелою австрійською і кореневою губкою. Для підвищення 

біологічної стійкості насаджень водоохоронного призначення доцільно 

вводити у соснові культури до 20–30 % листяних видів рослин їх участі у 

складі деревостану. В осередках сильного ураження кореневою губкою та 

омелою австрійською необхідно проводити оздоровлення деревостанів за 

рахунок проведення санітарних і доглядових рубань. 

Дослідження росту соснових насаджень виявило тенденцію 

перевищення висот водоохоронних насаджень над всіма іншими сосновими 

насадженнями, які зростають у аналогічних лісорослинних умовах і 

лісорослинних зонах. Водоохоронні соснові насадження свіжого субору 

значно перевищують ріст соснових деревостанів свіжого бору з різницею від 

9,4 до 18,0 %. Причому, якщо до V класу віку різниця у висотах не виходить 

за межі 10 %, то у віці кількісної стиглості середня висота сосняків свіжого 

субору вже сягає 11,2 %, інтенсивність їх росту у висоту зростає і у віці 

стиглості становить 18,0 %. Це свідчить про високий лісорослинний 

потенціал водоохоронних насаджень свіжого субору. 

Аналіз гранулометричного складу ґрунтів показав підвищений відсоток 

фізичної глини, мулових часток і пилу в ґрунтах свіжого субору порівняно із 

ґрунтом борових умов. Проте вміст піщаних часток величиною від 1 до  

0,05 мм у ґрунтах свіжого бору перевищував аналогічний показник ґрунту 

свіжого субору на 1,3 %. За механічним складом ґрунт свіжого бору 

віднесено до піщаного, а свіжого субору – до супіщаного грубопилувато-

піщаного різновиду ґрунту. Ґрунти свіжого субору за родючістю знаходяться 



 

на межі середнього і високого рівня родючості. Вміст гумусу у ґрунті 

становив 4,38 %, що у 4,6 рази перевищує аналогічну величину ґрунту 

свіжого бору. Водночас обидві різновидності ґрунту мають дуже низький 

рівень вмісту амонійного азоту, рухомого фосфору та рухомого калію. 

Профіль ґрунту відповідає дерново-підзолистому типу, що сформувалися під 

сосновими і мішаними лісами на супісках з близьким заляганням підземних 

вод. Тут чітко виражений так званий підзолистий горизонт, з якого поживні 

речовини вимиваються вглиб. У водоохоронних насадженнях відбувається 

інтенсивне освоєння більш глибоких горизонтів ґрунту. Це свідчить про 

активізацію ґрунтоутворювальних процесів під дією водоохоронних 

насаджень, а також зростання з часом потужності верхніх ґрунтових 

профілів.  

Показники твердості горизонту ґрунту (11–10 см), де зосереджена 

основна маса фізіологічно активного коріння, коливалися в межах 7,7– 

10,1 кг/см2 восени у рік створення лісових культур. В умовах свіжого субору 

порівняно з боровими ділянками суттєвого зниження твердості ґрунту на 

площадках з внесенням біодобрив не виявлено. У рядах лісових культур 

твердість ґрунту на ділянках з внесенням абсорбенту «Гідрогель LUXSORB» 

була меншою від ділянок з біодобривом «Достаток», проте суттєво не 

відрізнялася. З часом твердість ґрунту збільшувалася і на другий рік 

створення культур вона вже варіювала в діапазоні 8,7–12,2 кг/см2, що 

свідчить про інтенсивніший розвиток кореневих систем у свіжому суборі 

порівняно із боровими умовами.  

Тренд збільшення твердості ґрунту на прогалинах знаходить своє 

пояснення у швидкому розчиненні добрив і вимиванням поживних речовин у 

нижче лежачі горизонти. Водночас у місцях повної приживлюваності сіянців 

твердість ґрунту спостерігається нижчою, оскільки кореневі системи 

утримують поживні речовини у зоні фізіологічно поширеного коріння, що 

призводить до його оструктурення і збільшення пористості. Така твердість 

ґрунту повністю задовольняє ріст деревних рослин, проте невелика 



 

шпаруватість ґрунту в насадженнях зменшує його водоутримувальну 

здатність, що призводить до швидкої втрати зимово-весняних запасів вологи 

гумусово-елювіального горизонту. У водоохоронних соснових насадженнях 

твердість ґрунту змінювалася від рихлого (<10 кг/см2) до рихловатого (10–

20 кг/см2), що пояснюється меліоративною дією підстилки листяних порід.  

Дослідження водопроникності ґрунту показало, що її тренд переважно 

копіював динаміку твердості, а значення водопроникності відзначені менші 

ніж на ділянках культур, створених у борових умовах. На перший рік 

створення лісових культур водопроникність 50 мм об’єму води в ґрунт у 

місцях повної приживлюваності сіянців і на прогалинах становила 14,33 і 

7,75 хв відповідно. Виміри водопроникності 50 мм об’єму води в ґрунт у 

культурах другого року в місцях повної приживлюваності сіянців і на 

прогалинах становили 7,50 і 8,25 хв відповідно.  

Встановлено, що лісова підстилка у стиглих соснових насадженнях 

свіжого бору має тришарову будову і характеризуються великою товщиною 

понад 6,5 см з чітко вираженим 2,7–3,4 см нижнім мінералізованим шаром. 

Потужний другий напіврозкладений шар підстилки насичений рештками 

гілок, кори, шишок, хвої та решток ентомофауни. Щорічний опад має значно 

меншу потужність ніж у насадженнях молодших вікових груп. Особливістю 

формування підстилки у водоохоронних насадженнях є той факт, що нижній 

горизонт із переплетеним корінням характеризується щільним складенням і 

при його відділенні з підстилки він не розсипається, а його структура не 

руйнується.  

Наявність у третьому шарі підстилки значної частки фізіологічно 

активного коріння вказує на активні мікробіологічні процеси, пов’язані із 

наявністю вологи і вмісту гумусу у нижніх шарах лісової підстилки. 

Поширення фізіологічно активного коріння у підстилці майже у два рази 

перевищує вміст цього компоненту в 10-сантименровому шарі мінерального 

ґрунту, що становить 13,39 і 8,41 г/дм3 відповідно.  

Співвідношення фізіологічно активного коріння до провідного у 



 

ґрунтовому профілі теж має свою закономірність. Якщо у підстилці цей 

показник сягає 7,04, то у верхньому 0–10-сантиметровому шарі мінерального 

ґрунту він становить 1,10, що свідчить про поширення провідного коріння у 

нижче лежачі горизонти. Проте наявність вологи у нижніх горизонтах 

мінерального ґрунту стимулює розвиток і поширення фізіологічно активного 

коріння, де його частка вже перевищує наявність провідного коріння.  

 Встановлено залежність ефективності росту лісових культур від виду 

органічного добрива. Найкращі результати росту сіянців в умовах свіжого 

бору в перший рік створення лісових культур дало внесення коров’ячого 

перегною, природного нижнього шару підстилки і курячого посліду. Висота 

сіянців на цих ділянках становила 11,9; 11,8 і 11,5 см відповідно. Це свідчить 

про переваги природних добрив над біопрепаратами. В умовах свіжого 

субору висота сіянців у дослідних варіантах у 1,4–1,7 рази перевищувала 

висоту сіянців на контролі. На ріст сіянців у висоту найкраще вплинуло 

внесення добрива «Достаток», підстилки, коров’ячого перегною і курячого 

посліду. Їх висоти сягали 11,3; 11,0; 10,1 і 9,9 см відповідно.  

 Найвища збереженість сіянців зафіксована в культурах із внесенням 

природного нижнього шару підстилки, яка мала достатню зволоженість і 

проявила себе як вологонакопичувач. Високий відсоток збереженості 

виявлено також у культурах із внесенням таблеток «Jiffy Forestry» та курячого 

посліду. Збереженість лісових культур на ділянках із внесенням добрив в 

умовах свіжого субору коливається у межах 85–95 % і перевищує 

аналогічний показник контрольних ділянок, на яких збереженість культур 

становить 80 %. Приживлюваність і збереженість лісових культур в умовах 

свіжого субору на 11–17 % перевищує аналогічний показник соснових 

культур, створених в борових умовах. 

 Ключові слова: водоохоронні насадження, твердість, водопроникність, 

лісова підстилка, кореневі системи, біодобриво, приживлюваність, 

санітарний стан, продуктивність. 



 

ANNOTATION 

Urliuk Yu. S. Amelioration properties of water-protection pine 

plantations in the Ukrainian interfluve of Dnieper and Desna. – Qualifying 

scientific work with manuscript copyright. 

The thesis for awarding a scientific degree of candidate of agricultural 

sciences in specialty 06.03.01 «Forest Plantations and Phytomelioration».  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2020. 

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

amelioration properties of water pine plantations in the Ukrainian interfluve of 

Dnieper and Desna. 

A retrospective analysis of literary sources showed that the concept of 

"water conservation stands" dates back to the end of the nineteenth century, when 

at the legislative level all forests were divided into water conservation, protective 

and others. Water cobservation plantations are of particular relevance at the present 

stage, in the period of climate change, which is a testimony to the definition of 

forests enshrined in the Forest Code of Ukraine, where the water protection value 

of forest plantations is foregrounded. 

The dominant positions belong to the protective forests with the sub-

category of water protection stands in the inter-river of Dnieper and Desna. Water 

protection plantations account for 92,7 % of the forest fund with a dominant 

proportion of pine stands (68,6 %), which usually grow under fresh poor pine and 

fresh rich pine sites by Ia–I classes of productivity. 

A study of the current state of water conservation plantations has shown that, 

in general, water cobservation pine plantations are resistant to adverse 

environmental conditions. However, the index of the sanitary state of the medieval 

pine stands of fresh poor pine stes and fresh rich pine site is 2,04 and 1,79, 

respectively, which characterizes them as weakened plantations. Mature pine 

plantations of fresh poor pine site belong to the heavily weakened, and fresh rich 

pine site - to the weakened, which is explained by the more fertile soil conditions 

of the fresh rich pine site, enriched with the biodiversity of the living overground 



 

cover. The weakened sanitary condition is characterized by pine plantations  

of IX and XI classes of age, in which the index of health state fluctuates within 

2,30–2,33, and the percentage of dry and dry trees reaches 10%. 

It’s found that the most influential factors of significant deterioration of the 

sanitary state of mature and overmature pine plantations are changes in the 

hydrological regime of off-shore territories, which leads to the destruction of trees 

with a mistletoe Austrian and root sponge. To increase the biological stability of 

plantations, it is advisable to introduce in the pine cultures desidious species up to 

20–30% of their participation in the stand. In the centers of strong defeat by the 

root sponge and mistletoe Austrian, it is necessary to improve the stands in the 

course of sanitary and care thinning. 

The study of pine plantations has shown a tendency to exceed the heights of 

water conservation plantations over all other pine plantations, which grow in 

similar forest sites and forest zones. Water conservation plantations of fresh rich 

pine site exceed the growth of pine stands of fresh poor pine site with a difference 

from 9,4 to 18,0 %. Moreover, until the V age class the difference in heights does 

not go beyond 10 %, then in the age of quantitative maturity, the average height of 

fresh rich pine site is already 11,2 %, the intensity of their growth in height 

increases and at age of maturity is 18,0 %. This testifies to the high forest site 

potential of water conservation stands of fresh rich pine site. 

An analysis of the particle size distribution of soils revealed an increased 

percentage of physical clay, silt particles and dust in fresh rich pine sites of soil in 

comparision to the soil of fresh poor pine sites. However, the content of sand 

particles from 1 to 0.05 mm in the soils of fresh poor pine sites exceeded the 

similar value of soils of fresh rich pine sites by 1,3 %. By mechanical composition, 

the soil of fresh poor pine sites is classified as sandy, and fresh rich pine sites – to 

sandy coarse-sandy-sandy soil. Soils of fresh rich pine sites by fertility are on the 

verge of medium and high fertility. The humus content in the soil was 4,38 %, 

which is 4,6 times higher than the similar value of soil of fresh poor pine sutes. At 

the same time, both varieties of soil have low levels of ammoniacal nitrogen, 



 

mobile phosphorus and mobile potassium. The soil profile corresponds to the sod-

podzolic type formed under pine and mixed forests on sandstones with close 

groundwater. Here is clearly expressed the so-called podzolic horizon, from which 

nutrients are leached deep. In water protection plantations there is an intensive 

development of deeper soil horizons. This indicates the activation of soil-forming 

processes under the action of water protection plantations, as well as the increase 

over time in the capacity of the upper soil profiles. 

Hardness indices of the upper soil horizon (11–20 cm), where the majority 

of physiologically active roots are concentrated, were fluctuated within 7,7– 

10,1 kg/cm2 in the autumn of the year of forest crop creation. In the conditions of 

fresh rich pine sites in comparison with pine poor pine sites no significant 

reduction of soil hardness was found in biofertilization plots. In rows of forest 

crops, the soil hardness on the plots with the introduction of absorbent “Hydrogel 

LUXSORB” was less than the plots with biofertilizer "Dostatok", but did not differ 

significantly. Over time, the soil hardness increased and in the second year of crop 

creation it varied already in the range of 8,7–12,2 kg/cm2, which indicates a more 

intensive development of root systems in the fresh rich pine sites compared to the 

fresh poor pine sites. 

The trend of increasing soil hardness in the gaps is explained by the rapid 

dissolution of fertilizers and the leaching of nutrients into the lower horizons. At 

the same time, in places where the seedlings are fully survival, the soil hardness is 

observed to be lower, as root systems retain nutrients in the area of physiologically 

spread roots, which leads to its structure and porosity increase. Such hardness of 

the soil completely satisfies the growth of woody plants, but the small porosity of 

the soil in the plantations reduces its water-holding capacity, which leads to rapid 

loss of winter-spring moisture reserves of humus-eluvial horizon. In water 

conservation pine plantations the soil hardness varied from loose (<10 kg/cm2) to 

more loose (10–20 kg/cm2), which is explained by the ameliorative effect of the 

forest litter of the decidious species. 



 

A study of soil water permeability showed that its trend mainly copied the 

dynamics of hardness, and the values of water permeability were noted less than in 

areas of crops created under poor pine sites. In the first year of forest crop creation, 

the water permeability of 50 mm of water volume into the soil at the sites of 

complete seedling survival and at the gaps was 14,33 and 7,75 min, respectively. 

Measurements of water permeability of 50 mm of volume of water in soil in the 

crops of the second year at the places of full survival of the seedlings and at the 

gaps were 7,50 and 8,25 min respectively. 

It is found out that the forest litter in the mature pine stands of fresh rich 

pine sites has a three-layer structure and are characterized by a large thickness of 

more than 6,5 cm with a distinct 2,0–3,4 cm lower mineralized layer. A powerful 

second half-decomposed layer of litter is saturated with branches, barks, cones, 

needles and entomofauna remains. Annual fall has a much lower capacity than in 

the stands of younger age groups. The peculiarity of the formation of litter in water 

protection plantings is the fact that the lower horizon with intertwined roots is 

characterized by dense folding and at its separation from the litter it does not 

disintegrate and its structure does not collapse. 

The presence in the third layer of litter of a large proportion of 

phisiologically active roots indicates active microbiological processes associated 

with the presence of moisture and humus content in the lower layers of forest litter. 

The spread of phisiologically active roots in the litter is almost twice the content of 

this component in the 10 cm layer of mineral soil, which is 13,39 and 8,41 g/dm3, 

respectively. 

The ratio of phisiologically active roots to the leading in soil profile also has 

its own pattern. If in the litter this figure reaches 7,04, then in the upper 0–10 cm 

layer of mineral soil it is 1,1, which indicates the propagation of the leading 

skeletal roots in the lower lying horizons. However, the presence of moisture in the 

lower horizons of the mineral soil stimulates the development and spread of 

phisiologically active roots, where its share already exceeds the presence of the 

leading roots. 



 

The dependence of the efficiency of growth of forest crops on the type of 

organic fertilizer is revealed. The best results in the growth of seedlings in fresh 

pine in the first year of forest production were given by the introduction of cow 

humus, the natural lower layer of litter and chicken manure. The height of the 

seedlings at these sites was 11,9; 11,8 and 11,7 cm, respectively. This 

demonstrates the benefits of natural fertilizers over biologicals. In the conditions of 

fresh rich pine sites the height of the seedlings in the experimental variants was 

1,4–1,7 times higher than the height of the seedlings at the control. The growth of 

seedlings in height was most influenced by the application of the fertilizer 

"Dostatok", litter, cow manure and chicken manure. Their heights reached 11,3; 

11,0; 10,1 and 9,9 cm, respectively. 

The highest preservation of seedlings was recorded in plantations with the 

introduction of a natural lower layer of litter, which had sufficient moisture and 

proved to be a moisture accumulator. A high survival rate was also found in 

plantations with "Jiffy Forestry" tablets and chicken manure.Preservation of forest 

crops on the areas with fertilizer application in the conditions of fresh rich pine 

sites varies in the range of 85–95 % and exceeds the similar indicator of the control 

plots on which the conservation of forest crops is 80 %. The survival and 

preservation of forest crops in the conditions of fresh rich pine sites by 11–17 % 

exceeds the similar indicator of crops created in poor pine sites. 

Key words: water protection plantations, hardness, water permeability, 

forest litter, root systems, biofertilizer, survival, health status, productivity. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. У середині минулого століття почалося 

заповнення водосховища Київської ГЕС. За цей період суттєво змінився 

гідрологічний режим території не тільки поблизу водосховища, але й у 

межиріччі Дніпра та Десни. Тому водоохоронні ліси відіграють істотне 

значення у вирішенні екологічних, рекреаційних і лісогосподарських 

проблем регіону дослідження. 

Водоохоронна функція лісових екосистем залежить від багатьох 

факторів, включаючи вікову і видову структуру насадження, кліматичні та 

едафічні умови, лісогосподарську діяльність тощо. Вплив зазначених 

факторів висвітлено у працях Г. М. Висоцького, А. А. Молчанова, 

В. В. Рахманова, Ю. М. Чорнобая, А. Ф. Полякова, В. С. Олійника [17, 117, 

118, 125, 127, 146, 156, 157, 191] та ін. У досліджуваному регіоні питанню 

вирощування соснових насаджень присвячено роботи М. І. Гордієнка, 

А. Ф. Гойчука, В. П. Шлапака, С. Б. Ковалевського, В. О. Рибака, 

В. М. Маурера, М. П. Головецького [23, 30]. Проте залишилися  

не вирішеними питання вирощування водоохоронних насаджень  

у найпоширеніших в межиріччі Дніпра і Десни борових і суборових 

лісорослинних умовах. 

У цьому контексті вивчення меліоративних властивостей 

водоохоронних насаджень Українського межиріччя Дніпра і Десни, 

особливостей створення лісових культур має важливе значення для вибору 

найефективніших агротехнологій вирощування сосни звичайної, формування 

високопродуктивних насаджень з відповідними водоохоронними 

властивостями, що власне і визначає актуальність тематики дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалося за планом кафедри відтворення 

лісів та лісових меліорацій Національного університету біоресурсів і 

природо-користування України у рамках ініціативної теми «Обґрунтувати 

ефективність полезахисного лісорозведення та розробити нормативи 
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біологічної продуктивності за компонентами надземної фітомаси смугових 

насаджень Лісостепу України» (номер державної реєстрації 0109U007112), 

до виконання якої здобувач залучався як виконавець окремих підрозділів. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у встановленні меліоративних властивостей водоохоронних 

насаджень для надання рекомендацій щодо їх створення, вирощування та 

проведення лісівничо-меліоративних заходів на землях гідрографічного 

фонду Українського межиріччя Дніпра і Десни. 

Відповідно до поставленої мети заплановано виконання таких завдань: 

 – провести обстеження лісових насаджень на предмет санітарного 

стану, продуктивності та виконання ними водоохоронних властивостей; 

 – на дослідних об’єктах визначити лісівничо-таксаційні показники 

водоохоронних насаджень; 

 – оцінити вплив водоохоронних насаджень сосни звичайної  

на формування лісового середовища, зокрема на: формування лісової 

підстилки, динаміку водопроникності ґрунту, зміни властивостей ґрунтів 

легкого механічного складу, особливості поширення кореневих систем; 

– встановити вплив різних добрив природного і органо-мінерального 

походження на приживлювальність, збереженість та ріст соснових культур. 

Об’єкт дослідження – водоохоронні соснові насадження  

на гідрографічному фонді Українського межиріччя Дніпра і Десни. 

Предмет дослідження – стан, меліоративні властивості та лісівничо-

меліоративна ефективність водоохоронних соснових насаджень Українського 

межиріччя Дніпра і Десни. 

Методи дослідження. Лісівничо-таксаційні дослідження проводилися  

за типовими в лісовій таксації та лісівництві методиками. Вплив 

водоохоронних лісових насаджень на процеси відтворення, продуктивності  

та формування лісового середовища визначали за методиками, 

застосованими  

в лісовій меліорації, лісових культурах, ґрунтознавстві та екології. Для 
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визначення достовірності отриманих результатів, їх порівняння та 

моделювання застосовували математико-статистичні методи на основі пакету 

програмного забезпечення Microsoft Excel. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення 

дисертації, які визначають новизну наукових результатів, полягають  

у наступному: 

– вперше для умов Українського межиріччя Дніпра і Десни проведено 

комплексні дослідження впливу водоохоронних насаджень сосни звичайної 

на формування лісового середовища, зокрема: зміни твердості та 

водопроникності ґрунту, формування лісової підстилки, властивостей ґрунтів 

легкого механічного складу, будови та поширення кореневих систем; 

– встановлено стан, особливості росту і продуктивності водоохоронних 

насаджень сосни звичайної на заплавах дослідженого регіону; 

– поглиблено дослідження впливу різних добрив природного та органо-

мінерального походження на приживлювальність, збереженість та ріст 

культур сосни звичайної на піщаних і супіщаних ґрунтах; 

– доповнено дані про водопоглинальні властивості ґрунтів і будову 

кореневих систем сосни, яка зростає в умовах гідрографічного фонду; 

– розроблено й запроваджено технологічні прийоми внесення 

біодобрив «Достаток», «Jiffy Forestry», курячого посліду і коров’ячого 

перегною під час створення водоохоронних лісових насаджень. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

наукових результатів дисертаційного дослідження полягає у можливостях  

їх використання суб’єктами господарювання для поліпшення меліоративних 

властивостей водоохоронних насаджень в умовах Українського межиріччя 

Дніпра і Десни. Результати дисертації впроваджено у Державному 

підприємстві «Вище-Дубечанське лісове господарство», а також 

застосовуються  

у навчальному процесі під час викладання дисциплін «Підвищення 

продуктивності лісів лісокультурними методами», «Промислові методи 
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лісовирощування» та «Екологічні основи лісовідновлення та лісорозведення» 

для підготовки фахівців освітнього ступеню «Магістр» у Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено 

літературний пошук, опрацьовано методики, зібрано й опрацьовано польові 

дані з визначенням лісівничо-таксаційних показників, меліоративних 

властивостей водоохоронних насаджень, закладено експериментальні лісові 

культури із застосуванням біодобрив, проведено аналіз водно-фізичних 

властивостей ґрунту і підстилки, розроблено рекомендації виробництву. 

Здобувачем також здійснено математико-статистичну обробку польових 

матеріалів та аналіз одержаних результатів. Сформульовані в дисертації 

наукові положення, висновки та пропозиції виробництву належать особисто 

авторові та є його науковим доробком. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації  

та результати дослідження доповідалися на конференціях науково-

педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, 2007, 2010, 2014, 2015, 2019 рр.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Стале управління лісовим комплексом та збалансований 

розвиток урболандшафтів» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Перспективи екосистемного менеджменту у 

лісовому комплексі та садово-парковому господарстві» (м. Київ, 2019 р.); ХV 

Міжнародній науковій конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ 

біології» (м. Львів, 2019 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, 

виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» (м. Київ, 2019 р.). 

 Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, з 

яких 2 статті у наукових фахових виданнях України, 4 статті у наукових 

фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз 

даних, 7 тез наукових доповідей. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ВОДООХОРОННІ ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ:  

КЛАСИФІКАЦІЯ, ФУНКЦІЇ, ВЛАСТИВОСТІ 

 

1.1. Понятійний аппарат терміну «водоохоронні насадження» 

 

Серед учених лісівників поки що не існує єдиного тлумачення поняття 

«водоохоронні насадження». Одні фахівці [15] розуміють під цим терміном 

прибережні ліси водних артерій, інші [177] включають в це поняття також 

віддалені від водойм вкриті лісом ділянки водозбірної площі і навіть 

водозбірні басейни. Деякі вчені вважають за доцільне відрізняти 

водоохоронні та водорегулювальні властивості лісу, інші не вбачають у 

цьому необхідності. 

Термінологічний словник Г. Б. Гладуна трактує водоохоронні 

насадження як ліси на берегах річок, озер та водоймищ, які захищають їх 

береги від ерозії та розмивів, поліпшують мікроклімат та гідрологічний 

режим, регулюють рівень води, сприяють підвищенню запасів підземних вод. 

Їх виділяють у вигляді смуг певної ширини залежно від величини 

(протяжності) водного об’єкта, який вони захищають [21, 22]. 

У цьому ж словнику визначено і поняття водоохоронної зони як 

території у вигляді смуг різної ширини для створення сприятливого режиму 

водних об’єктів, попередження їх забруднення і обміління, захисту флори і 

фауни, зменшення коливань стоку, вздовж рік і морів, навколо озер, 

водосховищ та інших водойм. Водоохоронні зони є природоохоронними 

територіями, господарська діяльність у межах яких регулюється. На 

територіях водоохоронних зон забороняється: використання стійких та 

сильностійких пестицидів, влаштування кладовищ, скотомогильників, 

звалищ та полів фільтрації, скидання неочищених стічних вод. Зовнішні межі 

водоохоронних зон визначаються заспеціально розробленими проектами. 
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Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення 

господарської діяльності в них встановлюється Кабінетом Міністрів  

України [13].  

За визначенням С. А. Генсірука [177], водоохоронними лісами є лісові 

насадження, основним призначенням яких є регулювання водного режиму 

місцевості. Під лісовим покривом значно зменшується витрата води на 

поверхневий стік і помітно уповільнюється весняне танення снігу. В 

результаті вода поступово проникає у ґрунт і поповнює запаси підґрунтових 

вод, які живлять річки. Водоохоронні ліси також охороняють природні і 

штучні водойми від забруднення, обміління, а джерела від замулення та 

пересихання, захищають береги від обвалювання, змиву та розмиву. 

Особливо велике значення мають гірськи ліси, які відіграють важливу 

водоохоронну, водорегулювальну та протиерозійну роль. До водоохоронної 

зони в Україні включено ліси Карпат, а також ліси в басейнах річок Дніпро, 

Дністер, Сіверський Донець та іхніх приток. 

Визнання за лісами водоохоронно-захисної ролі має античну  

історію [14]. Перші заходи з обмеження рубок лісу вздовж річок відносяться 

до середини XVI ст. Однак водоохоронно-захисні ліси, як особливу 

категорію лісів з більш регульованим веденням в них господарства, фактично 

стали виділяти після прийняття в 1888 р. лісоохоронного закону [14]. Згідно з 

цим законом всі ліси європейської частини Росії поділяли на три категорії: 

захисні, водоохоронні та інші.До захисних відносили ліси, які запобігали 

руйнації берегів річок, схилів гір і ярів від розмивання і обвалів, захищали 

земельні площі від заносів піском, закріплювали сипучі піски. Поняття 

водоохоронних лісів було нечітким. До них відносили ліси, які ростуть у 

верхів’ях річок і по їх притоках. 

Таким чином, до захисних поряд з іншими категоріями лісів, 

відносилися водорегулювальні та захисно-водоохоронні ліси, які захищали 

витоки річок від обміління і береги від руйнування. У захисних лісах 
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користування деревиною було обмежено, а рубки головного користування 

заборонені.  

У визначенні лісів лісовим кодексом першою тезою зазначається, що 

ліси України за своїм призначенням і розташуванням виконують переважно 

водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції і 

забезпечують потреби суспільства в лісових ресурсах[98]. 

Питання охорони водних ресурсів України, їх раціонального 

використання, а також формування водоохоронних обмежень на 

гідрографічному фонді присвячено роботи С. А. Дубняка [56, 57], 

А. Г. Мартина, О. П. Канаша [104], І. В. Покидько, А. Г. Мартина [145], 

М. М. Паламарчука, В. Я. Шевчука [159,193,194, 215], А. В. Яцика [205,206], 

Ю. С. Урлюка [181] та ін. 

В Україні у середній за водністю рік загальні запаси природної води 

складають 94 км3, з яких доступні для використання 56,2 км3. Основна 

частина водних ресурсів, що постійно відновлюються, припадає на річковий 

стік – 85,1 км3 (без Дунаю). Близько 60 % річкового стоку формується на 

території України (місцевий стік), а 40 % – за її межами (транзитний стік) 

[145]. Загалом, землі водного фонду займають в Україні 2422,5 тис.га або 

10,0%; штучні водотоки (канали, колектори, канави) – 179,8 тис. га (7,4 %); 

озера, прибережні замкнуті водойми, лимани – 873,6 тис. га (36,1 %); ставки 

– 336,5 тис. га (13,9%); штучні водосховища – 791,4 тис. га (32,7 %). 

Як зазначає А. Г. Мартин [145] найважливішими водоохоронними 

обмеженнями у використанні земель слід визнати водоохоронні зони та 

прибережні захисні смуги, які мають виконувати функцію «природного 

буфера» між водним обєктом та створеними людиною виробничо-

господарськими та будівельними системами, які здатні негативним чином 

впливати на стан та якість вод. 

Ліси прибережних смуг, які ростуть на прирічковій території, 

виконують велику захисну роль. З самого початку існування водоохоронних 

лісівнауково-обґрунтованих рекомендацій шодо виділення таких 
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водоохоронних зон ще до не давнішого часу не було. Шаблонне виділення 

водоохоронних зон призводило до того, що в них включалися великі площі 

лісів, які не здатні перевести поверхневий стік у підґрунтовий навіть на своїй 

території. На думку А. А. Молчанова [119], основним недоліком при 

виділенні водоохоронних лісів був шаблонний підхід, при якому були 

відсутні натурні дослідження, вкрай необхідні привирішенні цього питання. 

З водоохоронної точки зору існуючі захисні зони були встановлені без всякої 

підстави і розрахунків. 

Нормативно-правову та методичну основу формування водоохоронних 

обмежень у використанні земель у даний час складають: Водний кодекс 

України [13], Земельний кодекс України [58], Лісовий кодекс України [98], 

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення 

господарської діяльності в них» [149], методика упорядкування 

водоохоронних зон річок України [205]. В узагальненій формі сучасні 

нормативні вимоги до визначення меж водоохоронних зон, прибережних 

захисних та пляжних зон наведені у додатку Б [145, 149]. 

Землевпорядники пропонують встановити фіксовані розміри 

водоохоронних зон виходячи із їх мінімальних розмірів, які обумовлені 

чинними методичними документами, а саме: для каналів – 200 м; для малих 

річок (із площею водозбору до 2000 км2) струмків і потічків, ставків площею 

менше 3 га – 250 м; для водосховищ обємом від 1 до 10 млн м3 – 500 м; для 

середніх водосховищ об’ємом від 10 до 100 млн м3 та озер – 1000 м; для 

морів, морських заток і лиманів – 2000 м [145, 153].  

Для великих річок, що розташовані у кількох географічних (природно-

сільськогосподарських) зонах із площею водозбору понад 50 тис. м3 (Дніпро, 

Припять, Десна, Дністер, Південний Буг, Західний Буг, Тиса та Сіверський 

Донець), а також великих водосховищ об’ємом понад 100 млн м3 (Київське, 

Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське, 

Дністровське, Червонооскільське, Краснопавлівське, Печенізьке, 
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Карачунівське, Вуглегірське, Ладижинське та Шолохівське), зважаючи на їх 

порівняно невелику кількість, фіксований розмір водоохоронної зони 

доцільно встановити у формі індивідуальних нормативів, що базуватимуться 

на місцевих умовах, у діапазоні від 1000 до 8400 м. До складу водоохоронних 

зон також повинні включатися острови незалежно від їх площі. 

Розміри прибережних захисних смуг законодавчо визначені ст. 60 

Земельного кодексу України і мають становити по берегах річок, струмків і 

потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари – 25 м; для середніх 

річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 га – 50 м; 

для великих річок, водосховищ на них озер – 100 м. При крутизні схилів 

більше 3ºмінімальна ширина прибережної захисної смуги має подвоюватися. 

 

1.2. Класифікація водоохоронних насаджень 

 

Зважаючи на різноманітність тлумачення терміну «водоохоронні 

насадження», що було описано у попередньому підрозділі, чіткої 

стандартизованої (нормативної) класифікації водоохоронних насаджень не 

існує. Проте, у фаховій літературі водоохоронні лісові насадження умовно 

поділяють на дві основні групи: захисні лісонасадження навколо водоймищ і 

захисні лісові насадження у заплавах річок [139]. 

Захисні лісові насадження навколо озер, ставків, водосховищ 

створюють для захисту їх від замулення і забруднення, закріплення берегівта 

запобігання процесам ерозії і абразії, зменшення випаровування з водної 

поверхні, поліпшення екологічних та створення сприятливих рекреаційних 

умов. Виконання цих функцій забезпечують наступні види лісових 

насаджень: вітроломно-протиерозійні лісові смуги, берегозакріплювальні 

лісові насадження, кольматувальні насадження (мулофільтри), 

протиабразійні насадження на відкосах земляних гребель. 

Основними видами захисних лісових насаджень уздовж річок є 

наступні: масивні привитокові насадження, які розміщуються у верхів’ях 
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річок; лісові смуги – прируслові, призаплавні, надбрівочні; масивні 

насадження на схилових берегах річкових долин; кольматувальні насадження 

уздовж водопідвідних тальвегів і водотоків. 

Розвиток ерозійних процесів на території річкових долин відбувається 

по-різному і залежить від особливостей водозбірної площі, глибини 

місцевого базису ерозії та особливостей схилів (рис. 1.1). Найінтенсивніше 

водна ерозія проявляється у долинах річок із стрімкими і високими берегами, 

що призводить до змиву і розмиву ґрунтів, утворення обвалів і зсувів. На 

невисоких і пологих берегах ці процеси мають слабкий прояв або взагалі 

відсутні. Тому вищезазначені водоохоронні насадження мають бути 

невідємним компонентом господарського використання територій річкових 

долин і водозборів. 

 

Рис. 1.1. Схема водозбору річки [147] 

 

Водоохоронні ліси на рівнинних територіях поділяють на три групи: 

водоохоронні – ліси витоків річок, які сприяють більш рівномірному 

надходженню води в джерела і оберігають річки та водойми від засмічення і 



27 

 

забруднення; водорегулювальні – ліси, що пом’якшують повені та 

запобігають заболочуванню; водоохоронні-захисні – виконують одночасно 

водоохоронну і ґрунтозахисну функції. 

Таким чином всі ліси, до якої б категорії вони не належали, виконують 

водоохоронні функції. Вдоохоронну, водорегулювальну та захисну функції 

виконують лісові насадження в комплексі з іншими лісами і інженерними 

спорудами, які розташовані в захисних зонах. Захисні смуги вздовж водойм з 

метою перехоплення поверхневого стоку з усієї площі водозбору свої функції 

виконують не повністю (10–15 %). Тому вздовж річок і водойм необхідно 

виділяти захисні смуги в самостійну категорію. Це обґрунтовується 

головними чином їх особливою протиерозійно-акумулятивною роллю, а не 

водоохоронними функціями в регулюванні поверхневого стоку на 

водозборах. 

В даний час в Україні прибережні смуги виділені по берегах річок, 

озер, водосховищ на площі 307,9 тис. га, а ліси що виконують захисні 

функції, – на площі 1189,9 тис. га. 

У 2006 р. прийнято «Лісовий кодекс України», в якому наведено 

перелік лісів, що відносяться до захисної категорії [98]. До захисних 

відносяться водорегулювальні та захисно-водоохоронні ліси вздовж річок, 

навкруги водосховищ, озер, які запобігають пониженню рівня води і 

захищають береги від руйнування. 

 

1.3. Основні функції водоохоронних насаджень 

 

Енциклопедичний словник [177] трактує водоохоронні насадження як 

категорію лісів, що виділяються зазвичай вздовж берегів великих річок, озер, 

водосховищ, каналів та інших водойм для поліпшення водного балансу, 

гідрологічного режиму, а також зменшення ерозії ґрунту в їх басейнах і 

поліпшення якості вод. Саме у цьому визначенні означені захисні функції 

водоохоронних насаджень. Водорегулювальні і водопоглинальні властивості 
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лісових насаджень залежать від поєднання таких факторів: комплексна 

взаємодія всіх елементів лісу; особлива меліоративна роль лісової підстилки, 

яка має водоохоронні властивості; сприятлива фізична структура лісових 

ґрунт ів; захист ґрунту від промерзання; затримання снігу і продовження 

строків його танення; створення умов для вертикального дренажу води  

тощо [139, 140].  

Водоохоронні лісові насадження, як рослинні асоціації, мають 

специфічні функції, завдяки яким змінюється гідрологічний режим території, 

знешкоджуються ерозійні процеси, відбувається збалансованість ландшафтів. 

До основних функцій водоохоронних насаджень відносять  

наступні [139]: 

- водорегулювальна – пов`язана із знешкодженням енергії, води, яка 

падає під час злив, та зменшенням швидкості поверхневого стоку, що 

обумовлено підвищенням гідравлічної шорсткості поверхні ґрунту вкритого 

лісовою рослинністю і підстилкою; 

- водопоглинальна і водоочисна – формується за умов підвищеної 

водопроникності і вологоємкості підстилки та ґрунту, які забезпечують 

переведення поверхневого неврегульованого стоку у підґрунтовий; 

- ґрунтозахисна – полягає у запобіганні змиву і розмиву ґрунту 

завдяки поліпшенню його водно-фізичних і хімічних властивостей і, як 

наслідок, доброго розвитку кореневих систем деревної і кущової 

рослинності; 

- кольматувальна – полягає у затриманні мулуватих ґрунтових 

частинок твердої складової поверхневого стоку під час втрати останнім 

транспортуючої здатності; 

- ґрунтоутворювальна – пов`язана з тривалим і постійно діючим 

вбиранням мінеральних поживних речовин з глибоких шарів ґрунту, 

поверненням їх на поверхню, де значна маса органічного відпаду зазнає 

розкладання за участю і допомогою дрібних ґрунтових тварин і 
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мікроорганізмів, чим забезпечується поступове відновлення властивостей і 

зростання родючості еродованих ґрунтів; 

- кліматорегулювальна – здійснюється завдяки пертинентному (тому, 

що поширюється) прояву лісом і захисними лісовими насадженнями всіх 

властивостей із регулювання клімату і очищення атмосфери, суттєвого 

поліпшення стану довкілля; 

- екологостабілізувальна – виявляється у формуванні сприятливого 

для життя людей середовища, стійких лісоаграрних ландшафтів. Така  

функція є узагальнювальною і об’єднувальною, оскільки всі вони діють 

одночасно, а тому забезпечують поліфункціональні властивості 

протиерозійних захисних лісових насаджень. 

Основні функції водоохоронних насаджень розглянемо детальніше. 

 

1.3.1. Водорегулювальна роль лісів. Всі лісові екосистеми виконують 

водорегулювальні функції, підвищуючи тим самим ємність вологообігу в 

системі «ліс – атмосфера – ґрунт  – відкритий водотік».  

Ці властивості послаблюються, якщо ліси приурочені до водотоків. За 

даними А. А. Молчанова розміщення лісу по дну балок у рівнинних умовах 

не збільшує підґрунтовий стік, і більша його частка за умови однакової 

лісистості виявляється на водозборах з розміщенням лісів на  

вододілах [117]. 

Водорегулювальна роль лісу найповніше проявляється на схилах 

гідрографічної мережі. Дослідження А. А. Молчанова показали, що в 

лісостеповій та степовій зонах водорегулювальна роль в основному 

обмежується межами схилу [118, 120]. В цьому контексті вчений 

пропонував розміщувати лісові насадження у вигляді смуг у верхній, 

середній і нижній частинах схилу таким чином, щоб лісом було зайнято 20-

25 % довжини схилу. Ним встановлено, що коефіцієнт весняного стоку 

різко зменшується зі збільшенням лісистості (з 0,6–0,9 на безлісній 

пересіченій території рельєфу до коефіцієнта 0,09–0,38 за лісистості 40 %) 
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[118, 120]. Інтенсивність водорегулювання зростає слабо і за 100 % 

лісистості термін весняного водопілля скорочується, а сила паводку зростає 

при одночасному інтенсивному сніготаненні через високі температури і 

випадання дощів. Тому прийнята максимальна лісистість на півдні лісової 

зони становить 40 %, а в тайгових лісах – 50 % площі водозбору.  

За цим значенням Г. Б. Паулюкявічус склав класи екологічної 

значимості лісів в порядку їх значення: ліси на еолових пісках, ліси схилів 

річкових долин і озер, ліси горбистих ландшафтів, ліси в річкових долинах, 

ліси на болотних ґрунтах [136]. Як видно, найвищими екологічними 

властивостями характеризуються ліси високих елементів рельєфу і схилів з 

легко еродованими ґрунтами. Особливо це значимо для гірських умов, де 

лісові насадження, які отримують найбільшу кількість опадів регулюють до 

половини стоку води. І менш екологічні виявляються заболочені ліси. 

На Європейській Півночі водорегулювальні властивості лісу 

проявляються меншою мірою, в лісах величина руслового стоку в повінь 

дуже велика, що можна пояснити вологонасиченнямґрунту за рахунок 

осінніх дощів. Але й тут у меженний період русловий стік зростає в міру 

збільшення лісистості водозбору.  

Лісам прибережних або захисних смуг уздовж річок з самого початку 

їх виділення надавалося різне цільове призначення. Так, М.Є. Ткаченко 

ліси·прибережних смуг називав водооронно-захисними насадженнями 

[175]. Як зазначає К. К. Зеров [59], прибережні смуги мають різноманітне 

значення, що охоплює весь перелік водоохоронних і захисних властивостей, 

тому зазвичай вважається, що основне значення прибережних смуг – 

регулювати водний режим річок і водосховищ. Львович М. І. [99] вказує, що 

одним з основних аргументів для виділення лісових захисних смуг уздовж 

річок послужило уявлення про те, що ліси, які примикають до річок, мають 

більш високу водорегулювальну здатність, ніж ліси, розташовані вздовж 

них. Впливу лісових насаджень на поверхневий стік і гідрологічний режим 

територій присвячені роботи А. П. Бочкова [6], Ю. Б. Бялловича [12], 
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Г. М. Висоцького [16–18], М. І. Львовича [99], А. И. Міховича [112, 113], 

А. А. Молчанова [117, 119], В. С. Олійника [125–127], А. В. Побединского 

[142], А. Ф. Полякова [146], В. В. Рахманова [157], М. І. Ромащенка [162], 

И. С. Шпака [197], Hegg C., Badoux F., Witzig J., LuscherP. Forest[211] та ін. 

За даними М. І. Львовича [99], від 80 до 93 % стоку води формується 

за межами захисних смуг і проходить через них транзитом у вигляді 

зосереджених річкових потоків, на які вплив полога лісу, розташованого 

вздовж річок, уже не поширюється. Молчанов А. А. [118] зазначає, що 85-

90% стоку формується за межами захисних смуг, тому вони не мають 

жодного впливу на концентрацію водних потоків, що проходять через 

захисні смуги. Аналізуючи роль лісів захисних зон, М. І. Львович [99] 

робить правильний висновок про те, що система захисних водоохоронних 

лісів, що займають лише невелику частину річкових басейнів, при 

недостатній увазі до всіх інших лісових масивів, з гідрологічної точки зору 

не має значення.  

Саме створення комплексу захисних лісових насаджень у поєднанні із 

меліоративними та інженерними заходами може призвести до очікуваного 

ефекту. Виходячи з того, що всі ліси є водоохоронними, найбільш важливий 

показник їх впливу на стік річок – водоохоронна лісистість водозбору і 

характер розміщення лісів по басейнах річок. Залежність збільшення опадів 

від додаткової шорсткості земної поверхні і лісистості території встановив 

А. Р. Константинов [80]. Вплив лісистості на стік річок, водоохоронне 

розміщення лісів на водозборах, оптимальна лісистість розглядаються в 

роботах багатьох вчених [14, 15, 17, 113, 132, 155, 156, 192].  

Встановлені науковцями параметри оптимальної лісистості в 

основному призначені для збереження водорегулюючої ролі лісів. Так, 

розроблені нормативи оптимальної лісистості, запропоновані А. Д. Дубахом 

на інтенсивність повеней [55], М.І. Львовичем на раціональне розміщення 

лісових насаджень відповідно до рельєфу [99], А. І. Миховичем на зростанні 

підземного стоку [112, 114], Н. І. Костюкевичем на величині сумарного 
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випаровування і коефіцієнта стоку [83], Г. Б. Паулюкявічюсом на 

необхідності поглинання поверхневого стоку [136, 137] і т.п. На принципах, 

близьких до положень, запропонованих А. І. Миховичем, проведено 

розрахунок нормативів оптимальної лісистості Ю. Б. Бялловичем [12], 

В. П. Ткачом, В. В. Горошко і Н. Ф. Куприною [94, 174] та 

І. Е. Кульчицьким-Жигайло [93]. 

Аналізуючи ці роботи, можна відзначити, що з питань впливу лісу на 

стік річок, оптимальної лісистості водозборів і розміщення лісів по ним 

існують різні думки. Але всі вони свідчать про те, що водорегулювальну 

роль лісу слід розглядати з позиції функціонування всіх лісів на водозборі 

річки, а не тільки брати до уваги смуги вздовж берегів [14, 15, 114, 173].  

 

1.3.2. Водоочисна і ґрунтозахисна роль водоохоронних 

насаджень. Велика роль лісів у збереженні та покращенні якості вод. 

Особливо варто підкреслити поки що мало вивчене їх теплорегулювальне 

значення для збереження якості води. Збільшуючи підземне живлення 

джерел, ліси одночасно стабілізують їх термічний режим і тим самим 

виключають або нейтралізують теплове забруднення. Лісові води служать 

практично єдиним джерелом для розбавлення забрудненого стоку, що 

надходить з сільськогосподарських, урбанізованих та інших територій.  

У досліджуваному регіоні мають місце процеси ерозії ґрунту  

прибережних зон Київського водосховища. Захист великих водоймищ від 

замулення продуктами змиву і розмиву ґрунт ів на водозборах і від 

руйнування хвилями берегів є дуже важливим завданням державного 

значення. Відомі приклади, коли через невжиття відповідних заходів щодо 

захисту великих водоймищ від замулення вони за порівняно короткий 

термін виходили з ладу. За даними Г. А. Харитонова [185], Штерівське 

водосховище на Донбасі замулилося протягом п'яти років на 85 %, а 

водосховище Ак Су у Дагестані упродовж трьох років маиже повністю. 

Незважаючи на значну лісистгсть верхньої частини водозбору Дніпрогесу, 
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енергетична потужність його знижується через часткове замулення. У 

Катта-Курганському водосховищі (Узбекистан), обсяг якого дорівнює 

650 млн м3, щорічно надходить З4 млн м3 наносів [145]. У Цимлянському 

водосховищі за п'ять років експлуатації відклалося близько 144 млн м3 

дрібнозему, причому понад 75 % – за рахунок матеріалів абразії берегів. За 

перші чотири роки експлуатації Горьковського водосховища в нього 

ввійшло в результаті абразії берегів близько 15 млн т ґрунту.  

Джерелами замулення Каховського водосховища є поверхневий змив 

ґрунт ів з прибалкових, прияружних і присіткових схилів, яружно-балкова 

ерозія ґрунту, продукти абразійного руйнування берегів, зсувні 

процеси [203]. 

Регіон дослідження – межиріччя Дніпра і Десни з лівобережжя 

омивається Київським водосховищем, яке дислокується на річці Дніпро в 

межах Київської та Чернігівської областей. Утворене греблею Київської ГЕС. 

Заповнене у 1964–1966 рр. Площа водосховища становить 922 км2, об'єм – 

3,73 км3, довжина – 110 км, найбільша ширина – 20 км. Має сезонне 

регулювання стоку. Коливання рівня води до 1,5 м. У водосховище впадають 

ріки: Тетерів, Ірпінь, Прип'ять. Створення водосховища покращило умови 

судноплавства. Використовується для водозабезпечення, зрошення, рибного 

господарства, рекреації.  

Крім ерозійних процесів, руйнування берегів водосховища та його 

замулення викликають абразійні процеси. Абразія берегів Київського 

водосховища та її наслідки величезні. Великий обсяг мулу утворюється в 

результаті руйнування берега хвилями. У цьому позначається велика його 

ширина відкладання, яка визначає розгін хвилі і її гідродинамічні 

властивості. Із загальної берегової лінії (110 км) 70 км схильні до руйнування 

берегів (рис. 1.2). Процеси переробки берегів особливо виражені в 

правобережній частині водосховища і супроводжуються зсувною діяльністю, 

на багатьох ділянках утворюються тріщини і просідання берега. Шкода від 

абразії полягає не тільки у втраті земельної площі, але й у складності 
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трансформації капітальних споруд і комунікацій, розташованих уздовж 

берегової лінії. 

 

 

Рис. 1.2. Руйнування берегів у районі Демидівської яружно-балкової 

системи 

 

Методи і прийоми, вживані в боротьбі з замуленням великих 

водоймищ, дуже різноманітні, складні, тому потрібен комплекс захисних 

заходів, який повинен поширюватися на водозбірну і берегову частину 

водосховища, а також на прилеглі до них землі. В основі створення захисної 

зони Дніпра Ю. П. Бяллович [12] виділяє чотири групи фітомеліорації: 

сільськогосподарську, інженерну, природоохоронну та гуманітарну, детальна 

характеристика яких надається у табл. 1.1.  

Завдання, поставлені перед фітомеліорацією захисної зони Київського 

водосховища, не можуть вирішуватися в рамках однієї з трьох 

фітомеліоративних зон. Тут необхідний фітомеліоративний комплекс, що 

включає в себе численні види фітомеліорації.  

Досліджуючи захисну зону Київського водосховища використовуючи 

науковий та практичний досвід, пропонуємо екологічні принципи створення 
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захисної зони Київського водосховища з урахуванням розробок 

А. Г. Мартина, О. П. Канаша, І. В. Покидько [104] (табл. 1.2). Ці принципи 

зводяться до трьох груп фітомеліорації: сільськогосподарської, 

лісогосподарської та інженерної [104].  

Таблиця 1.1 

Основні групи фітомеліорації захисної зони Дніпра  

(за Ю. П. Бялловичем) 

Цільова група 

фітомеліорації 
Зміст і завдання фітомеліорації 

Сільськогосподарська Спрямована на створення найкращого життєвого 

середовища для сільськогосподарських культур і 

тварин. У завдання сільськогосподарської 

фітомеліорації входить формування сприятливого 

мікроклімату, збереження ґрунту і підвищення його 

родючості 

Інженерна Передбачає поліпшення умов експлуатації 

різних інженерних споруд, що знаходяться під 

впливом географічного середовища і утворюють 

інженерно-природні системи. Виконує завдання: 

забезпечення безперервності експлуатації 

споруд, збільшення термінів їх амортизації, 

зменшення витрати енергії 

Природоохоронна Спрямована на збереження поновлюваних 

природних ресурсів. До них відносяться ті ресурси, 

виснаження яких при експлуатації не є неминучим 

і при правильній їх експлуатації відновлюються і 

навіть поліпшуються. Поновлюваними 

природними ресурсами є повітряні і водні маси, 

якість ґрунту та ін. 

Гуманітарна Передбачає поліпшення географічного 

середовища для людини, поліпшення водно-

санітарного та повітряно-санітарного режимів, 

формування мікроклімату, підвищення естетики 

ландшафту. Ці завдання реалізуються у формі 

створення природної бази для розвитку великих 

зон відпочинку. 



36 

 

 

Було адаптовано, розроблені для Дніпродзержинського 

водосховища [104], основні принципи влаштування лісової захисної зони 

Київського водосховища (табл. 1.2). Лісова частина захисної зони повинна 

займати землі, які не придатні для сільськогосподарського виробництва, 

цінність яких не буде втрачена під впливом берегових процесів і 

яроутворення. У лісову частину захисної зони включаються також ті площі 

мілководь, які можуть бути використані для створення лісових культур 

тривалого заплавного характеру. 

Таблиця 1.2 

Фітомеліоративні принципи створення захисної зони Київського 

водосховища 

Захисна зона Фітомеліоративні заходи 

Сільськогосподарська Протиерозійна організація території; ґрунт 

озахисні сівозміни; протиерозійна агротехніка в 

рільництві; протиерозійна агротехніка в садах; 

протиерозійні лісові насадження 

Лісова Плантаційні насадження або лісові культури у 

нижній, середній і верхній частині гідрографічного 

фонду; яружно-балкові культури; лісові масиви 

Інженерна Ступінчасті тераси; водозатримувальні і 

водовідвідні вали; дoнні запруди в ярах; 

виположування ярів; ставки-відстійники 

Верхня частина захисної зони водосховища не паралельна урізу води, а 

йде по звивистих рубежах в зсувонебезпечних, еродованих та інших 

деградованих землях або по узліссях існуючих прибережних лісових масивів. 

Для нижніх берегових захисних культур основними завданнями є захист 

узбережжя від абразії, захист заплави від розмиву. Середні берегові лісові 

насадження оберігають ґрунту від ерозії та зсувів на берегових схилах. 

Верхні берегові насадження попереджають ерозійні процеси і служать 

рекреаційною зоною. Всі перераховані види захисних лісових насаджень 
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характерні для захисної лісової зони Київського водосховища, хоча на 

практиці така деталізація насаджень важка для сприйняття.  

Для досягнення екологічної стійкості лісової захисної зони з 

запобігання ерозійних, зсувних та інших ґрунт оруйнуючих процесів 

необхідно застосовувати від найпростіших до складних гідротехнічних 

споруд. Зокрема в нижніх, берегових насадженнях – осушувальні канави; в 

середніх берегових насадженнях – терасування, влаштування водовівідних 

валів: у верхніх яружно-балкових насадженнях – будівництво інженерних 

гідротехнічних споруд.  

Найменшою шириною лісової частини захисної зони вдовж берега, на 

думку Ю. П. Бялловича [12], необхідно прийняти 100 м. Однак, враховуючи 

сучасний стан берегової частини Київського водосховища, особливо у місцях 

де активізовані абразійні процеси і яроутворення, мінімальну ширину 

захисної зони необхідно збільшити вдвічі.  

Найбільшої ширини (у декілька кілометрів) захисна зона досягає в 

місцях з великими процесами давньої та сучасної ерозії – зсувами та іншими 

несприятливими явищами. Прикладом цього може бути Демидівська система 

ярів і балок, площа яких коливається від 1,5 до 20 км2. Такі великі зони 

повинні використовуватися для формування прибережних державних 

лісопарків, які виконують всі захисні функції і є її головними 

фітомеліоративними ділянками. На цих ділянках влаштовуються бази 

відпочинку, оздоровчі та рекреаційні центри. Екологічні умови в захисній 

зоні водосховища сильно змінюються в міру віддалення від урізу води. Тому 

навпроти будь-якого відрізка берегової лінії необхідно розміщувати серію 

різних видів лісових насаджень [104]. 

 

1.4. Водоохоронні властивості лісових насаджень  

 

Водоохоронні властивості лісових насаджень тісно пов'язані з їхніми 

водорегулювальними функціями і деякими авторами навіть ототожнюють їх 
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[14, 15, 155–157]. Проте під водоохоронними властивостями лісу необхідно 

розуміти деталізацію прояву насадженнями їх функцій залежно від 

комплексу взаємопов’язаних і взаємодіючих факторів, а саме: гідрографії і 

гідрологічного режиму території, кліматичних і ґрунтових умов, вікової і 

породної структури самого насадження, розміщення насадження на 

елементах гідрографічної мережі, антропогенних навантажень на ландшафт, 

господарської діяльності людини тощо.  

Водоохоронні властивості лісу різноманітні. Лісові екосистеми 

впливають на випадання і переміщення рідких і твердих атмосферних опадів, 

на гідрологічний режим території, покращують водорегулювальну функцію, 

якість води та ін.  

Вплив лісу на атмосферні опади і вологість повітря може відбуватися в 

кількох напрямах: збільшення кількості вертикальних опадів, що випадають 

над лісом і суміжних ділянках; утворення конденсаційних осадів; затримка 

кронами і деяке перехоплення рідких опадів; перехоплення і перерозподіл 

твердих опадів.  

На основі даних багатьох метеорологічних станцій встановлено, що із 

збільшенням лісистості території кількість вертикальних опадів, що 

випадають, збільшується як по сезонах, так і протягом року. Із збільшенням 

лісистості на 10% кількість опадів зростає в середньому на 2 %. Вологість 

повітря як екологічний фактор має велике значення для всього живого. Вона 

сильно змінюється в добовому, сезонному і річному циклах погоди. Ліс має 

суттєвий вплив на вологість повітря в теплий період року. В зимовий час і в 

літні холодні хмарні дні різниця у вологості повітря на відкритих ділянках і в 

лісі невелика. Внаслідок ослабленого турбулентного обміну повітря, 

знижених температур під наметом лісу, а також за рахунок постійного 

надходження вологи від випаровування і транспірації вологість повітря в лісі 

звичайно вища, ніж на відкритих ділянках, на 2–10 %. 

Різниця температур залежить від будови насаджень, їх повноти, складу, 

стану природи, радіаційної ситуації. В спекотні дні літа пом'якшена під 
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покрівлею лісу сонячна радіація і підвищена вологість повітря сприяють 

комфортності відпочинку.  

Різні аспекти формування поверхневого і підґрунтового стоку в різних 

ландшафтних, географічних і ґрунтових умовах розглянуті в ряді 

узагальнюючих робіт [14, 112, 117, 118, 125, 132, 139, 142, 155, 185 та ін.]. 

Так як поверхневий стік є результуючим показником практично всіх 

елементів і чинників вологообігу (перехоплення опадів кронами, водно-

фізичні властивості, глибина і ступінь промерзання ґрунтів, інтенсивність 

сніготанення і т.п.), він розглядається як один з найважливіших проявів 

гідрологічної ролі лісів. Зі зменшенням поверхневої складової стоку зазвичай 

пов'язують водорегулювальні, а іноді і в цілому водоохоронно-захисні 

властивості лісів.  

Вплив структури лісів на поверхневий і підґрунтовий стік 

розглядається в основному за літературними даними. У цьому зв'язку 

торкнемося лише основних особливостей цієї складової стоку, важливою для 

оцінки гідрологічних властивостей насаджень.  

Вплив лісу на поверхневий стік проявляється неоднозначно залежить 

від ґрунтово-кліматичних умов, особливостей зволоження, структури самих 

насаджень та інших факторів. У південних районах наприклад в лісостеповій 

та степовій зонах, ліси здатні перевести в ґрунтову складову вологообігу 

практично всі опади.  

Згідно з Н. А. Воронковим [14], у південній частині лісової зони 

коефіцієнт весняного поверхневого стоку в лісах дорівнює 0,25–0,30, а на 

полях – 0,60–0,70. У середній частині лісової зони він близький до 0,50 в 

насадженнях і дорівнює 0,60–0,70 на полях, у північній тайзі і лісотундрі 

коефіцієнт стоку сягає 0,60–0,70 і 0,80–0,90 відповідно.  

Появі стоку в лісі зазвичай передує насичення ґрунтів вологою і 

утворення верховодки. Після цього водорегулювальні властивості лісових 

фітоценозів помітно зменшуються. Опади, які випадають на насичений 

вологою ґрунт у лісі, стікають з коефіцієнтом стоку більшим, ніж на 
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відкритих просторах.  

За дослідженнями Н. А. Воронкова [14], в таких умовах формується в 

середньому 20–25 % поверхневого стоку в південних і до 35–40 % в 

північних районах лісової зони. В окремі роки стік в лісі формується тільки 

за рахунок ґрунтової складової. З цієї ж причини на заболочених площах 

поверхневий стік під лісами мало відрізняється від його значень на відкритих 

просторах. Так, за даними В. В. Осипова і В. К. Гаврилової [128, 129], в 

умовах лісової зони на водозборах з ґрунтовими водами близькими до 

поверхні коефіцієнт весняного стоку в лісі дорівнював 0,38–0,83.  

Поряд з метеорологічними і ґрунтовими факторами відмінності 

поверхневого стоку з лісових площ певною мірою зумовлюються породним 

складом та іншими елементами структури самих насаджень. За 

спостереженнями А. А. Молчанова [117], в підзоні хвойно-широколистяних 

лісів за інших рівних умов поверхневий стік мав найбільш високі значення в 

ялиновому лісі. Коефіцієнт стоку тут був рівний 0,32 на глинистих ґрунтах, 

0,26 – на суглинних і 0,09 – на супіщаних. Помітно менші коефіцієнти стоку 

були в змішаному насадженні (відповідно 0,26, 0,16 і 0,09) і мінімальні – у 

сосновому (0,12, 0,07 і 0,01).  

В інших умовах така закономірність не підтверджуєгься. Так, 

дослідження, виконані А. А. Молчановим і В. Н. Серофимовим [117] в 

гірських лісах Болгарії показали, що максимальний стік мав місце під 

сосновими насадженнями, а мінімальний під буковими. Під ялиновим 

насадженням стік був ближче до його значенням під листяним насадженням, 

ніж під сосновим. Немає підстав вважати, що соснові насадження мають 

більш низькі, як і більш високі, водорегулювальні властивості. Ймовірніше, 

вони істотно не розрізняються в шпилькових насадженнях. Підвищений стік 

у наведених прикладах зумовлювався не так самими сосновими 

насадженнями, скільки віднесенням їх до специфічних (сухих або 

заболочених) лісорослинних умов, які не завжди враховуються. 

Загалом, наявні дані дають підставу зробити висновок, що ґрунти 
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листяних і мішаних лісів характеризуються більшою здатністю поглинати 

вологу, ніж ґрунти шпилькових насаджень. Крім прямих спостережень за 

стоком це підтверджується матеріалами, які характеризують фільтраційні 

властивості та промерзання ґрунтів. У цьому зв'язку немає підстав 

ототожнювати підвищене проникнення опадів під полог листяних насаджень 

з можливістю збільшення поверхневого стоку, що має місце в окремих 

публікаціях [126].  

Ґрунтові води і зумовлюваний ними підземний стік – суттєва і водночас 

найважча для визначення ланка вологообігу. Глибина стояння ґрунтових вод 

під лісами і відкритими просторами розглядається в якості найважливішого 

показника їх гідрологічної ролі. Навколо цього питання виникали і 

продовжують виникати найбільш гострі дискусії. Ще П. П. Отоцький, 

Г. М. Висоцький та інші дослідники в більш низькому стоянні ґрунтових вод 

під лісами вбачали висушувальну властивість цього типу рослинного 

покриву [17, 117, 125 та ін.]. Пізнішими дослідженнями ця точка зору або не 

підтверджувалася, або поділялася частково, або повністю відкидалася.  

Наявні в даний час матеріали дають підставу вважати, що 

неоднозначність впливу лісів на ґрунтові води доцільно розглядати як 

закономірне явище. Протиріччя ж у поглядах часто пов'язані з недообліком 

факторів, від яких залежить поведінка ґрунтових вод і з недосконалістю 

методів досліджень, що не дозволяє розкривати причини явищ.  

Як відомо, П. П. Отоцький і Г. М. Висоцький свої висновки про 

зниження рівнів ґрунтових вод під лісами, як і з інших питань гідрології лісу, 

засновували на результатах спостережень в районах недостатнього 

зволоження [17]. У цих умовах скорочення живлення ґрунтових вод є 

наслідком більш глибокого висушування ґрунт ів внаслідок так званого 

промивного або періодично промивного типу водного режиму. Це явище 

властиве відкритим просторам, де промивний режим змінюється 

непромивним типом з утворенням «мертвого» горизонту під лісами. Деревна 

рослинність, крім цього, в силу своєї потужної кореневої системи, більшої 
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тривалості вегетаційного періоду, інтенсивніше, ніж трав'яниста, відсмоктує 

ґрунтові води і ще більше знижує їх рівень. Такі явища найбільш чітко 

виражені в посушливі роки. Упродовж вологих періодів, як було показано 

пізнішими дослідженнями [15, 112, 125], можливе підвищення рівня 

ґрунтових вод під лісами, оскільки насадження, забезпечуючи більш 

інтенсивне поглинання вологи, в той же час при сприятливій 

вологозабезпеченості, втрачають переваги в її споживанні перед 

трав'янистою рослинністю.  

Суперечності наукових поглядів про вплив лісу на величину 

атмосферних опадів і водність річок, а також його стокорегулюючу 

ефективність при катастрофічних паводках зазначав і В. С. Олійник [126]. 

Аналіз вищезазначеного і сучасних публікацій з впливу лісових 

асоціацій на ґрунтові води дозволяє зробити наступні узагальнення: на 

ґрунтах з необмеженою потужністю кореневонасиченої зони (різної для 

деревної і трав'янистої рослинності) і при недостатньому зволоженні лісові 

насадження незалежно від породного складу сприяють виснаженню запасів 

ґрунтових вод (в основному за рахунок більш потужних кореневих систем).У 

таких же умовах, але при стійкому промивному типі водного режиму ґрунтів 

вплив лісів сприяє додатковому надходженню вологи на фільтрацію 

(снігонакопичення, зменшення поверхневого стоку) та її подальшого, більш 

інтенсивного витрачання з ґрунту на випаровування; на ґрунтах з 

нелімітованим зволоженням ці співвіношення також неоднозначні, але тут 

вони визначаються в основному надземною ланкою фітоценозів (листопадні, 

продуктивність, густота) – густі темнохвойні ліси обумовлюють, як правило, 

виснаження ґрунтових вод (наприклад, розболочування лісом вирубок), 

значення листяних лісів близьке до нейтрального або в деякій мірі позитивне. 

На ґрунтах з обмеженою (однаковою для всіх фітоценозів) потужністю 

кореневої зони в умовах промивного типу водного режиму і глибокого 

залягання ґрунтових вод листяні насадження практично завжди сприяють 

вологонакопиченню, густі шпилькові – виснаженню вологи, роль змішаних 
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лісів близька до нейтральної. Практично у всіх випадках позитивний вплив 

лісів на поповнення ґрунтових вод посилюється при збільшенні кількості 

опадів і зменшенні потужності насиченого коренями шару ґрунту .  

Важливою водоохоронною властивістю лісів є акумуляція вологи і 

розподіл водного балансу ґрунтів. Лісові насадження суттєво впливають на 

інфільтрацію води в ґрунт, на поверхневий стік, що сприяє поступовому 

надходженню вологи в річки, підвищує їх водність в меженний період. 

Встановлено багатогранний вплив лісів на гідрологічні умови території, 

виявлено особливості цієї дії різними за складом, структурою і віком 

насадженнями. Наприклад, зменшення лісистості на 1 % у водозбірному 

басейні викликає скорочення постійного стоку в річках на 2–2,5 %. Це дає 

змогу з допомогою лісистості регулювати гідрологічний режим річок і всієї 

місцевості. Водоохоронні властивості лісів мають різний прояв залежно від 

кліматичних умов, рельєфу, ґрунтів та інших природних факторів, тому 

кожній природній зоні повинна бути властива своя оптимальна  

лісистість [12, 94, 136, 171].  

 

Висновки до розділу 1 

1. Поняття «водоохоронні насадження» бере свій початок із кінця 

ХІХ ст., коли на законодавчому рівні усі ліси було поділено на водоохоронні, 

захисні та інші. Особливої актуальності водоохоронні насадження набувають 

на сучасному етапі, в період кліматичних змін. Свідчення цьому є визначення 

лісів, закріпленому у Лісовому кодексі України, де на першому плані 

закріплено водоохоронне значення лісових насаджень. 

2. Стандартизованої класифікації водоохоронних насаджень не 

виявлено, проте у фаховій літературі водоохоронні лісові насадження умовно 

поділяють на дві основні групи: захисні лісонасадження навколо водоймищ і 

захисні лісонасадження у заплавах річок. Основними видами захисних 

лісових насаджень уздовж річок є: масивні привитокові насадження, які 

розміщуються у верхів’ях річок; лісові смуги різних категорій призначення; 
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масивні насадження на схилових берегах річкових долин; кольматувальні 

насадження уздовж водопідвідних тальвегів і водотоків. 

3. Водоохоронні ліси регулюють водний режим місцевості, сприяють 

стабілізації гідрологічного режиму водозборів, переведенню поверхневого 

стоку в підґрунтовий, регулюють рівні води у річках, запобігають їх 

забрудненню і замуленню, захищають береги від розмивання. Важливою 

водоохоронною властивістю лісів є акумуляція вологи і розподіл водного 

балансу ґрунтів. Лісові насадження суттєво впливають на інфільтрацію води 

в ґрунт, на поверхневий стік, що сприяє поступовому притоку вологи в річки, 

підвищує їх водність в меженний період.  

4. Водоохоронні властивості лісів мають різний прояв залежно від 

кліматичних умов, рельєфу, типу ґрунтів, рослинності та інших природних 

факторів. Позитивний вплив лісів на поповнення ґрунтових вод посилюється 

при збільшенні кількості опадів і зменшенні потужності насиченого 

коренями шару ґрунту . Аналіз публікацій з впливу лісових насаджень на стік 

річок показав, що водорегулювальну роль лісу необхідно розглядати з 

позиції функціонування всіх лісів на водозборі річки, а не тільки брати до 

уваги смуги вздовж берегів. 

5. Нормативно-правову та методичну основу формування 

водоохоронних обмежень у використанні земель у даний час складають: 

водний кодекс України, земельний кодекс України, лісовий кодекс України, 

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення 

господарської діяльності в них», методика упорядкування водоохоронних зон 

річок України. У цих нормативних документах наведено вимоги до 

визначення меж водоохоронних зон, прибережних захисних та пляжних зон, 

а також норми господарювання. 

Матеріали розділу висвітлені в публікаціях: «Принципи виділення 

лісової захисної зони Київського водосховища» [181]; «Проблема цілісності 

екосистем у взаємодії людини і природи» [171]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

ПРИРОДНІ УМОВИ УКРАЇНСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ 

ДНІПРА І ДЕСНИ 

 

2.1. Географічне положення регіону досліджень 

 

Регіон Українського межіріччя Дніпра і Десни знаходиться у північній 

частині Чернігівського Полісся, що охоплює частину Дніпровсько-Донецької 

западини, яка є одним з крупних від'ємних тектонічних елементів 

Східноєвропейської платформи[150]. Западина виповнена потужною товщею 

палеозойських, мезозойських і кайнозойських відкладень. В орографічному 

відношенні досліджуваний регіон характеризується як слабо хвиляста 

рівнина. Загальна рівнинність території розчленована заплавами річок 

Дніпра, Десни і Снову. На карті гідрографічного районування України 

зображено територію Українського межиріччя Дніпра і Десни, загальною 

площею біля 2 млн га (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Географічне положення Українського межиріччя Дніпра і 

Десни на карті гідрографічного районування України  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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За гідрографічним районуванням території України регіон дослідження 

відноситься до річкового басейну Дніпра північно-західної частини 

суббасейну Десни [169, 210]. Зазначимо, що суббасейн – це частина 

річкового басейну, стік води з якої послідовно через пов'язані водойми і 

водотоки транспортується нижче за течією до головної річки басейну або 

водогосподарської ділянки. 

Десна часто змінює своє русло залишаючи після себе осередки крутих 

річкових вигинів або так званих меандрів, які називаються стариці. На 

рис. 2.2 зображено вигин нового русла Десни, яке мешканці Межиріччя 

називають Нова Десна. Цей меандр розташований біля села Соколівка 

Козелецького району Чернігівської області. Десна, як для рівнинної річки, 

дуже швидкоплинна і бурхлива. Стрімка деснянська вода постійно підмиває 

береги на плесах, часто руйнуючи та змінюючи береги. Межиріччя Дніпра і 

Десни – це царство лісів та боліт, але значні площі тут займають також лучні 

ландшафти. 

 

 

Рис. 2.2. Вигин нового русла р. Десна (Нова Десна) 

 

У долинах річок багато озер і боліт. Площа боліт становить 4,5 % 

території Чернігівського Полісся. Поширені дерново-підзолисті, болотні, сірі 

лісові ґрунти. Залісненість території близько 25 %. Найбільші лісові масиви 

http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
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зберігаються на межиріччях Дніпра і Десни, Снову і Десни. Переважають 

соснові та дубово-соснові ліси. В ландшафтній структурі Чернігівського 

Полісся головну роль відіграють природні комплекси моренно-піщаних та 

піщаних рівнин з дерново-підзолистими ґрунтами і боровими лісами. 

Острівне поширення мають лісостепові ландшафти, що розвинулись на 

лесових породах. Природні умови регіону сприятливі для ведення сільського 

господарства, лісогосподарського використання, рекреації тощо. 

Досліджувана територія представлена частиною межиріччя Дніпра та 

Десни. На ній чергуються болотні пасма зі смугами піщаних суходолів. 

Болота тут низинного типу з переважанням угруповань очерету звичайного, 

осоки гострої та високої. Значне місце серед болотної рослинності займають 

чагарникові болота з вербою попелястою. Тут зростають типові гідрофільні 

види: вех широколистий, живокіст лікарський, жовтець повзучий, незабудка 

болотна. Значного пиширення набули також пальчатокорінник 

м'ясочервоний та травневий.  

У лісовому фонді межиріччя переважають природні ділянки, 

насадження та культури сосни звичайної (Pinus sylvestri L.), дуба звичайного 

(Quercus robur L.), вільхи клейкої (Alnus glutinosa (L.) Gaerth), осики (Populus 

tremula L.), ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.), липи серцелистої (Tilia 

cordata Mill.), берези повислої (Betula pendula Roth) [83].Найпоширенішими 

лісами є бори та субори, в яких домінантом представлена сосна звичайна. 

Флористично багата лісова рослинність листяних лісів знаходиться в 

північній частині Вище-Дубечанського лісгоспу. Деревостан утворюють дуб 

звичайний, клен гостролистий, граб звичайний, липа серцелиста, ясен 

звичайний з домішкою берези повислої та осики. У травостої переважають 

неморальні види: осока волосиста, осока пальчаста, копитняк європейський, 

просянка розлога, фіалка дивна, яглиця звичайна. Також тут виявлені 

коручка чемерниковидна та цибуля ведмежа – види, які занесені до червоної 

книги України.  

Поширеними є дубово-соснові ліси, в травостої яких сполучаються 
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бореальні і неморальні види. Тут також є одна з найбільш рідкісних орхідей 

України – зозулині черевички справжні. Це єдине відоме на Київщині 

сучасне місцезнаходження цього рідкісного виду. 

 

2.2. Кліматичні умови 

 

Клімат регіону досліджень помірно континентальний з відносно 

м'якою зимою, теплим сонячним літом та порівняно достатньою кількістю 

опадів з більш-менш сталими погодними умовами відповідно до певної пори 

року [76]. Низка кліматичних характеристик зображена на кліматичній карті 

України (рис. 2.3).  

 

 Рис. 2.3. Кліматична карта України  

 

Середньорічна температура повітря становить 6,7ºС, найнижча вона у 

січні (-7,1ºС), найвища – в липні (+18,7ºС). Розподіл середньомісячних 

температур повітря відображено у табл. 2.1 [76]. 

Найнижча середньомісячна температура повітря в січні (-16,1ºС) 

зафіксована у 1987 р., а найвища (+0,7ºС) – у 2007 р. Найнижча 
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середньомісячна температура спостерігалась в липні (+16,4ºС) у 1935 і 

1979 рр., а найвища – (+24ºС) – у 1936 р. Абсолютний мінімум температури 

повітря (-35,9ºС) зафіксовано 9 січня 1987 р., абсолютний максимум 

(+38,2ºС) – 30 липня 1936 р. В останні 100–120 років температура повітря в 

регіоні, так само як і в цілому на Землі, має тенденцію до підвищення. 

Протягом цього періоду середньорічна температура повітря підвищилася 

приблизно на 1,5ºС. Найтеплішим за всю історію спостережень виявився 

2007 р. Більшим у цілому є підвищення температури в першу половину року.  

Таблиця 2.1 

Температура повітря у регіоні дослідження, ºС 

 

Температура 
Місяці року 

Рік 
І  ІІ  ІІІ  ІV V  VІ  VІІ  VІІІ  ІХ  Х  ХІ  ХІІ  

Середня  -7,1  -5,6  -0,6  7,8  14,5  17,6  18,7  17,7  12,8  6,8  1,2  -3,3  6,7  

Денна 

максимальна  
-3  -2  3  12  19  22  23  22  17  11  3 -1  11  

Нічна 

мінімальна  
-8 -7  -2  3  8  12  13  12  8  3  -1  -5  3  

 

У середньому за рік у регіоні Українського межиріччя Дніпра і Десни 

випадає 599 мм атмосферних опадів, найменше – у березні та жовтні, 

найбільше – у червні та липні [76]. Середньомісячну кількість опадів і 

відносну вологість повітря представлено у (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2  

Середньомісячна кількість опадів і відносна вологість повітря  

Показник 
Місяці року 

Рік 
І  ІІ  ІІІ  ІV V  VІ  VІІ  VІІІ  ІХ  Х  ХІ  ХІІ  

Опади, мм  42  36  35  42  45  79  80  67  43  35  48  47  599  

Відносна 

вологість 

повітря,% 

85  84  82  73  69  71  74  75  78  83  88  89  79  

Мінімальна річна кількість опадів (337 мм) спостерігалась у 1975 р., а 
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максимальна (794 мм) – в 1970 р. Максимальну добову кількість опадів 

(78 мм) зафіксовано 12 червня 1990 р. У середньому за рік у регіоні 

спостерігається 153 дні з опадами; найменше їх (10 днів) у жовтні, найбільше 

(18 днів) – у грудні. Щороку утворюється сніговий покрив, найвища висота 

якого спостерігається в лютому.  

Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 79 %, 

найменша вона у травні (69 %), найбільша – у грудні (89 %). Найменша 

хмарність спостерігається в серпні, а найбільша – у грудні.  

Вітровий режим регюну досліджень характеризується найчастішою 

повторювальністю західних румбів, значення якої сягає 16,7 %. Найменшу 

повторювальність становлять вітри із північного сходу, частка якої становить 

лише 9,2 % (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3  

Характеристика вітрового режиму регіону досліджень 

 

Напрям вітру, 

румб  
Пн  ПнС  С  ПдС  Пд  ПдЗ  З  ПнЗ  Штиль  

Повторю- 

вальність, % 
12,7  9,2  11,5  10,0  14,9  13,1  16,7  11,9  19,1  

 

Найбільша швидкість вітру спостерігається взимку, а найменша – 

влітку. У січні вона в середньому становить 4,3 м/с, у липні – 3,2 м/с.  

 

2.3. Гідрологічний режим регіону досліджень 

 

Під гідрологічним режимом території розуміють зміни станів водних 

об’єктів, прояви багатолітніх, сезонних, добових гідрологічних процесів і 

явищ, які стосуються рівнів і витрат води, складу і кількості, концентрації 

завислих і розчинних речовин, температури води, льодового режиму. 

Динаміка рівнів води річок Українського межиріччя Дніпра і Десни 

характеризується сезонною мінливістю. Цим річкам регіону властива весняна 

повінь, яка триває 1,5–2,0 місяці. Інтенсивність підйому води залежить від 

запасів снігу і швидкості його танення. В літньо-осінній і зимовий періоди 
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коливання рівнів незначні. Підйом рівнів води у р. Десні залежить і від рівнів 

води Київського моря,а також стану меліоративних систем.  

Тепловий і льодовий режим проток Десни залежить від розподілу 

сумарної сонячної радіації і підкоряється зональним закономірностям. 

Танення криги розпочинається в березні, через 5–10 днів річки звільняються 

від неї. Малі річки змінюють напрям русел, розмивають береги, 

транспортують наноси. Близько 90 % наносівтранспортується у завислому 

стані. Мутність води становить менше 252 г/м3.  

Територія Українського межиріччя Дніпра і Десни характеризується 

наявністю розвинутої гідрографічної мережі (рис. 2.1). Формуванню такої 

гідрографічної мережі сприяють природні умови регіону – розташування 

взоні достатнього зволоження, особливості геологічної будови і рельєфу. 

Густоту гідрографічної мережі також збільшує господарська діяльність 

людини, а саме будівництво Київського водосховища, меліоративних каналів 

і водойм. Середня густота річкової мережі регіону становить 0,7–1,3 км/км2. 

Ріка Десна – найбільша лівобережна притока р. Дніпра довжиною  

1130 км. За водозбірною площею Десна займає друге місце (89 174 км) після 

р. Прип'яті (104 720 км). В Україні протяжність Десни складає 591 км. Нахил 

її русла становить 1 м/км.  

На своєму шляху р. Десна приймає 18 правих приток (найбільші – 

Судость (197 км) та Снов (199 км) і 13 лівих (основні – Сейм (597 км) і Остер 

(137 км). Загалом водозбірний басейн р. Десни складається з 292 річок.  

Середня глибина Десни на більшій їі протяжності в Україні – 2–4 м, 

максимальна – 17 м. Живлення переважно снігове, що характерно для 

регіону. Гідрологічний режим характеризується весняною повінню, яка 

супроводжується широкими розливами і низькою літньою меженню. 

Амплітуда коливання рівня води – 3–4 м. Замерзає річка у грудні, крига 

сходить у березні.  

Загальний напрям течії р. Десни меридіональний – з півночі на південь, 

хоч на окремих значної величини відрізках ріки він змінюється. Наприклад, 
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від гирла р. Столбянки до м. Брянська ріка тече в південно-східному напрямі, 

а від с. Гостра Лука до м. Чернігова – в південно-західному.  

Ріка Десна є головною водною артерією Лівобережного Полісся. Вона 

майже половиною своєї довжини тече на території Росії, а другою входить на 

територію України (Чернігівська та Київська області).  

Бокова ерозія приводить до блукання русла ріки по заплаві. Матеріал 

бокової ерозії, який надійшов у ріку, далеко не виноситься, а відкладається 

здебільшого на вигнутих плоских берегах. Таким чином, тут переважають 

процеси відкладання (утворення наносів) над процесами виносу.  

Басейн р. Десни являє собою підвищену, слабохвилясту рівнину з 

загальною висотою над рівнем моря близько 200 м і невеликим нахилом з 

північного сходу на південний захід, Заплава Десни належать до заплавного 

лучно-болотного ландшафту.  

За геоботанічним районуванням заплава р. Десни відноситься до 

Чернігівсько-Новгород-Сіверського (Східнополіського) геоботанічного 

округу, у складі якого виділяють 8 геоботанічних районів. На всій території 

розповсюджені морени дніпровського льодовика, підстелені й вкриті водно-

льодовиковими піщаними відкладеннями. Широкий розвиток отримали 

стародавні й сучасні алювіальні відкладення. На другій надзаплавній терасі 

морена досить розмита, вкрита воднольодовиковими пісками, часто 

перевіяними вітром.  

Найбільше поширення отримали дерново-підзолисті ґрунти, які 

розрізняються за механічним складом і ступенем опідзолення. Найбільші 

площі займають піщані та глинисто-піщані дерновослабкопідзолисті ґрунти, 

які утворились на воднольодовикових і стародавньоалювіапьних 

відкладеннях, і на яких переважно ростуть соснові лісонасадження. Менша 

частка площі належить дерново-середньопідзолистим супіщаним ґрунтам, 

приуроченим до виходів морени на поверхню та болотним ґрунтам у 

заплавах. 
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2.4. Динаміка і характеристика лісового фонду ключового об’єкту 

 

Дослідні об’єкти розташовані в лісових масивах ДП «Вище-

Дубечанське лісове господарство», територія якого за лісогосподарським 

районуванням відносяться до Східнополіського округу лісової 

лісогосподарської області [103, 167] або Придніпровськополіського 

лісогосподарського району Києво-Чернігівського поліського округу [167]. 

Територія підприємства розташована в трикутнику, який утворює Київське 

водосховище і р. Десна до впадіння її у р. Дніпро. 

Для встановлення динаміки лісових насаджень за основними 

лісотаксаційними показниками використано дані лісовпорядкування 1963, 

1973, 1983, 1993, 2003 і 2013 р.р. [150–152]. За даними останнього 

лісовпорядкування 2013 р. територія державного підприємства віднесена до 

наступних категорій захисності (табл. 2.4).  

Домінуючі позиції складають захисні ліси з підкатегорією 

водоохоронні насадження, частка яких становить 72,7 %. Експлуатаційні ліси 

займають територію лише 2105,7 га, що становить 7,3 % площі лісового 

фонду. 

Поділ площі на категорії лісів відповідає господарському призначенню, 

природним та економічним умовам району розташування лісгоспу. 

Віднесення лісів до категорій захисності передбачає дотримання 

різноманітних захисних і охоронних функцій лісу, яким повинна приділятись 

першочергова увага. Експлуатація лісу в цьому зв’язку знаходиться на 

другому плані.  

Особлива увага при цьому належить природоохоронним об’єктам і в 

першу чергу лісовим, які в державному підприємстві мають велике значення. 

До них відноситься Дніпровсько-Деснянський ландшафтний заказник 

державного значення та орнітологічний заказник державного значення 

«Журавлинний», які займають відповідно площі 629,9 і 399,8 га території 

Північного, Гутівського, Дачного, Довгобродівського лісництв. 
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Таблиця 2.4 

Категорії лісів ДП «Вище-Дубечанське лісове господарство» 

 

Категорії лісів та виконувані ними функції  

Площа за даними 

лісовпорядкування 

2013 р. 

га % 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

1.Розташовані в межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду (заказники) 
643,0 2,2 

     Разом по категорії 643,0 2,2 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

1. В межах міст та інших населених пунктів 74,5 0,3 

2. У лісах зелених зон навколо населених пунктів 25979,5 90,2 

3. Із них можливі для експлуатації 8029,8 27,9 

     Разом по категорії 26054,0 90,5 

Разом лісів з особливим режимом користування 

1. Разом лісів з особливим режимом користування 26697,0 92,7 

2. Із них можливі для експлуатації 8029,8 27,9 

Експлуатаційні ліси 

1. Експлуатаційні ліси 2105,7 7,3 

2. Із них можливі для експлуатації 627,4 2,2 

     Всього по лісогосподарському підприємству 28802,7 100,0 

     Усього лісів можливих для експлуатації 8657,2 30,1 

 

Зазначимо, що до водоохоронних насаджень, які у матеріалах 

лісовпорядкування характеризуються як лісові ділянки вздовж берегів річок, 

навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів, відносяться і ліси інших 

категорій, зокрема рекреаційно-оздоровчі та ліси природоохоронного 

призначення, і навіть, певна частка експлуатаційних лісів. Тому, всі ліси 

Українського межиріччя Дніпра і Десни виконують важливі водоохоронні 

функції. 

Динаміка розподілу площ ділянок лісового фонду господарства за 

переважаючою породою сосною звичайною за класами віку упродовж 50-

річного періоду ілюстрована рис. 2.4.  
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Рис. 2.4. Динаміка розподілу площ насаджень за переважаючою 

породою сосною звичайною з 1963 по 2013 ревізійний періоди 

 

Дані рис. 2.4 свідчать про постійне збільшення площ ділянок вкритих 

лісовою рослинністю і зменшення частки ділянок не вкритих лісом. 

Особливо чітко ця тенденція простежується з 1983 по 2013 рр., коли частка 

ділянок вкритих лісом зросла із 90,9% (27063,0 га) до 92,2 % (28490,5 га). 

Водночас площа лісових ділянок не вкритих рослинністю із 9,9 % (2650,0 га) 

зменшилася до 6,2 % (1931,4 га). Цей період можна назвати відносно 

стабільним у розвитку господарства, оскільки площа лісового фонду 

коливалася у межах 29768–30910 га. 

Площа ділянок вкритих лісовою рослинністю, що відповідають 

лісорослинним умовам у 1993 р. становила 25341,4 га або 94,6 %, а лісових 

ділянок, що не відповідають лісорослинним умовам – 1460,9 га або 5,4 %. 

Проте у 2003 р. ці показники вже становили 24788,8 га (92,2 %) і 2106,4 га 

(7,8 %), що свідчить про погіршення ситуації. Лісорослинні умови на 

території лісгоспу найсприятливіші для вирощування сосни звичайної, 

насадження    якої    займають     18385    га,    або    68,6    %   площі    лісових  
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 ділянок. Лісовпорядкуванням 2013 р. відзначено значні зміни площ 

категорій лісових ділянок. Зокрема у довгострокове користування 

господарством передано 55,0 га землекористувачам різної форми власності.  

Аналіз рис. 2.4 свідчить, що структура лісів за віком залишалася 

нерівномірною майже до 1993 р. Це є результатом надмірних рубок у ХХ ст. і 

повоєнного періоду. В цьому контексті доцільно проаналізувати вікову 

структуру лісів господарства, динаміка якої за трьома основними 

господарськими секціями наведена у табл. 2.5. 

Якщо за лісовпорядкуванням 1983 р. молодняки займали 41,7 % 

ділянок вкритих лісом, то в 1993 р. їх частка зменшилась до 29,3 %, а в 

2003 р. – до 20,9 %. Питома вага середньовікових насаджень, навпаки, 

збільшилась з 45,0 до 56,7 і 59,3 %, пристигаючих – з 6,9 до 8,7 і 11,9 %, а 

стиглих і перестиглих – з 6,4 до 5,3 і 7,9 % площі ділянок вкритих лісом.  

Якщо співвідношення груп віку в хвойній секції було критичним у  

1993 р., де частка пристигаючих і особливо стиглих насаджень становила 7,4 

і 2,7 % відповідно, то у 2003 р. структура цих деревостанів поліпшилася і 

становила 11,0 і 4,5 % відповідно, а в 2013 р. – 17,3 і 4,6 % [158–160]. Це 

свідчить про вирівнювання вікової структури насаджень господарства. 

Природні ліси вирубані у цій місцевості вже на початку ХІХ ст., а ті, 

що залишилися, зазнали докорінних змін внаслідок господарської діяльності 

і займають відносно незначні площі. Насадження досліджуваного 

підприємства характеризуються високою продуктивністю. Динаміка 

розподілу площ насаджень головних лісоутворювальних порід за класами 

бонітету представлена у табл. 2.6.  

Загалом, середній клас бонітету лісів державного підприємства 

становить І,7 у 2003–2013 р.р., водночас як 40 років тому лісові насадження 

характеризувалися близьким до ІІ класу бонітету – І,9. Насадження лісгоспу 

найбільшою мірою представлені І і ІІ класами бонітету, частка яких складає 

36,0 і 40,7 % відповідно.Насадження з низькими класами бонітету ІV–Vа 

займають  1549,9 га  або  5,8 %. Це  насадження  верби  і  вільхи  порослевого 
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походження багатьох генерацій, які зростають у заплавних лісорослинних 

умовах. Про зростання продуктивності соснових насаджень свідчать дані 

рис. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Динаміка вікової структури насаджень основних лісоутворювальних 

порід ДП «Вищедубечанське лісове господарство» 

Група віку 

Рік лісовпорядкування 

1983 1993 2003 2013 

площа, 

га 
% 

площа, 

га 
% 

площа, 

га 
% 

площа, 

га 
% 

Хвойна секція 

Молодняки 8446,0 47,0 5571,7 30,2 4226,4 23,0 3716,3 20,3  

Середньовікові 8352,0 46,5 10960,9 59,7 11276,6 61,5 10608,3 57,8 

Пристигаючі 815,0 4,5 1377,8 7,4 2024,6 11,0 3162,5 17,3 

Стиглі і перестиглі 365,0 2,0 504,6 2,7 834,8 4,5 835,2 4,6 

Всього 17978,0 100,0 18415,0 100,0 18362,4 100,0 18322,3 100,0 

Твердолистяна секція 

Молодняки 760,0 55,0 649,7 43,6 520,2 32,6 615,9 33,6 

Середньовікові 529,0 38,3 721,0 48,7 927,9 58,2 927,7 50,6 

Пристигаючі 60,0 4,3 60,0 4,0 104,1 6,5 215,9 11,8 

Стиглі і перестиглі 33,0 2,4 56,2 3,7 42,4 2,7 72,9 4,0 

Всього 1382,0 100,0 1486,9 100,0 1594,6 100,0 1832,4 100,0 

М'яколистяна секція 

Молодняки 1314,0 22,5 1593,3 23,8 820,8 12,2 640,8 9,6 

Середньовікові 2459,0 42,0 3340,1 50,0 3647,1 54,1 2947,1 44,2 

Пристигаючі 862,0 14,7 892,6 13,3 1043,1 15,5 1089,5 16,4 

Стиглі і перестиглі 1215,0 20,8 865,6 12,9 1224,4 18,2 1988,3 29,8 

Всього 5850,0 100,0 6691,6 100,0 6735,4 100,0 6665,7 100,0 

Всього по господарству 

Молодняки 10520,0 41,7 7814,7 29,3 5567,4 20,9 4973,0 18,5 

Середньовікові 11340,0 45,0 15022,0 56,7 15851,6 59,3 14483,1 54,0 

Пристигаючі 1737,0 6,9 2330,4 8,7 3171,8 11,9 4467,9 16,7 

Стиглі і перестиглі 1613,0 6,4 1426,4 5,3 2101,6 7,9 2896,4 10,8 

Всього 25210,0 100,0 26593,5 100,0 26692,4 100,0 26820,4 100,0 
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Таблиця 2.6 

Динаміка розподілу площ насаджень  

головних лісоутворювальних порід за класами бонітету 
 

Рік лісо-

впоряд-

кування 

Од. 

ви-

міру 

Класи бонітету 
Разом 

Б
о
н

іт
ет

 

Ів Іа І ІІ ІІІ ІV V Vа 

1963 
га – 98,0 5580,1 8986,6 2628,0 361,8 – – 17654,5 

І,9 
% – 0,6 31,6 50,9 14,9 2,0 – – 100 

1983 
га 1,9 429,8 8942,6 1278,4 2030,1 999,0 17,2 – 25210,0 

І,8 
% 0,1 1,7 35,5 50,6 8,0 4,0 0,1 – 100 

1993 
га 387,6 2020,0 10054,8 11244,9 2462,5 492,7 139,8 – 26802,3 

І,6 
% 1,5 7,5 37,5 42,0 9,2 1,8 0,5 – 100 

2003 
га 289,9 2203,1 9682,4 10802,5 2367,4 731,8 770,0 48,1 26895,2 

І,7 
% 1,1 8,2 36,0 40,1 8,8 2,7 2,9 0,2 100 

2013 
га 22952,8 2275,7 685,8 777,3 128,8 26820,4 

І,7 
% 85,6 8,5 2,5 2,9 0,5 100 

  

Узагальнюючим показником, який характеризує продуктивність 

насадження є середня величина стовбурної деревини на 1 га. Дані рис. 2.5 

свідчать, що за досліджуваний 50-річний період динаміка цього показника 

невпинно зростає.  

 

Рис. 2.5. Динаміка розподілу запасів насаджень за переважаючою 

породою сосною звичайною з 1963 по 2013 ревізійний періоди   
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У 1963, 1983, 1993, 2003 і 2013 р.р. запас стовбурної деревини соснових 

насаджень становив 145, 202, 240, 271 і 302 м3/га відповідно. Це свідчення 

про ефективність лісокультурних і лісогосподарських заходів, які 

проводяться у підприємстві. Частково це пов’язано з підвищенням показника 

середнього віку насаджень, який зріс від 41 до 67 років. 

Динаміка продуктивності інших головних лісоутворювальних порід 

теж має тренд зростання. Так, продуктивність насаджень дуба звичайного 

зросла від середнього класу бонітету ІІ,2 у 1963 р. до І,9 у 2013 р., а запас 

стовбурної деревини збільшився за цей період від 145 до 302 м3/га 

відповідно. 

 Аналізуючи породний склад лісового фонду необхідно відзначити, що 

переважна більшість соснових культур сформована у вигляді чистих 

насаджень. Чисті насадження, як відомо, однобічно впливають на ґрунти 

можуть погіршувати умови кореневого живлення. Наприклад, чисті соснові 

насадження спричиняють утворення грубого гумусу. Навіть незначна 

домішка у соснових насадженнях листяних порід поліпшує склад лісової 

підстилки і підвищує родючість ґрунту [217]. Мішані насадження, особливо 

які виконують водоохоронні і водорегулювальні функції, є більш 

ефективними у порівнянні з чистими. Окрім того мішані насадження менше 

страждають від вітру, навалів снігу, пожеж, менше уражуються шкідливими 

комахами і грибковими захворюваннями. Враховуючи також ту обставину, 

що досліджені насадження створені у водоохоронній зоні, яка часто виступає 

рекреаційною зоною, то змішані насадження є більш естетичними порівняно 

із чистими культурами. Тому виходячи із вищенаведеного можна 

рекомендувати підприємству під час проектування і створення 

водоохоронних насаджень враховувати переваги мішаних культур над 

чистими.  

 Продуктивність деревостанів тісно пов’язана із його повнотою, 

динаміку якої характеризує табл. 2.7. Аналіз динаміки розподілу площ 

насаджень за повнотами показує, що середній показник останньої зростає в 
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межах господарства. Особливо це помітно у період з 1993 по 2013 р., коли 

повнота деревостанів зросла із 0,68 до 0,74. Це свідчить про регламентоване 

ведення лісового господарства, зокрема рубок догляду за формуванням 

насаджень високої продуктивності [23]. 

Таблиця 2.7 

Динаміка розподілу площ насаджень за повнотами 

Рік 

лісо-

впо-

рядку-

вання 

Од. 

ви-

міру 

Повнота 

Разом 

П
о

в
н

о
та

 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

1963 
га 71,0 522,0 1605,7 4555,1 5977,4 4130,9 775,9 16,5 17654 

0,68 
% 0,4 3,0 9,1 25,8 33,8 23,4 4,4 0,1 100 

1983 
га 96,4 370,4 1094,7 6436,9 9997,8 6100,7 949,2 163,9 25210 

0,69 
% 0,4 1,5 4,3 25,5 39,6 24,3 3,8 0,6 100 

1993 
га 132,5 311,7 1794,8 6592,9 13058 3589,9 1202,4 119,8 26802 

0,68 
% 0,5 1,2 6,7 24,6 48,7 13,4 4,5 0,4 100 

2003 
га 142,0 169,9 1066,2 3975,0 9712,8 9438,0 2278,5 112,8 26895 

0,72 
% 0,5 0,6 4,0 14,8 36,1 35,1 8,5 0,4 100 

2013 
га 283,6 488,4 2422,6 6734,7 12271 4620,4 26820 

0,74 
% 1,1 1,8 9,0 25,1 45,8 17,2 100 

 Додає оптимізму і факт зростання площ насаджень з модальними 

повнотами – 0,7 і 0,8, загальна частка яких на період 2003 р. становила 

71,2 %, що у порівняні з 1963, 1983 і 1993 р.р. складала 57,3, 64,0 і 62,1 % 

відповідно. Низькоповнотні насадження з повнотами 0,3 і 0,4 займають  

311,9 га або 1,2 %. Вони сформувалися у результаті господарської діяльності, 

що зазнали впливу несприятливих природно-антропогенних факторів: 

буреломів, вітровалів, вимокання, а також спалахів осередків кореневої 

губки.  

Досліджуючи штучні насадження сосни у свіжих борах півночі 

Київського Полісся М. П. Головецький провів ретроспективний аналіз 

розвитку лісового господарства з 1925 р., коли на базі казенних лісових дач 

було створене Вище-Дубечанське головне лісництво [23]. Пізніше у 1931 р. 

воно було реорганізоване в райлісгосп, а потім в ліспромгосп. У 1936 р. 
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організовано Вище-Дубечанський лісгосп, який надалі декілька разів 

реформувався, приймав, заліснював і передавав землі іншим 

лісокористувачам [23]. 

 За даними лісовпорядкування 2013 р., загальна площа Вище-

Дубечанського лісгоспу становила 28802,7 га [152]. Розділена вона на  

6 лісництв. Питома вага ділянок вкритих лісовою рослинністю становить 

92,2 %, а ділянок вкритих лісом – 87,0 % загальної площі. За розподілом 

загальної площі на категорії захисності лісів підприємство є типовим 

приміським господарством. До захисних лісів віднесено 26697,0 га або 

92,7 % загальної площі. У зелену зону м. Києва входить 27756 га (90,4 %). На 

експлуатаційні ліси припадає лише 2105,7 га або 7,3 % загальної площі 

лісового фонду (табл. 2.4).  

Отже, домінуючими функціями лісів лісгоспу є захисна водоохоронна і 

рекреаційна. Упродовж останніх десятиріч, не зважаючи на часткове 

забруднення території лісгоспу радіонуклідами внаслідок аварії на 

Чорнобильській атомній станції, площа захисних водоохоронних і 

природоохоронних лісів не зменшується. Це свідчить про те, що теперішній 

поділ площі на категорії захисності відповідає господарському значенню, 

природним і економічним умовам району розташування лісгоспу і перегляду 

не потребує. Вимоги до лісового господарства складаються тут із 

забезпечення збереженості лісів, підвищення їх продуктивності, 

водоохоронних, захисних і рекреаційних властивостей, а в експлуатаційних 

лісах – також вирощування цінних сортиментів деревини по можливості в 

найкоротший строк і активізація користування недеревною сировиною та 

іншими корисними властивостями лісу. 

 

Висновки до розділу 2  

1. Межиріччя Дніпра і Десни представляє собою регіон із слабо 

хвилястою рівниною, розчленованою заплавами річок Дніпра, Десни, що 

визначає ландшафтну структуру території. Долини річок представлені 
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болотними угіддями, площа яких становить 4,5 % території Чернігівського 

Полісся. У ландшафтній структурі регіону головну роль відіграють природні 

комплекси моренно-піщаних та піщаних рівнин з дерново-підзолистими 

ґрунтами і боровими лісами. Острівне поширення мають лісостепові 

ландшафти, що розвинулись на лесових породах.  

2. Лісистість території становить близько 25 %. Найбільші лісові 

масиви зберігаються на межиріччях Дніпра і Десни, Снову і Десни. У 

структурі лісового фонду переважають соснові та дубово-соснові ліси. Лісові 

насадження окрім виконання важливих водоохоронних функцій сприяють 

акумуляції гумусу в ґрунті, формують високопродуктивні фітоценози, тим 

самим підвищують свою водоохоронну, захисну, рекреаційну та екологічну 

функції. Природні умови регіону сприятливі для ведення сільського 

господарства, лісогосподарського використання, рекреації тощо.  

3. Дослідні об’єкти розташовані у ДП «Вище-Дубечанське лісове 

господарство», яке знаходяться в межиріччі на другій надзаплавній терасі, 

що тягнеться з невеликим ухилом з півночі на південь. За даними останнього 

лісовпорядкування 2013 р. захисні ліси з категорією водоохоронні 

насадження займають домінуюче положення. Питома вага ділянок вкритих 

лісовою рослинністю становить 92,2 %, а вкритої лісом – 87,0 % загальної 

площі. До захисних лісів віднесено 26697,0 га або 92,7 % загальної площі. На 

експлуатаційні ліси припадає лише 2105,7 га або 7,3 % загальної площі 

лісового фонду. 

4. Лісорослинні умови дослідного об’єкту найсприятливіші для 

вирощування сосни звичайної, насадження якої займають 18385,0 га, або 

68,6 % площі лісових ділянок. 

5. Лісові насадження характеризуються високою продуктивністю. 

Середній клас бонітету становить І,7 у 2013 р., водночас як 40 років тому 

лісові насадження характеризувалися близьким до ІІ класу бонітету – І,9. 

Насадження лісгоспу найбільшою мірою представлені І і ІІ класами бонітету,  
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частка яких складає 36,0 і 40,1 % відповідно. Насадження з низькими класами 

бонітету ІV–Vа займають 1549,9 га або 5,8 %. Це насадження верби і вільхи 

порослевого походження багатьох генерацій, які зростають у заплавах. 

6. Аналіз запасу стовбурної деревини на 1 га показав, що за 

досліджуваний 50-річний період динаміка цього показника невпинно зростає. 

У 1963, 1983, 1993, 2003 і 2013 р.р. запас стовбурної деревини соснових 

насаджень становив 145, 202, 240, 271 і 302 м3/га відповідно. Це свідчення 

про ефективність лісокультурних і лісогосподарських заходів, які 

проводяться у підприємстві. Загалом, насадження сосни звичайної 

характеризуються як високопродуктивні і високоповнотні деревостани, що 

сприяє виконанню ними своїх водоохоронних, водорегулювальних і 

водоочисних функцій. 

 

 Матеріали розділу висвітлені в публікації «Динаміка лісового фонду 

ДП «Вище-Дубечанське лісове господарство» [201]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ПРОГРАМА, МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ І КОРОТКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬОВОГО МАТЕРІАЛУ 

 

3.1. Програма досліджень 

 

Вирішення дисертаційних завдань передбачало проведення низки 

організаційних, пошукових, експериментальних і лабораторно-аналітичних 

дослідних робіт. 

Першочерговими завданнями стало вивчення історичних відомостей 

про створення Київського водосховища шляхом побудови в 60-роках 

минулого століття дамби, автодороги з Вишгорода на Лівобережжя та зміни 

режимів ведення лісового господарства у зв’язку з інтенсивною забудовою 

частки території Вище-Дубечанського держлісгоспу базами відпочинку 

багатьох київських підприємств й установ. За рекомендаціями Академії 

Наук УРСР межиріччя Дніпро-Десна запропоновано виділити у приміській 

зоні м. Києва як лісове заповідне урочище – місце організованих екскурсій 

та відпочинку [19]. Тому, в цей період значно посилилось рекреаційне 

навантаження лісових насаджень зеленої зони м. Києва, розташованих не 

тільки поблизу водосховища, але й у межиріччі Дніпра та Десни.  

Також змінився гідрологічний режим території із залишками болотних 

масивів, мережі меліоративних каналів, а також стариць, озер і проток в 

заплавах Дніпра і Десни в зоні узбережжя, прилеглої акваторії Київського 

водосховища, що вплинуло на стан, ріст і продуктивність лісових  

насаджень [147, 201]. 

Особливу увагу приділено дослідженню дії водоохоронних насаджень 

як довгострокової і дієвої ланки регулювання водного режиму у басейнах 

Десни і Дніпра та динаміки лісового фонду. Для цього аналізували 

матеріали проектів організації і розвитку лісового господарства ДП 

«Вищедубечанське лісове господарство» за 1973, 1983, 1994, 2004 і 2014 р.р. 
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[150–152]. За даними матеріалів лісовпорядкування, атласів природних 

ресурсів, рослинного покриву і ґрунтів, аналізу літературних джерел 

характеризували природні умови та водоохоронні насадження регіону 

досліджень [2, 20, 23, 79, 82, 150–152].  

Під час обстежень і вибору ключових ділянок аналізували санітарний 

стан, породний склад створених водоохоронних насаджень, його 

відповідність типам лісорослинних умов, причини, які призвели до 

часткової втрати насадженнями водоохоронних функцій. 

Для вивчення лісівничо-таксаційних, меліоративних та екологічних 

особливостей водоохоронних насаджень було заплановано закладання серії 

пробних площ у насадженнях різного породного складу, розташованих у 

заплавах і надзаплавних терасах у різних лісорослинних умовах. 

Закладанню тимчасових пробних площ передувало проведення 

рекогносцирувального обстеження водоохоронних насаджень у натурі. 

Відповідно до плану польового експерименту підбирали місця для 

закладання пробних площ. На них визначали лісівничо-таксаційні 

показники досліджуваних деревостанів, проводили описання підросту, 

підліску, живого надґрунтового покриву і підстилки.  

З метою виявлення водоохоронних властивостей лісових насаджень в 

басейнах водних артерій вивчали гідрологічні показники, а саме 

водопроникність ґрунту у різних лісорослинних умовах, рівень залягання 

ґрунтових вод, вологість ґрунту за генетичними горизонтами у різні періоди 

вегетації рослин, поширення кореневих систем основної деревної породи 

сосни звичайної, властивості лісової підстилки та ґрунту.  

Для реалізації завдань із визначення санітарного стану, росту і 

продуктивності водоохоронних насаджень програмою робіт передбачено 

закладання пробних площ із взяттям модельних дерев.  

Важливим пунктом програми було створення соснових насаджень у 

найпоширеніших типах лісорослинних умов із внесенням органічних добрив 

і біопрепаратів – курячого посліду, коров’ячого перегною, біодобрива 
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«Достаток», вологонакопичувальних таблеток «Jiffy Forestry», абсорбенту 

«Гідрогель LUXSORB». З цією метою закладено експериментальні соснові 

лісові культури у свіжих борах і суборах.  

Матеріали польового експерименту і досліджень опрацьовували в 

Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП України та 

лабораторії екологічної безпеки земель, продукції та довкілля ДУ «Інститут 

охорони грунтів України»і в камеральних умовах. Під час виконання 

камеральних робіт проводили аналізи застосовуваних добрив, взятих зразків 

ґрунту, коріння деревних порід, лісової підстилки. Отримані лабораторні 

аналізи та матеріали лабораторних досліджень опрацьовували математико-

статистичними методами з подальшим моделюванням залежностей між 

основними таксаційними показниками деревостанів, їх водоохоронними 

властивостями, приживлюваністю, ростом і продуктивністю.  

Встановлення інтегральної ефективності створення, росту і 

продуктивності водоохоронних насаджень стало підсумком дисертаційних 

досліджень досліджуваного регіону.  

 

3.2. Методика проведення науково-дослідних робіт 

 

Під методикою польового дослідження [46] розуміють сукупність 

його елементів, що складають: число варіантів, повторність і систему 

розміщення варіантів на території, метод обліку й організацію дослідження 

в часі. Правильне сполучення всіх елементів забезпечує максимальну 

точність і типовість досліду. 

Цінність результатів польового дослідження залежить від дотримання 

визначених методичних вимог, найважливіші з яких: типовість досліду; 

дотримання принципу єдиного розходження; конкретність і достовірність 

експерименту [46, 72, 111]. Під типовістю польового досліду розуміють 

відповідність умов його проведення ґрунтово-кліматичним (природним) 

умовам даного району чи зони. 

При постановці польового досліду необхідно дотримуватись єдності 
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всіх умов, крім одної – досліджуваної. Це дуже важлива й обов’язкова 

вимога методики називається принципом єдиного розходження. Але його не 

слід розуміти механічно: під цим принципом розуміється головне 

досліджуване розходження [138]. 

 

3.2.1. Лісівничо-таксаційні дослідження. Ріст та продуктивність 

водоохоронних насаджень вивчали відповідно до загальноприйнятної у 

лісовій таксації методиці [1, 38]. Обов’язковим під час вибору насаджень 

для порівняння були однакові вік, походження, лісорослинні умови та інші 

важливі лісівничі елементи деревостанів. У більшості випадків такі 

дослідження проводили на різних дослідних об’єктах 20–117-річного віку. 

Закладення пробних площ (ПП) здійснювали в найбільш 

характерному місці водоохоронного насадження [34, 107, 165]. Розмір проби 

визначали кількістю виміряних дерев за діаметром головної деревної породи 

І-го ярусу (не менше 150–200 шт. на пробній площі). Після вибору ПП на 

ній проводили перелік дерев за ступенями товщини. Для кожної проби 

заповнювали формуляри:«Картка пробної площі» та «Перелікова відомість». 

Перелікові відомості складали по ярусах, окремо для кожної деревної 

породи. Середню висоту кожного ярусу визначали за графіком висот. 

Зімкненість встановлювали візуально, за характером розміщення крон у 

насадженні. Вік насадження визначали за матеріалами лісовпорядкування 

або кількістю річних кілець на нульовому зрізі модельних дерев. 

Знаходження складу насадження, суми площ поперечних перетинів, 

середнього діаметру, кількості дерев,повноти, запасу, поточного і 

середнього приростів тощо виконували в камеральних умовах за 

прийнятими в лісовій таксації методиками [38, 123, 124]. 

Санітарний стан визначали на кругових пробних площах, які 

закладали в різних лісорослинних умовах. На кругових пробних площах 

здійснювали перелік дерев за категоріями стану з використанням призми 

М. П. Анучина [1]. Під час дослідження санітарного стану водоохоронних 
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насаджень використано методику, яка затверджена санітарними правилами 

в лісах України [164].  

Під час переліку дерев на пробних площах для кожного з них 

визначали категорію стану за сумою біоморфологічних ознак, до яких 

відносили густоту і колір крони, наявність і характер розподілу хвої, 

ураженість останньої некрозами інфекційного й неінфекційного характеру, 

шкідниками й патогенами, відносний приріст пагонів і деревини, вік хвої, 

яка зберігається на пагонах, наявність сухих гілок, стан кори й лубу 

тощо [115, 116].  

Дерева розподіляли на шість категорій санітарного стану: здорові, 

ослаблені, дуже ослаблені, всихаючі та сухостій свіжий і минулих  

років [164]. Загальний індекс стану дерев або, так званий індекс санітарного 

стану деревостанів, обчислювали за формулою 3.1 [164, 199]: 

654321

654321

+++++

6+5+4+3+2+
=

nnnnnn

nnnnnn
Ic ,      (3.1) 

де Іс – індекс санітарного стану насадження; n1, n2 ,… ,n6 – кількість 

дерев відповідної категорії санітарного стану. 

Індекс стану живих дерев розраховували за формулою 3.2: 

4321
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+++
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=
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Ic .     (3.2) 

Ступінь ослаблення або стан деревостану на виділах визначали як 

середньозважену величину оцінок розподілу дерев різних категорій  

стану [164]. Стан деревостану встановлювали за такими величинами індексу 

санітарного стану: до 1,50 – здорові насадження; 1,51–2,50 – ослаблені; 

2,51–3,50 – сильно ослаблені; 3,51–4,50 – насадження, що всихають; понад 

4,51 – загиблі.  

Математичне та статистичне опрацювання результатів виконували за 

допомогою програмних пакетів Microsoft Excel [38]. 

 

3.2.2. Дослідження водно-фізичних властивостей ґрунту. Водно-

фізичними властивостями ґрунту називають сукупність властивостей, які 
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визначають поведінку ґрунтової води в його товщі. Найважливішими 

водними властивостями є: водопроникність, вологоємність, водоутримуюча 

здатність ґрунту, водопідйомна здатність, потенціал ґрунтової води. 

Водопроникність ґрунтухарактеризується його здатністю всмоктувати 

й пропускати через себе поверхневі води, тобто води атмосферних опадів, 

танення снігу і стоку із верхньої частини водозбору. Це одна з важливих 

характеристик ґрунту, що впливає на особливості формування його водного 

режиму, забезпечення водного живлення рослин. Водопроникність ґрунту 

поділяється на дві стадії: інфільтрацію і фільтрацію. Інфільтрація 

притаманна ненасиченому стану ґрунту і характеризує здатність насичення 

ґрунту водою. Фільтрація проходить у насиченому водою ґрунті, коли рух 

вологи підпорядковується закону Дарсі і визначається співвідношенням 

об’єму рідини до одиниці площі поперечного перерізу ґрунту за одиницю 

часу. 

Водопроникність ґрунту визначали у лісових культурах безпосередньо 

в борозні і посередині між борознами занурюванням у ґрунт  на 50 мм 

стальних циліндрів довжиною 100 мм. Водопроникність у насадженнях 

старших вікових групп проводили попередньо зрізавши шар підстилки і 

трав’яного покриву. Циліндр діаметром 80 мм заливали водою і фіксували 

час, за який повністю просочувалася вода із циліндра у ґрунт (рис. 3.1).  

Такі заміри проводили у трикратній повторювальності у різних 

місцях. Дані заносили у формуляр, а результати вимірів водопроникності 

обчислювали у камеральних умовах. Об'єм води, який переходить через 

одиницю площі поперечного перерізу за одиницю часу ще називають 

коефіцієнтом фільтрації. Величина ця дуже динамічна й змінюється як за 

профілем ґрунтів, так і просторово.  

Оцінювали водопроникність ґрунтів за шкалою, яку запропонував 

Н. А. Качинський [72].Якщо ґрунт пропускає за одну годину більше 1000 мм 

води при напорі 5 см, його водопроникність є провальною, 1000–500 мм – 
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надвисокою, 500–100 – оптимальною, 100–70 – доброю, 70–30 – 

задовільною, менше 30 мм – незадовільною [76, 181]. 

 

  

а)                                                            б) 

Рис. 3.1. Дослідження водопроникності ґрунту в однорічних лісових 

культурах: заповнення водою циліндра (а) і взяття відліку часу 

просочування води в грунт (б) 

Водопроникність грає як позитивну, так і негативну роль. При низькій 

водопроникності можуть спостерігатися такі негативні явища, як вимокання 

культур, застій води на поверхні ґрунту, заболочення. При дуже високій 

водопроникності не створюється достатній запас води в кореневмісному 

шарі ґрунту, а при зрошенні спостерігаються великі втрати води, що 

призводить до екологічних проблем. 

 

3.2.3. Вимірювання твердості ґрунту. На кожній дослідній ділянці зі 

створення лісових культур з різними видами органо-мінеральних добрив 

здійснювали вимірювання твердості ґрунту твердоміром Голубєва у  

20-кратній повторюваності [46, 88, 110, 180].  
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Твердість ґрунту вимірювали за допомогою твердоміра, який має 

клиновидний робочий орган, на якому нанесені поділки від 1 до 5, вище 

робочого органу є дві металеві пластини, які під час заглиблення робочого 

органу в ґрунт, змикаються (рис. 3.2).  

 
                        (а)                     (б) 

Рис. 3.2. Твердомір Голубєва (а), вимірювання твердості ґрунту (б) 
 

Після того як пластини зімкнулися заглиблення припиняли і знімали 

показники із шкали, яка розташована поряд із рукояткою твердоміра. Для 

заданої точності дослідження з визначенням статистичних показників 

проводили 20–30 вимірювань. Для аналізу вимірювань твердості ґрунту 

використано шкалу твердості ґрунту за М. А. Качинським [72, 73, 75]. 

За твердістю М. А. Качинський розподіли ґрунт  на 6 категорій: 

злитий (>100 кг/см2), дуже злитий (50–100), щільний (30–50), щільнуватий 

(20–30), пухкуватий (10–20) і пухкий (<10 кг/см2). 

 

3.2.4. Визначення розповсюдження кореневих систем. Методика 

визначення поширення кореневих систем у горизонтах ґрунту  методом 

монолітів досконально розроблена М. І. Гордієнком [2, 25, 26]. Згідно з цією 

методикою проводиться відбір монолітів розміром 25×25 см2 у кожному  
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10-сантиметровому шарі ґрунту. У лабораторних умовах коренева система 

вивільняється з ґрунту, розподіляється за категоріями коріння і зважується у 

вологому або абсолютно стані. Значно полегшується робота з підвищенням 

точності дослідження під час використання відбірника ґрунту, розробленого і 

запатентованого кафедрою відтворення лісів та лісових меліорацій НУБіП 

України [134]. За допомогою пристрою для відбору проб ґрунту діаметром 

10 см здійснено забір кернів ґрунту на подальший їх аналіз вологості і вмісту 

коренів (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3. Пошарове (10 см) взяття зразків ґрунту ґрунтовим буром  

 

З отриманих кернів відокремлювали корені з кожного ґрунтового 

горизонту. Для визначення об’єму коренів використано ксилометричний 

метод – вимірювання витісненої води при зануренні кореня у вологому 

стані. Масу сирого коріння визначено за допомогою електронних ваг 

точністю до 0,01 г. Попередньо коріння розділено на дві фракції: провідне – 

діаметром більше 2 мм і активне – до 2 мм. Діаметри коренів виміряно 

штангенциркулем з встановленням середнього показника кожної 

фракції [161]. 

 

3.2.5. Дослідження лісової підстилки та ефективності застосування 

добрив. Дослідження ефективності дії органічних і органо-мінеральних 
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добрив на формування річного приросту і приживлюваності сіянців сосни у 

свіжих борах і суборах проводили впродовж 2013–2018 рр. Дослідні 

культури створювали за схемами: 4рСз1рДчр, з розміщенням сіянців 

1,5х0,5 м, 1,5х1,0м та 2,0х0,5 м висаджуванням їх у борозни, утвореними 

плугом ПКЛ – 70. 

Всього було досліджено дію 6 видів добрив (рис. 3.4): підстилка 

(нижній гумусовий 2,5–4,0 см шар); коров’ячий перегній; біодобриво 

«Достаток»; курячий послід; таблетки «Jiffy Forestry»; абсорбент «Гідрогель 

LUXSORB». Культури створювали на ділянках, ширина яких складала 12 м і 

включала 7 рядів борозен із загальною довжиною 30 м і більше.  

 

Рис. 3.4. Схема експерименту внесення добрив під час садіння лісових 

культур: 1 – підстилка (нижній гумусовий 2,5–4,0 см шар); 2 – коров’ячий 

перегній; 3 – біодобриво «Достаток»; 4 – курячий послід; 5 – таблетки «Jiffy 

Forestry»; 6 – абсорбент «Гідрогель LUXSORB» 

Нижченаведені основні характеристики добрив, норми їх внесення. 

У кожному типі лісорослинних 

умов відбирали зразки підстилки – 

нижнього органічного шару ґрунту 

(рис. 3.5), який вносили під сіянець 

у щілину прорізану мечем Колесова. 

Товщина гумусового шару в умовах 

свіжого бору становила 2,7–3,4 см, а 

у свіжій суборі – 2,5–4,0 см. 

Підстилку відбирали ґрунтовим 

буром, сконструйованим В. М. Малюгою [134]. Під кожний сіянець вносили 

Рис. 3.5. Взяття зразків підстилки 
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мензуркою підстилку обсягом 20 г. Водночас визначали і запас лісової 

підстилки на пробній площі з розподілом на фракції на 10 облікових 

площинках розміром 1х1 м, розташованих у шахматному порядку [160]. 

За основу дози внесення для порівняльної оцінки ефективність впливу 

органічних і органо-мінеральних добрив на приживлюваність і розвиток 

культур сосни звичайної в умовах свіжого бору і субору, було взято 

виробничу (фіксовану) вагу таблеток біодобрива «Достаток» та торф’яних 

таблеток «Jiffy Forestry», що становить 11 г сухої речовини кожна. Для 

встановлення необхідного еквіваленту ваги природних матеріалів 

(органічних добрив): підстилки органічного шару ґрунту, коров’ячого 

перегною та курячого посліду, застосували ваговий метод з термічним 

висушуванням зразків перерахованих субстратів для визначення їх 

вологості. Виявилось, що підстилка органічного шару ґрунту та курячий 

послід мають однакову природну вологість близько 46 %, і, відповідно, їхня 

норма внесення еквіваленту 11 г сухої речовини таблеток становить по 20 г 

дослідного матеріалу кожної, що дорівнює об’єму 40 г мензурки для 

визначення ваги води. Вологість коров’ячого перегною становила біля 63 %, 

тому відповідна доза внесення становила 30 г. 

Задавшись ціллю досягнення чистоти експерименту та відтворення 

початкової однакової якості дослідного матеріалу, що застосовується у 

вигляді сухої речовини таблеток біодобрива «Достаток» та торф’яних 

таблеток «JiffyForestry» також застосували ваговий метод у досягненні 

їхньої еквівалентної вологості. Нами встановлено, що таблетки біодобрива 

«Достаток» за одну годину намочування набирають 64 % вологості, 

відповідно для досягнення середнього показнику – 55% вологості достатньо 

їх тримати у воді не більше 50 хвилин. Торф’яні таблетки «Jiffy Forestry» за 

три хвилини намочування набирають 84 % вологості, а достатній час 

перебування у воді становить дві хвилини. 

Таблетки «Достаток» вносили в утворену мечом Колесова щілину на 

верхню частину кореневої системи сіянцю. Це переслідувало дві 
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взаємопов’язані цілі – накопичення, утримування і поступове проникнення 

вологи вниз по кореневій системі упродовж тривалого періоду з одночасним 

підвищенням родючості ґрунту в горизонті розвитку кореневої системи.  

Таблетки «Достаток» – натуральне екологічно чисте добриво з 

вологоутримуючими властивостями на основі біогумусу. Добриво містить 

агрономічно корисну мікрофлору природного походження. Зазвичай 

таблетки на основі біогумусу «Достаток» призначені для вирощування 

розсади, при додаванні води збільшуються в 1,5 рази і стають відмінною 

пухкою основою для пророщування насіння і створення потужної кореневої 

системи, забезпечують рослину всіма необхідними поживними речовинами і 

розвивають в неї стійкість до захворювань. У промислових цілях таблетки 

випускаються розміром 16 мм у висоту і 30 мм у діаметрі. На жаль в 

інструкції до використання добрива не відзначено його кислотність, вміст 

органічних і мінеральних речовин. Вказується лише, що таблетки 

«Достаток» на 50% складаються з органічних складових і на відміну від 

торф’яних таблеток Jiffy не мають сіточки, яка утримує торф.  

Тому для визначення вмісту органічної речовини та складових N, P, K 

і рН сольова в сертифікованій Українській лабораторії якості і безпеки 

продукції АПК НУБіП України були проведені випробовування зразків всіх 

добривна наявність вищезазначених елементів (дод. Е.5–Е.9). 

Для визначення впливу добрива на ефективність створених соснових 

культур взято зразки ґрунту з верхнього 10-см горизонту і місця переходу 

підстилки у ґрунт в умовах свіжого бору і свіжого субору, що зафіксовано у 

протоколах випробовувань № 1725-Н, 1729-Н, 1727-Н і 1733-Н від 

20.11.2017 р. (дод. Е.1-Е.4). 

Визначення рН сольова проводили за ГОСТ 27979-88 «Удобрения 

органические. Метод определения рН (Добрива органічні. Метод 

визначення рН)» [32, 50]. Органічну речовину визначали за ГОСТ 27980-88 

«Удобрения органические. Методы определения органического вещества 

(Добрива органічні. Методи визначення органічної речовини)» [33, 47, 50]. 
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Сумарну масову частку азоту визначали за ДСТУ 7911:2015 «Добрива 

органічні та органо-мінеральні. Метод визначення сумарної масової частки 

азоту та масової частки амонійного азоту» [49, 51]. Загальний фосфор на 

вихідну вологу визначали за ГОСТ 26717-85 «Удобрения органические. 

Методы определения общего фосфора (Добрива органічні. Методи 

визначення загального фосфору)» [31, 48], а масову частку загального калію 

– за ДСТУ 7949:2015 «Добрива органічні. Метод визначення масової частки 

загального калію» [51, 52]. 

Спосіб внесення абсорбенту «Гідрогель LUXSORB» та його норма 

застосовані згідно супровідної інструкції препарату для садивного 

матеріалу, що попередньо піддається зберіганню поза шкілкою та 

транспортуванні – коріння рослин замочують у желеподібному розчині 

(10 г/л води) перед посадкою. 

Коров’ячий перегній – це органічне добриво, утворене із 10-см гною і 

соломи і витримане упродовж двох років. Доза внесення становила 30 г. 

Курячий послід брали з фабрики «Гаврилівські курчата» (с. Вища 

Дубечня), який являє собою суміш підстилки з тирси хвойних порід (сосни 

звичайної) та курячого посліду курей несучок, яка природно формувалась на 

фермі протягом 420 днів і після видалення закладали для перегнивання 

методом компостування в купах висотою до одного метра упродовж 

чотирьох років. Норма внесення – 20 г. 

Таблетки «Jiffy Forestry» спеціально розроблені для лісових 

господарств, створюють найкращі умови росту з самого початку 

вирощування дерев. Виготовлені із високоякісного спресованого 

канадського торфу дрібної фракції, обгорнутого в оболонку-сітку. Таблетки 

для рослин роблять подвійну роботу. Торф і перегній служать поживними 

речовинами для розвитку сіянців. Мінеральні речовини забезпечують 

мікроелементи. Таблетки розміром 24 мм товщиною 8 мм та вагою сухої 

речовини 11 г, попередньо замочували у воді протягом 2-х хвилин, 

внаслідок чого вони набирали вологості біля 55 %, збільшуючись удвічі, і 
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вносили під кореневу систему сіянця. 

«Гідрогель LUXSORB» – абсорбуючий воду полімер акриламіду 

калію, класу ґрунтових меліорантів. Добриво здатне поглинути біля 250 л 

ґрунтової води та під час посухи поступово віддавати її рослинам. Цю 

здатність препарат зберігає протягом 5-ти років. У складі продукту наявний 

безпечний та необхідний для рослин калій, що повністю ними засвоюється. 

Спосіб внесення та норми «Гідрогелю» рекомендовані як для садивного 

матеріалу, що попередньо піддається зберіганню поза шкілкою та 

транспортуванні – коріння рослин замочують у желеподібному розчині  

(10 г на 1 л води) перед посадкою. 

Результати приживлюваності, збереженності та ефективності дії 

різних добрив на розвиток сіянців проводили упродовж жовтня місяця 

2018 р. з вимірами біометричних показників сіянців: діаметра кореневої 

шийки, діаметра крони і висоти. Діаметр кореневої шийки сіянців 

вимірювали штангенциркулем, а висоту і діаметр крони – лінійкою. Облік 

збереженості лісових культур проводили згідно з чинною інструкцією [65]. 

Дослідження лісової підстилки здійснювали на облікових 

майданчиках, які закладали у насадженнях різних вікових груп на пробних 

площах. Облікові майданчики розміщували як посередині міжряддя, так і в 

рядах. Площа облікових майданчиків становила 1м2 (1,0 х 1,0 м) або 0,5 м2 

(0,5 х 1 м) залежно від вікової категорії насадження і товщини підстилки. На 

обліковомумайданчику відрізали ножем підстилку, висипали на 

мішковину,а в лабораторних умовах розбирали на фракції, які зважували на 

електронних вагах.  

 

3.3. Умови проведення досліджень і обсяг польового матеріалу 
 

Дослідження проводили в лісництвах ДП «Вищедубечанське лісове 

господарство». З метою дослідження лісівничо-таксаційної структури 

протиерозійних насаджень закладено 22 пробні площі на першій і другій 
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терасі річки Десни, поквартальне розміщення яких показано рис. 3.6, а їх 

лісівничо-таксаційна характеристика представлена у дод. В. 

 

Рис.3.6. Карта-схема поділу лісів за категоріями та лісництвами на 

заплавних терасах межиріччя Дніпра і Десни досліджуваного об’єкту 
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Закладання тимчасових пробних площ проводили упродовж 2009, 

2014–2018 р.р. У Пірнівському, Хотянівському, Дубечанському, 

Деснянському, Новосілківському, Приморському, Хуторянському і 

Центральному лісництвах ДП «Вищедубечанське лісове господарство» і 

Міжрічинському національному природному парку було закладено 18 і  

4 пробних площ відповідно. 

На пробній площі визначали лісівничо-таксаційні показники, 

характеристику пробної площі заносили у формуляр картки пробної площі. 

У ній зазначали місце розташування пробних площ, розміри і площі, 

наводилася характеристика рельєфу і місце закладання у заплаві річок. 

Також описувалися ґрунтові умови з характеристикою механічного складу, 

особливості гідрологічного режиму, рівень залягання ґрунтових вод. 

Агротехніка підготовки ґрунту (смуги, борозни)та технологія створення 

лісових культур. Наводяться схеми змішування лісових видів у створені 

насаджень і наводяться основні лісівничо-таксаційні показники: склад, вік, 

тип лісорослинних умов, бонітет, повнота абсолютна і відносна, середня 

висота і середній діаметр насадження, запас на один гектар. Окремо 

описувався підріст, підлісок, живий надґрунтовий покрив та лісова 

підстилка, її потужність та стан. Вказували також господарський стан 

насадження. 

Проводили також і ґрунтові дослідження під часяких розкопано три 

ґрунтові профілі у різних місцях на трансекти, яка починалася від початку 

заплави і закінчувалася верхньою частиною другої тераси річки. На 

профілях відібрано 18 зразків ґрунту. 

Було здійснено 240 виміров щільності ґрунту, 76 вимірів 

водопроникності ґрунту, взяття зразків лісової підстилки, кореневих системі 

ґрунту у кількості 24, 48 і 18 шт. відповідно.  

Визначений санітарний стан насаджень на 6 пробних площах, у яких 

закладено 52 кругових пробних площадок. Обробку матеріалів досліджень 

здійснювали за допомогою комп’ютерних програм з використанням методів 
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математичної статистики. Створені експериментальні соснові культури у 

лісорослинних умовах свіжого бору і свіжого субору із внесенням 6-ти видів 

добрив природного і органо-мінерального походження. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Дослідження водоохоронних властивостей та особливостей 

створення соснових культур на заплавних землях проведено у період 2009–

2018 р.р. Програмою досліджень враховано особливість комплексного 

підходу до вирішення поставлених завдань. Вона включає три етапи: 

підготовчий, польовий, камеральний.  

2. З метою виявлення водоохоронних властивостей соснових 

насаджень підібрано методики для вивчення водно-фізичних властивостей 

ґрунту, поширення та особливостей формування кореневих систем деревних 

рослин, властивостей підстилки, застосування біодобрив при створенні 

лісових культур. 

3. Розроблена програма науково-дослідних робіт передбачала ретельне 

вивчення властивостей соснових насаджень, які виконують водоохоронні 

функції, а застосування вище описаних методик збору і обробки польового 

матеріалу дозволила з достатньою точністю встановити закономірності 

формування цих насаджень в умовах гідрологічного режиму міжріччя 

Дніпра і Десни. 

 Матеріали розділу висвітлені в публікаціях: «Методологічні основи і 

методи досліджень у захисному лісорозведенні» [138]; Культури з 

використанням біодобрива [182], Приживлюваність і ріст соснових культур з 

використанням біодобрив [183], «Ефективність застосування добрив при 

вирощуванні соснових культур в умовах свіжого бору і субору» [202]; «Water 

permeability of soil with different fertilizers options in water protective pine 

plantations» [216], «Impact of organic fertilizer «Dostatok» on the survival and 

growth of pine plantations» [218]; Sanitary state of water-protection pine 

plantations in the interfluve of Dnieper and Desna [219]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ВПЛИВ ВОДООХОРОННИХ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ  

НА ЛІСОРОСЛИНІ УМОВИ  

 

Водоохоронні насадження впливають на лісорослинні 

умовипризаплавних ґрунтів через дію факторівпрямого і опосередкованого 

впливів. До факторів, які безпосередньо змінюють властивості ґрунтового 

покриву заплав і призаплавних терас відносяться твердість, щільність, 

структура, водопроникність, водно-фізичні та агрохімічні властивості ґрунту, 

поширення кореневих систем, лісова підстилка. До факторів 

опосередкованого впливу, які впливають на водоохоронні властивості 

насаджень відносять вертикальну структуру лісового насадження, у якій 

утримується до 30% опадів, снігонагромадження, тривалість сніготанення, 

промерзання ґрунту тощо. Нижче наводиться властивості ґрунтів 

водоохоронних насаджень під дією впливів цих факторів. 

 

4.1. Твердість і водопроникність ґрунту  

 

Твердість ґрунту – здатність чинити опір його стисканню та 

розклинюванню. Твердість ґрунту залежить від механічного складу, 

вологості та складу катіонів. Зі зволоженням ґрунту його твердість 

зменшується, а за умови насичення одновалентними металами – 

збільшується. Ґрунти з невеликим вмістом гумусу володіють більшою 

твердістю ніж сильногумусовані. Водночас не оструктурені ґрунти твердіші 

ніж ґрунти чітко вираженого структурного складу [184]. З ущільненням і 

збільшенням твердості ґрунту погіршуєтьсяйого водний режим. Деревні 

рослини потребують вологи в неоднаковій кількості. Багато видів деревних 

рослин можуть рости з недостачею або надмірною кількістю вологи (дуб, 

сосна), інші – не переносять сухості ґрунту (ялина, ясен) [118]. Зазвичай 

установлена твердість верхнього горизонту ґрунту (0–20 см), у якому 
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поширена основна маса фізіологічно активного коріння, задовольняє ріст 

деревних рослин, про що свідчать дослідження С. В. Зонна [60],  

Я. І. Крилова [87], П. П. Похитона [148], А. А. Роде [160], О. С. Скородумова 

[166] та інші. 

Проте, шпаруватість ґрунту в борознах лісових культур зменшує його 

водоутримувальну здатність, результатом чого відбувається швидка 

втратавологи у гумусово-елювіальному горизонті. Для уникнення швидкої 

втрати вологи застосовують різні агротехнічні заходи. Одним із таких заходів 

є внесення органо-мінеральних добрив, які не тільки підвищують 

приживлюваність сіянців і пришвидшують їх ріст, але й структурують ґрунт. 

Тому завданням досліджень стало також виявлення впливу різних добрив на 

твердість й водопроникність ґрунту. 

Дослідження проводили на експериментальних ділянках лісових 

культур, створених із внесенням органічних добрив. Такі культури закладали 

в найпоширеніших типах лісорослинних умов Чернігівського Полісся – 

свіжого бору і свіжого субору із головної лісоутворювальної породи сосни 

звичайної. На всіх ділянках внесено органічні добрива і біопрепарати: 

підстилка (нижній гумусовий 2,5–4,0 см шар), біодобриво «Достаток», 

абсорбент «Гідрогель LUXSORB», таблетки «Jiffy Forestry», курячий послід, 

коров’ячий перегній.Контролем слугували лісові культури, створені без 

внесення органічних добрив. 

 

4.1.1. Твердість і водопроникність ґрунтув умовах свіжого бору. 

Експериментальні культури сосни звичайноїв умовах свіжого бору створені у 

Новосілківському лісництві (кв. 794, вид. 11, 12) 17 квітня 2018 р. Виміри 

твердості і водопроникності ґрунту (часу проникнення 50 мм об’єму води в 

ґрунт) проводили у місцях повної приживлюваностісіянців і у місцях відпаду 

сіянців (на прогалинах) в наступні періоди: осінній (після весняного садіння 

сіянців), весняний (на другий рік після садіння), літній і осінній (після 

річного періоду садіння культур). Дані вимірювань занесені в табл. 4.1. Для 
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кращої візуалізації даних твердості ґрунту, які взяті у місцях повної 

приживлюваності сіянців і на прогалинах, побудовано гістограми (рис. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Твердість і водопроникність ґрунту  

у рядах соснових культур свіжого бору 

 

Варіант 

дослідження 

Твердість ґрунту,  

кг/см2 

Час проникнення 50 мм об’єму  

води в ґрунт, хв 

у місцях повної 

приживлюваності 
на прогалинах 

у місцях повної 

приживлюваності 
на прогалинах 

20 вересня 2018 р. 

Контроль 8,3±1,18 8,7±2,12 4,83±0,69 3,33±0,09 

Підстилка 7,4±0,96 7,3±1,98 5,83±1,22 12,66±3,20 

Достаток 3,5±0,09 5,0±1,12 14,33±4,35 7,75±1,62 

Гідрогель 6,4±0,10 6,5±1,26 10,58±3,24 4,50±1,10 

Jiffy Forestry 7,1±0,12 6,9±2,15 4,58±1,09 3,33±1,26 

Курячий послід 5,9±0,08 6,0±2,01 8,25±2,53 13,25±3,52 

Коров’ячий 

перегній 
10,7±2,13 11,0±4,57 1,32±0,88 1,66±3,24 

4-7 квітня 2019 р. 

Контроль 6,8±1,2 6,8±2,62 6,92±1,33 7,60±1,95 

Підстилка 6,9±1,47 7,2±2,51 6,25±1,27 7,66±1,86 

Достаток 3,3±2,14 4,7±1,95 7,50±3,24 8,25±2,62 

Гідрогель 5,7±1,11 5,5±1,06 6,83±1,66 6,56±1,67 

Jiffy Forestry 6,7±1,14 6,0±2,23 5,17±1,53 8,83±1,89 

Курячий послід 5,5±2,61 6,4±2,94 4,83±1,39 5,42±1,38 

Коров’ячий 

перегній 
8,9±3,28 7,7±3,01 8,92±2,57 8,42±2,01 

24червня 2019 р. 

Контроль 8,5±1,4 7,7±1,98 6,1±1,23 4,16±0,68 

Підстилка 9,9±1,8 7,3±0,69 8,58±2,00 4,95±0,77 

Достаток 5,5±0,56 8,3±1,23 7,92±1,45 6,50±0,96 

Гідрогель 7,0±1,52 6,6±1,57 5,56±1,03 5,10±0,45 

Jiffy Forestry 7,3±0,82 7,3±1,64 4,80±0,99 6,92±0,69 

Курячий послід 6,7±1,09 6,5±0,96 5,29±1,01 3,67±0,31 

Коров’ячий 

перегній 
7,5±2,01 7,1±1,06 3,33±0,22 3,22±0,55 

2 вересня 2019 р. 

Контроль 9,5±0,98 7,2±1,32 7,50±0,88 7,88±0,95 

Підстилка 8,3±1,12 9,1±1,10 15,25±2,21 14,16±2,14 

Достаток 6,4±0,65 8,1±0,98 6,00±0,76 11,14±2,04 

Гідрогель 7,4±1,25 7,8±0,68 6,81±0,92 5,33±0,66 

Jiffy Forestry 9,3±2,31 8,5±0,87 3,58±0,44 7,42±0,84 

Курячий послід 10,0±2,01 7,5±1,02 8,83±1,23 7,34±0,65 

Коров’ячий 

перегній 
9,0±1,56 8,2±0,86 5,83±0,65 10,50±1,38 

 

 Аналіз даних свідчить про те, що найбільше зменшення твердості 
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ґрунту зафіксовано на площадках з внесенням біодобрива «Достаток». Тут 

показник твердості ґрунту в місцях повної приживлюваності сіянців і на 

прогалинах, становив 3,5 і 5,0 кг/см2 відповідно, що майже удвічі менше 

показника твердості ґрунту на контролі. 

 
 Рис. 4.1. Твердість ґрунту у рядах соснових культур свіжого бору з 

різними варіантами внесення добрив у місцях повної приживлюваності 

сіянців (а) і на прогалинах (б) 
  

На експериментальних ділянках з внесенням нижнього гумусованого 

2,5–4,0 см горизонту (підстилка), абсорбенту «Гідрогель LUXSORB», 

таблеток «Jiffy Forestry» і курячого посліду показники твердості ґрунту 

варіюють у вузькому діапазоні від 6,4 до 7,4 кг/см2 із наближенням до 

контрольного значення 8,3 кг/см2. Тому можна стверджувати, що вище 

перелічені добрива загалом зменшують твердість ґрунту в рядах створених 

культур сосни звичайної, проте ці значення знаходяться в межах довірчого 

інтервалу у відношенні до контролю. Обчислений критерій Стьюдента 

коливається в межах 1,96–2,18. Дещо виходить за межі довірчого інтервалу 

величина твердості ґрунту у дослідах з внесенням коров’ячого перегною. Тут 

критерій Стьюдента більше критичної величини 2,31 і становить 2,54. У 

місцях повної приживлюваності сіянців твердість ґрунту становила 

10,7 кг/см2, а на прогалинах – 11,0 кг/см2.  

 Дослідження твердості ґрунту в різних місцях рядів лісових культур 

виявили тенденцію збільшення цього показника на прогалинах порівняно 
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змісцями повної приживлюваності сіянців, хоча різниця між показниками 

твердості є не суттєва. Тренд збільшення твердості ґрунту на прогалинах 

знаходить своє пояснення у швидкому розчиненні добрив і вимиванням 

поживних речовин у нижче лежачі горизонти. Водночас у місцях повної 

приживлюваності сіянців твердість ґрунту спостерігається нижчою, оскільки 

кореневі системи утримують поживні речовини у зоні фізіологічно 

поширеного коріння, що призводить до його оструктурення і збільшення 

пористості.  

 Оскільки з часом тривалість дії добрив зменшується, дослідженнями 

встановлювали зміни твердості ґрунту із ростом лісових культур. З цією 

метою проведено виміри твердості ґрунту у різні часові періоди – навесні, 

влітку і осінню. У більшості дослідів на другий рік після садіння (навесні) 

твердість ґрунту зменшувалася, оскільки вплив добрив на скріплювальні 

властивості ґрунту знижувався. Хоча це явище немає чітко вираженої 

закономірності на прогалинах. З ростом лісових культур твердість ґрунту 

підвищується, що є наслідком інтенсивного розростання коріння у верхніх 

шарах ґрунту. Однак значення твердості не виходять за межі довірчого 

інтервалу і коливаються в межах 5,0–8,3 у варіанті з внесенням добрива 

«Достаток». 

 Як зазначалося вище, з ущільненням і збільшенням твердості ґрунту 

зменшується водопроникність ґрунту. Тобто тренди водопроникності ґрунту 

мають чітку окресленість копіювання динаміки твердості ґрунту. Найбільша 

величина водопроникності ґрунту зафіксована на ділянках із внесення 

біодобрива «Достаток». На перший рік створення лісових культур 

водопроникність 50 мм об’єму води в ґрунт у місцях повної 

приживлюваності сіянців і на прогалинах становила 14,33 і 7,75 хв 

відповідно. Час проникнення 50 мм об’єму води в ґрунт у культурах другого 

року в місцях повної приживлюваності сіянців і на прогалинах становила 

7,50 і 8,25 хв відповідно. Ця закономірність аналогічна динаміці твердості 

ґрунту. Винятком становить дослідна ділянка з внесенням коров’ячого 
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перегною. Дані показали, що у перший період створення лісових культур 

водопроникність корелювала із твердістю ґрунту і коливалася в межах 1,32–

1,66 хв, а на другий рік просочування 50 мм об’єму води в ґрунт вже 

відбувалося за 8,92–8,42 хв. 

 

 4.1.2. Твердість і водопроникність ґрунтув умовах свіжого субору. 

Експериментальні соснові культури в умовах свіжого субору створені у 

Вищедубечанському лісництві на площі 0,5 га у кв. 562, вид. 17-1. Виміри 

твердості і водопроникності ґрунту проводили у місцях повної 

приживлюваностісіянців і на прогалинах у чотири періоди: осінній (після 

весняного садіння сіянців), весняний, літній і восени (на другий рік після 

садіння). Дані вимірювань занесені в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Твердість і водопроникність ґрунту у рядах  

соснових культур свіжого субору 
 

Варіант 

дослідження 

Твердість ґрунту, кг/см2 
Час проникнення 50 мм об’єму  

води в ґрунт, хв 

у місцях повної 

приживлюваності 
на прогалинах 

у місцях повної 

приживлюваності 
на прогалинах 

22 вересня 2018 р. 

Підстилка 7,2±0,66 9,8±1,10 4,83±0,54 2,50±0,25 

Достаток 10,1±1,85 7,4±0,95 7,25±0,63 6,25±0,64 

Гідрогель 7,9±1,02 9,7±1,32 11,00±2,36 5,17±0,45 

Курячий послід 9,4±2,01 8,1±0,88 7,33±1,22 7,50±0,96 

Коров’ячий 

перегній 
7,7±0,69 8,2±1,03 5,25±0,84 4,33±0,55 

2 квітня 2019 р. 

Підстилка 11,7±1,26 11,6±2,11 15,88±3,02 18,86±1,85 

Достаток 10,0±1,53 9,4±1,33 5,00±0,26 10,17±1,20 

Гідрогель 8,2±0,98 9,9+1,20 25,45±3,54 20,30±2,63 

Курячий послід 11,0±2,02 10,7+1,52 8,08±0,68 14,58±2,12 

Коров’ячий 

перегній 
9,7±1,59 10,2+1,68 19,25±1,98 13,50±1,56 

23 червня 2019 р. 

Підстилка 5,5±0,65 7,9±0,59 4,27±0,55 5,33±0,85 

Достаток 8,5±0,86 7,0±0,68 11,64±1,63 6,24±0,66 

Гідрогель 7,7±0,72 11,3±0,99 6,25±1,00 3,42±0,42 

Курячий послід 8,3±1,21 7,0±0,67 6,45±098 8,76±1,01 

Коров’ячий 

перегній 
5,0±0,84 7,1±0,82 1,84±026 3,64±0,45 
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Продовження табл. 4.2 

Варіант 

дослідження 

Твердість ґрунту, кг/см2 
Час проникнення 50 мм об’єму  

води в ґрунт, хв 

у місцях повної 

приживлюваності 
на прогалинах 

у місцях повної 

приживлюваності 
на прогалинах 

28 серпня 2019 р. 

Підстилка 12,2±1,42 10,9±1,22 11,34±2,01 11,25±1,56 

Достаток 9,9±1,02 7,2±0,86 4,55±0,87 7,75±0,81 

Гідрогель 8,7±0,69 7,9±0,95 4,81±0,67 18,74±1,86 

Курячий послід 10,5±1,04 13,5±1,68 14,55±1,36 7,25±0,93 

Коров’ячий 

перегній 
9,5±0,88 10,3±1,52 11,06±1,22 7,00±0,72 

 

Табличні дані згруповані за варіантами внесення добрив у розрізі 

періодів дослідження і зображені у вигляді гістограм на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Твердість ґрунту у рядах соснових культур свіжого субору з 

різними варіантами внесення добрив у місцях повної приживлюваності 

сіянців (а) і на прогалинах (б) 
 

В умовах свіжого субору порівняно з боровими ділянками суттєвого 

зниження твердості ґрунту на площадках з внесенням біодобрив не виявлено.  

Показники твердості ґрунту коливалися в межах 7,7–10,1 кг/см2 восени у рік 

створення лісових культур. У рядах лісових культур твердість ґрунту на 

ділянках з внесенням абсорбенту «Гідрогель LUXSORB» була меншою від 

ділянок з біодобривом «Достаток», проте суттєво не відрізнялася. З часом 

твердість ґрунту збільшувалася і на другий рік створення культур вона вже 

варіювала в діапазоні 8,7–12,2 кг/см2, що свідчить про інтенсивніший 
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розвиток кореневих систем у свіжому суборі порівняно із боровими умовами. 

Дещо вищу твердість ґрунту зафіксовано на прогалинах, проте значення 

твердості не виходили за межі довірчого інтервалу. Збільшення твердості 

ґрунту у соснових культурах свіжого субору свідчить про більшу 

ефективність біодобрив у сенсі затримання вологи в кореневодоступному 

горизонті ґрунту, а значить і поліпшенні умов росту і розвитку сіянців 

порівняно з умовами свіжого бору.  

Тренд водопроникникності ґрунту загалом копіював динаміку його 

твердості, а значення водопроникності відзначені менші ніж на ділянках 

культур, створених у борових умовах. Виняток становить водопроникність 

ґрунту на ділянках з внесенням абсорбенту «Гідрогель LUXSORB», величини 

якої більш ніж удвічі перевищували значення водопроникності на ділянках з 

внесенням інших біодобрив. Її показники сягали 25,45 і 20,30 мм/хв в рядах 

лісових культур і на прогалинах відповідно.  
 

 

4.2. Меліоративні властивості лісової підстилки 

 

Меліоративні властивості лісової підстилки досліджували на  

22 тимчасових пробних площах, які були закладені в найбільш типових 

водоохоронних насадженнях за участю головного виду сосни звичайної 

(Pinus sylvestris L.) і домішки берези повислої (Betula pendula Roth.). Пробні 

площі закладено в умовах свіжого бору (A2) і свіжого субору (B2) в 

різновікових насадженнях. Віковий діапазон насаджень коливається в межах 

21–117 років, середні висоти – 8,2–40,1 м, а продуктивність насаджень 

знаходиться в межах Іа–ІІ класів бонітету, що пов’язано з лісорослинними 

умовами і місцеположенням водоохоронних насаджень на різних терасах 

річки Десна. Лісівничо-меліоративні показники водоохоронних насаджень за 

даними пробних площ наведено у дод. В. 

На особливості формування лісової підстилки водоохоронних 

насаджень впливають лісорослинні умови, видовий склад, а також вікова 



89 

 

структура деревостану [81, 190, 191, 204, 213]. Тому нами досліджено склад 

лісової підстилки штучних соснових насаджень, які зростають в умовах 

свіжого бору та свіжого субору як найпоширеніших типах лісорослинних 

умов межиріччя Дніпра і Десни. 

 

4.2.1. Особливості формування лісової підстилки в умовах свіжого 

бору. Для встановлення закономірностей формування лісової підстилки в 

борових умовах її досліджували у всіх вікових групах. За вищеописаною у 

підрозділі 3.2 методикою вимірювали потужність підстилки, ступінь 

мінералізації, а також відбирали зразки для аналізу її фракційного складу. 

На рис. 4.3 показано зовнішній вигляд молодих і середньовікових 

соснових насаджень, у яких закладено профілі та відібрано зразки підстилки 

для встановлення фракційного складу.  

  

а 

  

б 
Рис. 4.3. Соснові насадження з профілями лісової підстилки: а – 

молодняки; б – середньовікові насадження 
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Профілі лісової підстилки закладали у рядах лісових культур 

посередині між деревами, а також у міжряддях. На рис. 4.3 а зображено 

профіль підстилки, який закладено на пробній площі № 1 у міжрядді 21-

річного сосново-березового насадження Пірнівського лісництва (кв. 540, 

виділ 2). Потужність підстилки у міжряддях становить 1,6–2,6 см, а в рядах 

2,8–3,8 см. Чіткого розподілу підстилки на горизонти ще не спостерігається, 

хоча наполовину мінералізований нижній шар становить 1,2–2,8 см, а верхній 

шар, який складається із опаду першого-дугого років, має потужність 1,1– 

2,0 см. У його складі домінуєхвоя сосни звичайноїз домішкою листя берези 

повислої. 

У середньовіковому чистому сосновому насадженні з домішкою берези 

на пробній площі № 6 у Новосілківському лісництві (кв. 795, виділ 2) шурфи 

для визначення потужності підстилки також було закладено у рядах і 

міжряддях (рис. 4.3 б). На профілі вже чітко виділяються горизонти 

підстилки. Нижній шар представлений напіврозкладеною органічною масою 

потужністю до 1,0–2,6 см, а середній шар – не розкладеними або 

напівмінералізованими рештками хвої, листя берези і дрібного коріння сосни. 

Потужність цього горизонту складає 1,5–2,3 см. Листяний опад сосни і 

берези, а також вже поява шишок формує верхній 0,7–2,3 см шар підстилки. 

Загальна потужність підстилки – 3,1–4,6 см. 

У соснових насадженнях старших вікових категорій на пробних 

площах № 8, 10 і 3 закладено шурфи для визначення морфометричних 

показників підстилки відповідно у пристиглих (Новосілківське лісництво, 

кв. 781, вид. 5), стиглих (Новосілківське лісництво, кв. 765, вид. 1) і 

перестиглих (Пірнівське лісництво, кв. 579, вид. 4) соснових насадженнях. 

Профілі лісової підстилки зображено на рис. 4.4. 

У пристиглих соснових насадженнях потужність профілю лісової 

підстилки становить 4,3–5,6 см (рис. 4.4 в). Нижній шар підстилки 1,3–3,2 см 

майже повністю розкладений. Середній шар підстилки представлений 1,2–

2,2 см не розкладеними гілочками, корою, хвоєю. Свіжий щорічний опад з 
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гілочок, хвоїнок і шишок сосни вкриває 1,0–2,0 см шаром поверхню 

підстилки. 

Підстилка стиглого соснового насадження на пробній площі № 10 має 

потужність 4,7–6,6 см і представлена чітко вираженими сформованими 

шарами. Основу підстилки складає мінералізований 1,8–3,5 см шар. Середній 

шар товщиною 1,4–2,8 см – це не розкладені гілочки, кора, хвоя, рештки від 

коконів соснового шовкопряда, соснового пильщика та іншої ентомофауни. 

  

  

в 

  

г 

 
 

д 

 Рис. 4.4. Соснові насадження старших вікових груп з профілями 

підстилки: в – пристиглі; г – стиглі; д – перестиглі насадження 
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Підстилка перестиглого соснового насадження свіжого бору 

характеризуються великою товщиною понад 7,3 см (рис. 4.4 д) з чітко 

вираженим 1,6–3,7 см нижнім мінералізованим шаром. Потужний другий 

напіврозкладений шар підстилки насичений корінцями сосни, хвої, рештками 

ентомофауни. Щорічний опад 1,2–2,6 см має меншу потужність ніж у 

насадженнях молодших вікових груп. 

 

4.2.2. Формування лісової підстилки в умовах свіжого субору. Свіжі 

суборі відрізняються від борів багатшими лісорослинними умовами та 

фіторізноманіттям, що визначає відмінність у формуванні лісової підстилки. 

Морфометричні показники підстилки вивчали в чотирьох вікових групах: 

середньовікових, пристиглих, стиглих і перестиглих. На рис. 4.5 показано 

місця закладки профілів підстилки на пробних площах № 15 і 12, які 

розташовані в середньовікових і пристиглих соснових насадженнях.  

  

а 

  

б 
Рис. 4.5. Соснові насадження свіжого субору з профілями лісової 

підстилки: а – середньовікові; г – пристиглі насадження 
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Лісова підстилка 26-річного чистого соснового насадження, яке зростає 

у Новосілківському лісництві в кв. 793, вид. 6 (рис. 4.5 а) сягає товщини 2,8– 

4,7 см і вже формує потужний 1,5–3,4 см мінералізований шар. 

Пристигле соснове насадження Пірніського лісництва (кв. 539, вид. 3) з 

більш розвинутим живим надґрунтовим покривом інтенсивніше нагромаджує 

підстилку і в 60-річному віці її потужність становить 4,8–7,0 см. Тут також 

потужніший щорічний опад, який складається з хвої, кори, гілочок і шишок.  

Рис. 4.6 ілюструє профілі лісової підстилки на пробних площах № 13 і 

22, які відповідно закладено в стиглих і перестиглих соснових насадженнях. 

  

в 

  

г 
Рис. 4.6. Соснові насадження з профілями лісової підстилки в старших 

вікових групах: в – стиглі; г – перестиглі насадження  
 

У стиглому 81-річному сосновому насадженні Вищедубечанського 

лісництва (кв. 568, вид. 16) підстилка має товщину 4,4–7,8 см і тришарову 

будову (рис. 4.6 в). Верхній шар до 2,5 см представлений щорічним опадом 
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деревної і трав’яної рослинності з неявними ознаками початку процесу 

мінералізації у входженні в ґрунтовий покрив. Наступний шар товщиною 

1,5–3,5 см складається з напіврозкладених решток хвойного опаду, кори, 

гілочок. Самий нижній третій шар підстилки товщиною 1,7–4,0 см – це 

мінералізована органічна маса. 

Перестиглі насадження нагромаджують потужну підстилку, товщина 

якої сягає 8,7–9,8 см (рис. 4.6 г). Соснове насадження на пробній площі 22, 

закладеної у Пірнівському лісництві (кв. 562, вид. 17), також має чітко 

виражену тришарову будову. Потужність верхнього, середнього і нижнього 

шарів практично однакова і коливається в межах 2,5–4,0 см.  

Особливістю формування підстилки у водоохоронних насадженнях 

межиріччя Дніпра і Десни є той факт, що нижній горизонт із переплетеним 

корінням характеризується щільним складенням. При відділенні середнього 

шару з підстилки він не розсипається, а його структура не руйнується. В 

аналогічних лісорослинних умовах сосняків Київського Полісся цього 

феномену не виявлено. 

 

4.3. Фракційний склад лісової підстилки 

 

Крім морфометричних показників підстилки проведені дослідження з 

визначення розподілу за площею, складання та фракційного складу лісової 

підстилки. Розподіл підстилки за площею загалом рівномірний.  

Різниці у потужності і запасах лісової підстилки в рядах і міжряддях 

штучних сосняків після VI класу віку не спостерігається. Лише у молодих 

лісових культурах потужність підстилки у рядах перевищує аналогічні 

показники міжрядь на 1,0–1,5 см. Особливо це чітко проявляється у 

культурах з широкими 2,0–2,5 м міжряддями (рис. 4.7). 

Так, в умовах свіжого субору лісова підстилка 22-річного мішаного 

соснового насадження (кв. 609, вид. 1) у рядах має потужність 4,0–5,0 см, а в 

міжряддях її товщина сягає 3,6 см (рис. 4.7). За складом лісова підстилка 

відзначається зчепленою тришаровою будовою у старших вікових групах. 
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Підстилка складалася із гілочок, кори, шишок, хвої, листків, бруньок, 

коріння, грубої і дрібної потерті, решток ентомофауни. 

  

                                а                                                                       б 
Рис. 4.7. Профілі лісової підстилки в рядах а і міжряддях б штучних 

соснових насаджень ІІІ класу віку 
 

Деякі терміни потребують пояснення, оскільки такий детальний аналіз 

підстилки проводиться вперше. Зазвичай, дослідники визначали неактивну 

частину підстилки (гілки, кора) і активну – листя, плоди, потерть (труху) [3, 

5, 71, 81, 90, 97, 130, 144]. Нами до неактивної чистини підстилки віднесено 

гілки, кора, шишки і хвоя, термін повної мінералізації яких сягає більше 100 

років. Водночас, до активної частини підстилки віднесено листя листяних 

дерев і кущів, рештки трави, бруньки, рештки ентомофауни, потерть (труха) 

і коріння. Виділення лісової підстилки на фракції проводили в лабораторних 

умовах (рис. 4.8 і 4.9). Деревне коріння розподіляли на на провідне і 

фізіологічно активне, а також окремо виділено коріння трав’яних рослин. У 

свою чергу потерть розділяли на грубу і дрібну фракції. Грубу потерть 

складає труха з розмірами від 1,1 мм до 0,5 см (0,25 см2), а дрібну фракцію – 

труха менше 1,1 мм. Тобто це просіяна через одно-міліметрове сито труха, у 

склад якої входять частки рослинності і мінеральні частки ґрунту (рис. 4.9). 

Такий детальний комплексний аналіз підстилки здійснено у 

водоохоронних соснових насадженнях, які ростуть у найпоширеніших 

свіжих борових і суборових лісорослинних умовах досліджуваного об’єкту. 

Фракційний склад підстилки досліджено у різних вікових групах: 
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молодняках, середньовікових, стиглих і перестиглих насадженнях. 

Узагальнені дані за фракціями лісової підстилки соснових насаджень ІІ і  

VІ класу віку, які зростають в умовах свіжого бору, наведено у табл. 4.3. 

 

Рис. 4.8. Розподіл зразків лісової підстилки на фракції 

 

Рис. 4.9. Виділення дрібної фракції потерті через одноміліметрове сито 

Дані табл. 4.3 свідчать про те, що в молодняках свіжого бору підстилка 

має двошарову будову. Особливістю структури підстилки цього насадження 

є домінуюча частка потерті, яка сконцентрована у нижньому шарі підстилки 

і становить подан 60 % її запасу. Причому дрібна частина потерті, яка 

представлена частинками менше 1,1 мм, перевищує грубу частку потерті 

майже у два рази. Основна маса запасу підстилки припадає на другий шар і 

становить 441,33 ц/га, що більш ніж у 4 рази перевищує запас верхнього 

шару підстилки (95,53 ц/га).  



 

Таблиця 4.3 

Фракційний склад лісової підстилки водоохоронних насаджень свіжого бору 
 

Шар 

підстилки 

Запас 

підстилки, 

ц/га 

Фракції підстилки, ц/га 

Неактивна частина Активна частина 

гілки кора шишки хвоя листя трава бруньки 

коріння потерть 

ентомо-

фауна 

деревних видів 
трав’я-

них 

рослин 

груба 

частка 

(1-5 мм) 

дрібна 

частка 

(<1 мм) 
про-

відне 

фізіоло-

гічно 

активне 

Молодняки: Склад насадження – 8Cз2Бп; Вік – 15 років; Пробна площа № 4 (кв. 795 вид. 23) 

1 шар 95,53 6,21 7,07 – 67,97 10,37 – 0,27 – – – 3,07 0,54 0,03 

2 шар 441,33 3,20 8,77 2,37 55,39 7,15 – 1,12 0,14 5,84 0,82 122,08 233,87 0,58 

∑ 536,87 9,41 15,84 2,37 123,36 17,52 – 1,39 0,14 5,84 0,82 125,15 234,41 0,61 

Середньовікові: Склад насадження – 10Сз; Вік – 56 років; Пробна площа № 2 (кв. 617, вид. 2) 

1 шар 168,16 38,37 24,69 32,67 66,50 – – 0,22 – – – 2,90 2,82 – 

2 шар 195,70 23,41 19,49 7,38 46,40 – – 1,79 – 0,98 – 43,90 52,26 0,10 

3 шар 773,20 6,26 7,15 0,10 4,08 – – 0,22 0,61 13,66 – 77,23 663,73 0,16 

∑ 1137,06 68,03 51,33 40,14 116,98 – – 2,24 0,61 14,64 – 124,03 718,80 0,26 

Стиглі і перестиглі: Склад насадження – 10 Сз; Вік – 111 років; Пробна площа № 21 (кв. 794 вид. 11)  

1 шар 131,12 38,28 15,52 19,94 19,14 – 4,40 0,28 – – – 16,47 16,79 0,30 

2 шар 1090,31 149,27 73,03 41,98 20,09 – 3,45 0,82 0,03 2,28 0,18 124,94 672,81 1,43 

3 шар 1215,90 9,03 7,86 30,84 4,03 – – 0,10 7,86 24,71 – 87,22 1043,19 1,04 

∑ 2437,33 196,58 96,41 92,76 43,26 – 7,85 1,21 7,89 26,98 0,18 228,64 1732,80 2,77 

 

 
9
7
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З віком підстилка набуває тришарової будови. Це явище очевидне у 

зв’язку із нагромадженням значної частки у підстилці хвої і шишок сосни. 

Якщо у молодняках запас фракції шишок становив лише 2,4 ц/га, то вже у 

середньовікових насадженнях запас шишок нараховував 40,1 ц/га, тобто 

більшим у 16,8 раза. Наявність значної частки шишок і хвої формує 

підстилковий субстрат незчепленим і пухким. Загалом, запаси підстилки 

середньовікових соснових насаджень свіжого бору більш ніж удвічі 

перевищують запаси підстилки молодняків. 

У табл. 4.4 наведено фракційний склад лісової підстилки 

водоохоронних насаджень свіжого субору трьох вікових категорій – 

молодняків, пристиглих і перестиглих. Такий широкий діапазон дослідження 

дозволяє виявити закономірності повного циклу формування підстилки 

сосняків свіжого субору. Загальний запас підстилки у молодняках соснових 

насаджень свіжого субору і свіжого бору майже не відрізнявся і становив 

490,98 і 536,87 ц/га відповідно. Проте в неактивній частині підстилки свіжого 

субору переважали фракції гілок і шишок, тоді як в борових умовах опадання 

шишок ще не зафіксовано. Це свідчить про інтенсивніший розвиток 

молодняків сосни звичайної у суборевих лісорослинних умовах. Із активної 

частини лісової підстилки молодняків варто відзначити переважання 

кореневих решток у другому шарі підстилки свіжого бору,на що вказує 

освоєння верхніх горизонтів ґрунту. Маса фізіологічно активного коріння у 

підстилці молодих соснових культур становила 5,84 ц/га в борових умовах і 

лише 1,62 ц/га в умовах свіжого субору.  

Нагромадження лісової підстилки у середньовікових соснових 

насадженнях також має аналогічну закономірність, яка характерна молодим 

насадженням. Загальні запаси підстилки у 2–2,5 рази перевищують маси 

підстилки молодняків незалежно від лісорослинних умовах. Це пояснюється 

інтенсивність листового опаду, а також повільнішими темпами мінералізації 

лісової підстилки, що характерно чистим сосновим насадженням. 



 

Таблиця 4.4 

Фракційний склад лісової підстилки водоохоронних насаджень свіжого субору 
 

Шар 

підстилки 

Запас 

підстилки, 

ц/га 

Фракції підстилки, ц/га 

Неактивна частина Активна частина 

гілки кора шишки хвоя 
лис-

тя 
трава бруньки 

коріння потерть 

ентомо-

фауна 

деревних видів 
трав’я-

них 

рослин 

груба 

частка  

(1-5 мм) 

дрібна 

частка  

(<1 мм) 

про-

відне 

фізіоло-

гічно 

активне 

Молодняки: Склад насадження – 8Cз2Бп; Вік – 18 років; Пробна площа № 11 (кв. 547 вид. 5) 

1 шар 136,21 45,66 18,03 6,82 54,91 2,64 – 0,19 – – – 5,97 1,98 – 

2 шар 354,77 9,84 14,64 1,28 27,94 0,30 – 0,85 – 1,62 – 47,92 247,86 2,53 

∑ 490,98 55,50 32,67 8,10 82,85 2,94 – 1,04 – 1,62 – 53,89 249,84 2,53 

Середньовікові: Склад насадження – 10Сз+Дз; Вік – 60 років; Пробна площа № 12 (кв. 539 вид. 3) 

1 шар 200,32 51,95 18,72 49,87 42,43 2,98 13,82 0,93 – – – 16,85 2,75 0,02 

2 шар 131,81 11,87 11,33 17,44 5,70 0,29 1,09 0,78 – 0,42 1,20 51,02 30,38 0,29 

3 шар 904,22 41,62 8,98 38,38 2,08 0,27 1,42 0,66 0,40 5,41 6,43 231,01 566,96 0,61 

∑ 1236,35 105,44 39,02 105,70 50,21 3,54 16,34 2,37 0,40 5,82 7,63 298,88 600,10 0,91 

Стиглі і перестиглі: Склад насадження – 10Сз; Вік – 101 років; Пробна площа № 22 (кв. 562 вид. 17) 

1 шар 238,74 67,60 31,68 55,02 67,58 0,90 – 0,53 – – – 11,65 3,78 – 

2 шар 316,32 40,85 28,46 31,38 19,65 0,29 – 2,32 – 1,55 – 64,27 127,02 0,53 

3 шар 1402,42 14,56 16,42 28,34 3,01 – – 0,70 6,37 43,50 – 158,06 1130,67 0,78 

∑ 1957,47 123,01 76,56 114,74 90,24 1,18 – 3,55 6,37 45,06 – 233,98 1261,47 1,31 

 
9
9
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У середньовікових насадженнях свіжого бору з’являється фракція 

«шишки», маса якої зосереджена у верхньому шарі підстилки. Її маса 

становить 40,14 ц/га. В сосняках свіжого субору загальна маса шишок 

становить 105,70 ц/га, яка майже рівномірно розміщена по горизонтах. Це ще 

раз підтверджує ранню та інтенсивнішу репродуктивну активність соснових 

насаджень свіжого субору. Частка коріння у підстилці свіжого бору у 5– 

5,5 рази перевищує частку коріння у підстилці сосняків суборевих умов. 

Дрібна частка лісової підстилки з розмірами частинок < 1,1 мм активно 

нагромаджується у нижніх її шарах. Якщо у молодих насадженнях вона 

домінує у другому шарі підстилки, то у насадженнях старших вікових груп 

вона накопичується у третьому шарі. Її маса у складі лісової підстили у 

стиглих насадженнях свіжого субору становить 1261,47 ц/га, що становить 

частку 64,4 % від загальної маси підстилки. Це вже свідчить про активний 

розкладення підстилки та інтенсивні процеси мінералізації у її нижніх шарах. 

Узагальнені дані запасів за фракціями підстилки наведено у табл. 4.5. 

Аналіз наявності частки активно і неактивної підстилки показав, що у 

верхньому шарі підстилки соснових насаджень ІІ класу віку домінує 

неактивна підстилка із великою часткою гілок і хвої, частка якої в умовах 

свіжого бору і субору становить 81,3 ц/га (85,1 %) і 125,4 ц/га (92,1 %) 

відповідно.У другому шарі підстилки в соснових молодняках вже домінує 

активна частина з великою кількістю трухи, яка в 5,3–5,6 рази перевищує 

неактивну частину лісової підстилки.  

Загалом, запас неактивної підстилки у молодняках свіжого бору і 

свіжого субору становить 151,0 ц/га або 28,1 % і 179,1 ц/га або 36,5 %. 

Зазначимо, що значна маса неактивної підстилки акмулюється у верхньому 

шарі, причому вона більша в насадженнях свіжого субору у зв’язку із 

активнішими процесами росту і розвитку. Водночас неактивна частина 

лісової підстилки молодих соснових насаджень свіжого бору у другому шарі 

вже переважає цей показник підстилки, сформованої в умовах свіжого 

субору, що свідчить про активізацію мікробіологічних процесів і 
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пришвидшене її розкладання. 

Таблиця 4.5 

Запаси та фракційний склад підстилки водоохоронних насаджень 

 

Вікові групи  

і склад 

насадження  

Шар 

підс-

тилки 

Запас 

підс-

тилки, 

ц/га 

Фракції підстилки, ц/га 

гілки кора 
шишки, 

хвоя 

листя, 

трава, 

бруньки 

коріння,

труха, 

ентомо-

фауна 

Насадження свіжого бору  
Молодняки:  

8Сз2Бп; А–15 

років; ПП № 4; 

кв. 795 вид. 23 

 

1-й 95,5 6,2 7,1 68,0 10,6 3,6 

2-й 441,3 3,2 8,8 57,8 8,3 363,3 

∑ 536,9 9,4 15,8 125,7 18,9 367,0 

Середньовікові: 

Вік – 56 років; 

10Сз; ПП № 2;  

кв. 617 вид. 2 

1-й 168,2 38,4 24,7 99,2 0,2 5,7 

2-й 195,7 23,4 19,5 53,8 1,8 97,2 

3-й 773,2 6,3 7,2 4,2 0,2 755,3 

∑ 1137,1 68,1 51,4 157,2 2,2 858,2 

Стиглі:  

Вік – 111 років; 

10 Сз; ПП № 21; 

кв. 794 вид. 11 

1-й 131,1 38,3 15,5 39,0 4,7 33,6 

2-й 1090,3 149,2 73,0 62,1 4,3 801,7 

3-й 1215,9 9,0 7,9 34,9 0,1 1164,0 

∑ 2437,3 196,5 

 
96,4 136,0 9,1 1999,3 

Насадження свіжого субору 
Молодняки: 

8Сз2Бп; А–18 

років, ПП № 11, 

кв. 547 вид. 5 

1-й 136,2 45,7 18,0 61,7 2,8 8,0 

2-й 354,8 9,8 14,6 29,2 1,2 299,9 

∑ 491,0 55,5 32,7 90,9 4,0 307,9 

Пристиглі: 

10Сзв+Дзв, Бп; 

А – 60 років; ПП 

№ 12; 

кв. 539 вид. 3  

1-й 200,3 52,0 18,7 92,3 17,7 19,6 

2-й 131,8 11,9 11,3 23,1 2,2 83,3 

3-й 904,2 41,6 9,0 40,5 2,4 810,8 

∑ 1236,4 105,4 39,0 155,9 22,2 913,7 

Стиглі: Вік – 101 

рік; 10Сз;  

ПП № 22;  

кв. 562 вид. 17 

1-й 238,7 67,6 31,7 122,6 1,4 15,4 

2-й 316,3 40,8 28,5 51,0 2,6 193,4 

3-й 1402,4 14,6 16,4 31,3 0,7 1339,4 

∑ 1957,5 123,0 76,6 205,0 4,7 1548,2 

 

У середньовікових сосняках загальна закономірність нагромадження 

підстилки і її пофракційного складу аналогічна молодим насадженням. Проте 

чітко простежується тренд збільшення фракції активної підстилки, що 

свідчить про активні процеси мінералізації. 

З віком запаси активної підстилки збільшуються (табл. 4.6). У стиглих 
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насадженнях свіжого бору її частка сягає 82,4 %, що становить 2008,3 ц/га. 

Дещо нижчого значення частка активної підстилки зафіксована у сосняках 

свіжого субору – 79,3 % або 1552,9 ц/га, що пояснюється пришвидшенням 

процесів мінералізації і колообігу речовин. 

Таблиця 4.6 

Запаси активної та неактивної підстилки водоохоронних насаджень 
 

Вікова група 

Шар  

під-

стилки 

Запаси 

під-

стилки, 

ц/га 

Частини підстилки 

неактивна активна 

ц/га % ц/га % 

Насадження свіжого бору 

Молодняки 

1-й 95,5 81,3 85,1 14,3 14,9 

2-й 441,3 69,7 15,8 371,6 84,2 

∑ 536,9 151,0 28,1 385,9 71,9 

Середньовікові 

1-й 168,2 162,2 96,5 6,0 3,5 

2-й 195,7 96,7 49,4 99,0 50,6 

3-й 773,2 17,6 2,3 755,6 97,7 

∑ 1137,1 276,5 24,3 860,6 75,7 

Стиглі 

1-й 131,1 92,9 70,8 38,2 29,2 

2-й 1090,3 284,4 26,1 805,9 73,9 

3-й 1215,9 51,8 4,3 1164,1 95,7 

∑ 2437,3 429,0 17,6 2008,3 82,4 

Насадження свіжого субору 

Молодняки 

1-й 136,2 125,4 92,1 10,8 7,9 

2-й 354,8 53,7 15,1 301,1 84,9 

∑ 

 
491,0 179,1 36,5 311,9 63,5 

Середньовікові 

1-й 200,3 163,0 81,4 37,3 18,6 

2-й 131,8 46,3 35,2 85,5 64,8 

3-й 904,2 91,1 10,1 813,2 89,9 

∑ 

 
1236,4 300,4 24,3 936,0 75,7 

Стиглі 

1-й 238,7 221,9 92,9 16,8 7,1 

2-й 316,3 120,3 38,0 196,0 62,0 

3-й 1402,4 62,3 4,4 1340,1 95,6 

∑ 

 
1957,5 404,5 20,7 1552,9 79,3 
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Аналогічна тенденція пошарового нагромадження лісової підстилки 

простежується у середньовікових і стиглих водоохоронних насадженнях. 

Співвідношення підстилки у молодняках, середньовікових і стиглих 

насадженнях свіжого субору становить 1:2,5:4,0 або 491,0; 1236,4 і 

1957,5 ц/га відповідно. З віком спостерігається тренд збільшення маси 

підстилки, яка у виці стиглості сосняків у 4 рази перевищує запаси підстилки 

молодих насаджень. Така ж закономірність виявлена у розподілі фракцій 

підстилки. Частка активної підстилки стрімко зростає з віком і сягає 79,3 % у 

стиглих насадженнях порівняно із молодняками, де її частка становить лише 

63,5 %. Різко зростає частка активної підстилки з її глибиною. Так у 

середньовіковому і стиглому насадженнях активна підстилка третього шару 

становить 89,9 і 95,6 % відповідно, що свідчить про активні процеси 

мінералізації підстилки.  

 

4.4. Фізико-хімічні властивості ґрунтів водоохоронних насаджень 

 

Розвиток лісових ґрунтів проходить у постійному взаємозв’язку із 

сукцесійними процесами, тобто динамікою лісової рослинності. 

Морфологічний склад ґрунту слугує лише наближеним індикатором, за яким 

можна встановити зв’язок між продуктивністю деревостанів і товщиною 

гумусового горизонту, про що вказували Ф. М. Бровко [7, 9, 10, 207], 

С. Б. Ковалевський [77, 78], П. В. Кравець [85], М. П. Савущик [163] та ін. 

Однак вплив на лісові ґрунти і ріст насаджень біогенних факторів, 

насамперед – поширення кореневих систем, нагромадження і мінералізація 

лісової підстилки, вологоємкість ґрунту тощо, потребує комплексних 

досліджень. Для достовірного встановлення сутності цих процесів С. В. Зонн, 

Л. О. Карпачевський [62], Є. О. Кременецька, В. Є. Свириденко [86] та інші 

лісові ґрунтознавці обґрунтовують доцільність дослідження лісорослинних 

властивостей ґрунтів, які забезпечують ріст, розвиток і високі продукційні 

процеси лісового біогеоценозу.  
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Фізико-хімічні та агрохімічні властивості лісових ґрунтів 

П. С. Погребняк вважає «хімічною родючістю» ґрунтів [143]. Ним 

обґрунтовано різну «хімічну родючість» тренду лісорослинних умов (А2–В2–

С2–D2) трофогенного заміщення. Вчений вважає, що головним показником 

родючості ґрунту є сума поглинутих основ, так як вона відображає кількість 

ґрунтових колоїдів, які є найважливішими носіями ґрунтової родючості. 

Водночас допоміжними показниками родючості ґрунту виступає кількість 

рухомих форм Р2О5 та К2О та ємність поглинання [74].  

Лісові ґрунтознавці також зазначають, що хімічні властивості лісової 

підстилки та мінерального ґрунту характеризуються величиною кислотності 

(рН) ґрунту [8, 61, 63, 70, 89, 92, 143, 160, 172]. Відзначено, що майже всі 

деревні рослини успішно переносять значну амплітуду коливань рН. Для 

більшості деревних видів оптимум кислотності знаходиться в діапазоні від 

слабокислого до нейтрального середовища рН ґрунту.  

Залежність між продуктивністю головної лісоутворювальної породи 

сосни звичайної і кислотністю ґрунту досліджував О. Ф. Іванов [64]. Ним 

зроблений висновок про те, що високопродуктивні соснові насадження 

зростають на ґрунтах із показником рН 4,8–5,0 за І, Іа, Ів класами бонітету;  

4,7–4,9 – за ІІ–ІІІ; 3,6–4,2 – за ІІІ–ІV і 3,5–3,8 – за ІV–V класами бонітетів. 

Отже, соснові насадження найвищої продуктивності зростають на ґрунтах 

близьких до нейтральної кислотності.   

Детальний фізико-хімічний аналіз лісового ґрунту 10-сантиметрового 

шару ґрунту  виконано в Українській лабораторії якості і безпеки продукції 

АПК НУБіП Українита лабораторії екологічної безпеки земель, продукції та 

довкілля ДУ «Інститут охорони грунтів України». Протоколи випробовувань 

зразків лісового ґрунту , відібраного в лісорослинних умовах свіжого бору і 

свіжого субору, наведено у дод. Е.1, Е.2 і Е.3, Е.4 відповідно. Дані фізико-

хімічних властивостей ґрунтів водоохоронних соснових насаджень 

межиріччя Дніпра і Десни представлено у табл. 4.8. 

Аналіз рН сольової витяжки показав, що ґрунти в обох лісорослинних 
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умовах дуже кислі, з показниками рН 3,18–3,56. Групування ґрунтів за 

показниками родючості виявило, що ґрунти свіжого бору характеризуються 

дуже низьким рівнем родючості з 0,95 % вмістом органічної речовини. 

Ґрунти свіжого субору за родючістю знаходяться на межі середнього і 

високого рівня родючості. 

Таблиця 4.8 

Фізико-хімічні властивості верхнього 10-сантиметрового шару ґрунту  

в соснових насадженнях свіжого бору і свіжого субору 

 

Найменування 

показників, одиниці 

вимірювань 

Насадження свіжого 

бору 

Насадження свіжого 

субору 

результати 

випробувань 

похибка 

випробувань 

результати 

випробувань 

похибка 

випробувань 

рН сольової витяжки,  

одиниці рН 
3,56 ±0,15 3,18 ±0,15 

Органічна речовина  

(гумус), % 
0,95 ±0,48 4,38 ±0,74 

Амонійний азот, мг/кг 4,00 ±1,83 10,34 ±2,64 

Нітратний азот, мг/кг 1,51 ±0,04 0,98 ±0,13 

Рухомий фосфор, мг/кг 7,06 ±2,56 7,35 ±2,66 

Рухомий калій, мг/кг 13,6 ±1,83 36,6 ±0,50 

Різновид грунту за 

гранулометричним 

складом 

піщаний 
супіщаний  

грубопилувато-піщаний 

Пісок 1–0,05 мм, % 85,28 83,22 

Грубий пил 0,05–0,01 

мм, % 
3,50 5,58 

Пил 0,01–0,001 мм, % 5,23 4,40 

Мул <0,001 мм, % 5,99 6,80 

Фізична глина <0,01 мм, 

% 
11,22 11,20 

  

 Вміст гумусу у ґрунті становив 4,38 %, що у 4,6 рази перевищує 

аналогічну величину грунту свіжого бору. Водночас обидві різновидності 

ґрунту мають низький рівень вмісту азоту і рухомого фосфору. Також дуже 

низький показник рухомого калію, який становить 13,6 і 36,6 мг/кг в борових 

і суборових умовах відповідно. Обидві різновидності ґрунту 

характеризується підвищеним вмістом рухомого заліза, величина якого сягає 

4,86–17,21 мг/кг. Це в свою чергу негативно впливає на засвоєння рослинами 
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вже наявних низьких рівнів обмінного фосфору і марганцю. 

 Аналіз гранулометричного складу ґрунтів показав підвищений відсоток 

фізичної глини, мулових часток і пилу в ґрунтах свіжого субору порівняно із 

ґрунтом борових умов. Однак вміст піщаних часток величиною від 1 до 0,05 

мм у ґрунтах свіжого бору перевищував аналогічний показник ґрунту 

свіжого субору на 1,3%. За механічним складом ґрунт свіжого бору віднесено 

до піщаного, а свіжого субору – до супіщаного грубопилувато-піщаного 

різновиду ґрунту.  

Профіль ґрунту відповідає дерново-підзолистому типу, що 

сформувалися під сосновими і мішаними лісами на супісках з близьким 

заляганням підземних вод. Тут чітко виражений так званий підзолистий 

горизонт, з якого поживні речовини вимиваються вглиб.  

Фізико-хімічний аналіз нижчого 10–20 сантиметрового шару ґрунту, 

відібраного в лісорослинних умовах свіжого бору і свіжого субору, виконано 

у випробувальній лабораторії харчової сільськогосподарської продукції та 

ґрунтів Кіровоградської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів 

України». Протоколи випробування наведено у дод. Е.12 і Е.13. Дані аналізу 

узагальнено у табл. 4.9. 

Згідно з аналізами табл. 4.9 ступінь забезпеченості органічною 

речовиною дуже низька в умовах свіжого бору і низька в умовах свіжого 

субору. Аналогічна картина спостерігається і для у забезпеченості амонійним 

і нітратним азотом, рухомим фосфором і калієм. Дуже збіднілий 10–20 

сантиметровий шар ґрунту і наявністю мікроелементів – сірки, кальцію, 

марганцю, цинку. Обмінного магнію і міді у цьому шарі не виявлено. 

Натомість зафіксовано підвищену і високу концентрації рухомого бору і 

заліза в умовах А2 і В2 відповідно. За гранулометричним складом 

аналізований шар ґрунту в обох умовах – зв’язко піщаний. 

Ґрунти розвиваються в умовах промивного режиму і періодичного 

перезволоження. В результаті опідзолення ґрунтів верхня частина профілю 

збіднена мулом, фізичною глиною, полуторними окисами і відносно 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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збагачена кремнеземом. Під лісовою підстилкою залягає освітлений 

елювіальний (підзолистий) горизонт, який поступово переходить в 

ілювіальний (горизонт вмивання), який до низу трансформується у 

материнську породу.  

Таблиця 4.9 

Фізико-хімічні властивості 10-20 сантиметрового шару ґрунту соснових 

насаджень свіжого бору і свіжого субору 
 

Найменування 

показників, одиниці 

вимірювань 

Насадження свіжого 

бору 

Насадження свіжого 

субору 

результати 

випробувань 

похибка 

випробувань 

результати 

випробувань 

похибка 

випробувань 

рН сольової витяжки, 

одиниці рН 
4,37 ±0,19 3,54 ±0,11 

Органічна речовина 

(гумус), % 
0,49 ±0,48 1,85 ±0,74 

Амонійний азот, мг/кг 3,8 ±1,10 5,0 ±1,04 

Нітратний азот, мг/кг 0,81 ±0,03 0,72 ±0,08 

Рухомий фосфор, мг/кг 48,0 ±2,78 2,10 ±0,12 

Рухомий калій, мг/кг 14,0 ±1,63 13,8 ±1,23 

Різновид ґрунту  за 

гранулометричним 

складом 

зв’язко піщаний зв’язко піщаний 

Пісок 1–0,05 мм, % 89,80 90,11 

Грубий пил  

0,05–0,01 мм, % 
1,89 2,03 

Пил 0,01–0,001 мм, % 2,91 3,56 

Мул <0,001 мм, % 5,40 4,30 

Фізична глина  

<0,01 мм, % 
8,31 7,86 

 

Аналіз фізико-хімічних властивостей водоохоронних насаджень вказує 

на те, що дерново-підзолисті ґрунти належать до збіднених на органічні 

речовині ґрунти з низькою родючістю. Такі ґрунти потребують внесення 

добрив, особливо під час створення лісових культур садінням у плужні 

борозни.  

 

4.5. Будова кореневих систем водоохоронних насаджень 
 

На фізико-хімічні властивості ґрунту суттєво впливає не тільки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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фракційний склад лісової підстилки, а й поширення коріння деревних рослин 

[55, 66, 68, 69, 88, 205]. Так, домішка у соснових водоохоронних насадженнях 

дуба звичайного, берези повислої й інших листяних порід значно підвищує 

вміст у нижніх ґрунтових горизонтах гумусу, азоту, фосфору і калію. У 

чистих соснових насадженнях ці елементи, в основному, акумулюються у 

верхньому горизонті ґрунту. 

Коренева система, окрім фіксації деревних рослин в ґрунті у 

вертикальному положенні, поглинає з ґрунту розчинені у воді мінеральні 

елементи, метаболіти й інші поживні речовини і транспортує їх до наземних 

органів рослин, а також приймає участь в обміні речовин із ґрунтом 

(субстратом). Ці функції взаємодіють одночасно і комплексно. Фізіологічно 

активне коріння також синтезує складні органічні сполуки під час переробки 

відходів листкового обміну. У процесі синтезу амінокислоти та інші азотисті 

сполуки підтримують та активізують життєдіяльність деревних рослин [74, 

78, 144, 203]. 

Коріння є також місцем життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів. 

Своїми виділеннями коріння активізують симбіоз з грибами і ґрунтовими 

бактеріями, які, у свою чергу, беруть участь у процесі поглинання поживних 

речовин [27, 28, 40, 42]. 

Дослідженню кореневих систем деревних і кущових видів у 

протиерозійних насадженнях присвячені роботи А. С. Скородумова [166], 

Г. А. Харитонова [186], В. М. Хрика [187] та ін. Ґрунтовне дослідження 

будови кореневих систем різних деревних видів з поширення стрижневих і 

бокових коренів вглиб ґрунту на Канівських дислокаціях здійснено 

В. М. Малюгою [100–102].  

Для вивчення водоохоронних властивостей кореневих систем сосни 

звичайної були закладені пробні площі в лісовому фонді ДП 

«Вищедубечанське лісове господарство». Зразки підстилки відбирали у 

стиглих насадженнях з метою виявлення розподілу коріння і в шарах лісової 

підстилки. Отже, розподіл коріння досліджували як по ґрунтових горизонтах, 
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так і у другому і третьому шарах лісової підстилки, у якій поширювалася 

значна частина фізіологічно активного коріння. В умовах свіжого субору у 

насадженні 101-річного віку зі складом 10Сз, яке росте у кв. 562 вид. 17 на 

площі 2,0 га, відібрано зразки ґрунту і підстилки. Дані розподілу коріння у 

продуктивних шарах підстилки та мінерального ґрунту наведено у табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 

Розподіл коренів у продуктивних шарах підстилки і мінеральному ґрунті 

 

Глибина 

взяття 

зразка, см 

Вага зразка, г Вага у перерахунку на 1 дм3, г 

зразок 

суб-

страт, 

ґрунт  

коріння 

зразок 

суб-

страт, 

ґрунт  

коріння 

провідне 

біоло-

гічно 

активне 

провідне 

біоло-

гічно 

активне 

Підстилка 

2-й шар 197,70 196,73 – 0,97 84,35 83,94 – 0,41 

3-й шар 876,51 845,34 3,98 27,19 431,51 416,16 1,96 13,39 

Мінеральний ґрунт  

0–10 981,59 966,29 7,31 7,99 1033,42 1017,31 7,70 8,41 

11–20 1179,47 1175,90 0,31 3,26 1241,75 1237,99 0,33 3,43 

21–30 1484,16 1482,30 0,38 1,48 1562,52 1560,56 0,40 1,56 

31–40 1560,80 1554,65 0,69 5,46 1643,21 1636,73 0,73 5,75 
 

Наявність у третьому шарі підстилки значної частки фізіологічно 

активного коріння вказує на активні мікробіологічні процеси, пов’язані з 

вмістом гумусу у нижніх шарах лісової підстилки. Поширення фізіологічно 

активного коріння у підстилці майже у два рази перевищує вміст цього 

компоненту в 10-сантименровому шарі мінерального ґрунту, що становить 

13,39 і 8,41 г/дм3 відповідно. Співвідношення фізіологічно активного коріння 

до провідного теж має свою закономірність. Якщо у підстилці цей показник 

сягає 7,04, то у верхньому 0–10-сантиметровому шарі мінерального ґрунту 

він становить 1,1, що свідчить про поширення провідного скелетного коріння 

у нижче лежачі горизонти. Проте наявність вологи у нижніх горизонтах 

мінерального грунту стимулює розвиток і поширення фізіологічно активного 
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коріння, де його частка вже перевищує наявність провідного коріння.  

Проаналізувавши дані розподілу деревного коріння за ґрунтовими 

горизонтами приходимо до висновку про те, що у водоохоронних 

насадженнях відбувається інтенсивне освоєння більш глибоких горизонтів 

ґрунту. Це свідчить про активізацію ґрунтоутворювальних процесів під дією 

водоохоронних насаджень, а також зростання з часом продуктивності та 

потужності ґрунтових профілів.  

 

Висновки до розділу 4 

1. Показники твердості горизонту ґрунту (11–20 см), де зосереджена 

основна маса фізіологічно активного коріння, коливалися в межах 7,7– 

10,1 кг/см2 восени у рік створення лісових культур.  

2. В умовах свіжого субору порівняно з боровими ділянками суттєвого 

зниження твердості ґрунту на площадках з внесенням біодобрив не виявлено. 

У рядах лісових культур твердість ґрунту на ділянках з внесенням 

абсорбенту «Гідрогель LUXSORB» була меншою від ділянок з біодобривом 

«Достаток», проте суттєво не відрізнялася. З часом твердість ґрунту 

збільшувалася і на другий рік створення культур вона вже варіювала в 

діапазоні 8,7–12,2 кг/см2, що свідчить про інтенсивніший розвиток кореневих 

систем у свіжому суборі порівняно із боровими умовами.  

3. Тренд збільшення твердості ґрунту на прогалинах знаходить своє 

пояснення у швидкому розчиненні добрив і вимиванням поживних речовин у 

нижче лежачі горизонти. Водночас у місцях повної приживлюваності сіянців 

твердість ґрунту спостерігається нижчою, оскільки кореневі системи 

утримують поживні речовини у зоні фізіологічно поширеного коріння, що 

призводить до його оструктурення і збільшення шпаруватості. 

4. Така твердість ґрунту повністю задовольняє ріст деревних рослин, 

проте невелика шпаруватість ґрунту в насадженнях зменшує його 

водоутримувальну здатність, що призводить до швидкої втрати зимово-

весняних запасів вологи гумусово-елювіального горизонту. У водоохоронних 
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соснових насадженнях твердість ґрунту змінювалася від рихлого (<10 кг/см2) 

до рихловатого (10–20 кг/см2), що пояснюється меліоративною дією лісової 

підстилки хвойних порід.  

5. Аналіз гранулометричного складу ґрунтівпоказав підвищений 

відсоток фізичної глини, мулових часток і пилу в ґрунтах свіжого субору 

порівняно із ґрунтом борових умов. Проте вміст піщаних часток величиною 

від 1 до 0,05 мм у ґрунтах свіжого бору перевищував аналогічний показник 

ґрунту свіжого субору на 1,3 %. За механічним складом ґрунт свіжого бору 

віднесено до піщаного, а свіжого субору – до супіщаного грубопилувато-

піщаного різновиду ґрунту. Ґрунти свіжого субору за родючістю знаходяться 

на межі середнього і високого рівня родючості. Вміст гумусу у ґрунті 

становив 4,4 %, що у 4,6 рази перевищує аналогічну величину грунту свіжого 

бору. Водночас обидві різновидності ґрунту мають низький рівень вмісту 

азоту і рухомого фосфору. А також дуже низький рівень рухомого калію – 

13,6 і 36,6 мг/кг відповідно. Обидві різновидності ґрунту характеризується 

підвищеним вмістом рухомого заліза, величина якого сягає 4,86–17,21 мг/кг. 

Це в свою чергу негативно впливає на засвоєння рослинами вже наявних 

низьких рівнів рухомого фосфору і марганцю. 

6. Профіль ґрунту відповідає дерново-підзолистому типу, що 

сформувалися під сосновими і мішаними лісами на супісках з близьким 

заляганням підземних вод. Тут чітко виражений так званий підзолистий 

горизонт, з якого поживні речовини вимиваються вглиб.  

7. За складанням лісова підстилка є зчепленою із тришаровою 

будовою у старших вікових групах. Підстилка перестиглого соснового 

насадження свіжого субору характеризуються великою товщиною понад 8,7–

9,8 см з чітко вираженим 2,5–4,0 см нижнім мінералізованим шаром. 

Потужний другий напіврозкладений шар підстилки насичений корінцями 

сосни, хвої, рештками ентомофауни. Щорічний опад має значно меншу 

потужність ніж у насадженнях молодших вікових груп. 

8. Особливістю формування підстилки у водоохоронних насадження 
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межиріччя Дніпра і Десни є той факт, що нижній горизонт із переплетеним 

корінням характеризується щільним складенням. При відділенні середнього 

шару з підстилки він не розсипається, а його структура не руйнується. В 

аналогічних лісорослинних умовах сосняків Київського Полісся цього 

феномену не виявлено. 

9. Наявність у третьому шарі підстилки значної частки фізіологічно 

активного коріння вказує на активні мікробіологічні процеси, пов’язані із 

наявністю вологи і вмісту гумусу у нижніх шарах лісової підстилки. 

Поширення фізіологічно активного коріння у підстилці майже у два рази 

перевищує вміст цього компоненту в 10-сантименровому шарі мінерального 

ґрунту, що становить 13,39 і 8,41 г/дм3 відповідно.  

10. Співвідношення фізіологічно активного коріння до провідного теж 

має свою закономірність. Якщо у підстилці цей показник сягає 7,04, то у 

верхньому 0–10-сантиметровому шарі мінерального ґрунту він становить 

1,10, що свідчить про поширення провідного скелетного коріння у нижче 

лежачі горизонти. Проте наявність вологи у нижніх горизонтах мінерального 

ґрунту стимулює розвиток і поширення фізіологічно активного коріння, де 

його частка вже перевищує наявність провідного коріння.  

11. У водоохоронних насадженнях відбувається інтенсивне освоєння 

більш глибоких горизонтів ґрунту. Це свідчить про активізацію 

ґрунтоутворювальних процесів під дією водоохоронних насаджень, а також 

зростання з часом потужності ґрунтових профілів.  

 

 Матеріали розділу висвітлені в публікаціях: Культури з використанням 

біодобрива [182], Приживлюваність і ріст культур з використанням 

біодобрив [183], «Ефективність застосування добрив при вирощуванні 

культур в умовах свіжого бору і субору» [202]; «Water permeability of soil 

with different fertilizers options in water protective pine plantations» [216], 

«Impact of organic ertilizer «Dostatok» on the survival and growth of pine 

plantations» [218]. 
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РОЗДІЛ 5 

СУЧАСНИЙ СТАН, ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ, ПРОДУКТИВНІСТЬ І 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ ВОДООХОРОННИХ НАСАДЖЕНЬ  

 

5.1. Сучасний стан водоохоронних насаджень 

 

Сучасний негативний стан навколишнього природного середовища 

тісним чином пов'язаний з антропоцентричним типом розвитку. Внаслідок 

його інтенсифікації збільшилась площа деревостанів, уражених шкідниками і 

хворобами лісу, що призвело до їх ослаблення та всихання. За даними 

Державного агентства лісових ресурсів України загальна площа всихання 

насаджень у підприємствах галузі за 2018 рік становить близько 440 тис. га, з 

яких сосна звичайна – 243 тис. га [45].  

Від стану лісів значною мірою залежить ріст і екологічні властивості 

насаджень. Останнім часом погіршився санітарний стан лісів у різних 

регіонах України, що пов'язано зі змінами клімату та антропогенним впливом 

[45]. Тенденція зниження стійкості насаджень особливо чітко проявляється у 

чистих сосняках, зростаючих в борових і суборевих лісорослинних умовах.  

За прогнозами науковців у разі збільшення температури повітря на 1⁰С 

відбудеться переміщення широтних меж кліматичних зон у межах України 

на 160 км. Сучасна лісівнича наука не має достатніх даних щодо поведінки 

лісових екосистем та їх адаптивної здатності за таких змін клімату. 

Очікується збільшення повторюваності років, протягом яких ліси 

зазнаватимуть суттєвого водного стресу. Окрім прямого впливу на 

продуктивність та життєздатність лісів зміни клімату спровокують абіотичні 

та біотичні природні порушення. Серед останніх очікується зростання 

масового розмноження небезпечних шкідників та хвороб. 

У межиріччі Дніпра і Десни домінуючі позиції належать захисним 

лісам з під категорією водоохоронні насадження. Головним 

лісоутворювальним видом є сосна звичайна, частка якої сягає 68 % лісового 
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фонду [23]. Упродовж останніх двох десятиріч відмічено значні зміни 

клімату в досліджуваному регіоні, що вплинуло на гідрологічний режим 

призаплавних територій. Посушливість клімату і зниження ґрунтових вод 

сприяло ураженню соснових насаджень шкідниками і збудниками хвороб, які 

мігрували за межі свого природного ареалу і раніше в сосняках регіону не 

розвивалися [189]. 

Життєздатність штучних деревостанів та їх належний стан 

підтримуються завдяки проведенню науково обґрунтованих 

лісогосподарських заходів, які регулюють процеси природного 

самозрідження, усувають наслідки негативного впливу природних і 

антропогенних чинників [10, 95, 108, 109, 187, 196]. 

Об'єктом дослідження були соснові насадження Українського 

межиріччя Дніпра і Десни, що займає північну частину Чернігівського 

Поліссяіохоплює частину Дніпровсько-Донецької западини [103]. Найбільш 

представленими водоохоронними насадженнями є соснові деревостани ДП 

«Вище-Дубечанське лісове господарство», територія якого займає другу 

надзаплавну терасу межиріччя і з невеликим ухилом простягається з півночі 

на південь. За даними останнього лісовпорядкування домінуючі позиції 

належать захисним лісам з підкатегорією водоохоронні насадження [152]. Їх 

частка становить 72,7 % (20939,1 га). Експлуатаційні ліси займають 

територію лише 2105,7 га, що становить 7,3 % площі лісового фонду [201]. 

Переважаючими типам лісорослинних умов є свіжі бори і свіжі субори 

частка яких складає біля 65 % території підприємства. Лісорослинні умови на 

території лісгоспу сприятливі для вирощування головної лісоутворювальної 

породи сосни звичайної, насадження якої займають 18385 га, або 68,6 % 

площі лісових ділянок [201]. 

Санітарний стан насаджень визначали на кругових пробних площах, які 

закладали в лісорослинних умовах свіжого бору і свіжого субору. 

Досліджували середньовікові, стиглі та перестиглі соснові насадження. 

Всьогобулозакладено 52 кругові пробні площі. Дослідженнями охоплено 
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шість лісових масивів загальною площею 32,0 га. Сосняки цих масивів 

типово репрезентують зазначені вікові категорії насаджень лісгоспу. У ході 

польових робіт на пробних площах фіксували всі прояви негативного впливу 

на стан лісових фітоценозів інших біотичних і абіотичних чинників 

(шкідники й ураження дерев патогенами, лісові пожежі, пошкодження 

пагонів пізніми весняними заморозками, а також дикими й свійськими 

тваринами тощо). 

Характеристики досліджуваних соснових насаджень надано у табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Лісівничо-таксаційна характеристика соснових насаджень 

Но-

мер 

з/п 

Кв./вид. 

Пло-

ща, 

га 

ТЛУ 
Вік, 

років 

Склад 

насад-

ження 

Середні 
Бо-

ні-

тет 

Пов-

нота 

Запас, 

м3/га 
діа-

метр, 

см 

ви-

сота,

м 

1 795/2 2,0 А2 40 10Сз+Б

п 
18 16 І 0,70 220 

2 794/7 3,3 А2 81 10Сз 26 22 ІІ 0,75 340 

3 579/4 3,7 А2 111 10Сз 36 29 І 0,70 420 

4 882/2 8,5 В2 41 10Сз 20 17 І 0,80 240 

5 782/7 2,5 В2 73 10Сз 26 24 І 0,85 430 

6 782/8 12,0 В2 91 10Сз 32 26 І 0,80 450 

 

Дані табл. 5.1 свідчать, що в умовах свіжого субору соснові насадження 

мають більшу повноту ніж деревостани свіжого бору. Цей факт пояснюється 

насамперед багатшими суборовими лісоророслинними умовами, трофність 

ґрунту яких здатна забезпечити живлення більшої кількості рослин на 

одиницю площі. Продуктивність таких деревостанів зазвичай вища ніж 

сосняків свіжого бору, хоча тут вони також досягають високих класів 

бонітету.   

На кожній круговій пробній площі на досліджуваних об’єктах 

визначено індекс санітарного стану. Фрагмент розрахунку санітарного стану 

перестиглого водоохоронного соснового насадження свіжого бору наведено у 

табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Санітарний стан деревостану свіжого бору (квартал 579, виділ 4) 

 

Номер 

пробної 

площі 

Категорії стану дерев Кількість 

дерев на 

пробній 

площі, шт. 

Індекс 

санітарного 

стану 

I II III IV V VI 

Кількість дерев за категоріями стану, 

шт. 

1 12 20 8 2 0 0 42 2,00 

2 8 12 5 0 0 1 26 2,04 

3 9 15 8 3 1 1 37 2,32 

4 13 13 7 1 0 0 34 1,88 

5 8 14 10 0 0 0 32 2,06 

6 10 20 8 3 1 1 43 2,26 

7 5 9 11 6 1 0 32 2,66 

8 5 22 10 1 2 1 41 2,41 

9 2 14 11 4 2 1 34 2,79 

10 2 14 14 2 1 0 33 2,58 

Середньозважений індекс санітарного стану 2,3 

 

Аналіз табличних даних показав, що на 10 кругових пробних площах 

індекс санітарного стану коливається в межах 1,88–2,79. Тобто більшість 

досліджуваних ділянок відноситься до категорії ослаблених насаджень і 

лише деревостани на кругових пробних площах 7 і 9 належать до категорії 

сильно ослаблених з індексами санітарного стану 2,66 і 2,79 відповідно. 

Середньозважений індекс санітарного стану досліджуваного соснового 

насадження становить 2,3, що дозволяє його віднести до категорії 

ослабленого. 

Узагальнені дані по всіх об’єктах відображено у табл. 5.3, а 

відсотковий розподіл загальної кількості дерев за категоріями санітарного 

стану стиглих соснових деревостанів у різних лісорослинних умовах 

ілюстровано рис. 5.1.  

Аналіз даних табл. 5.3 свідчить про те, що найбільша частка дерев у 

соснових деревостанах ІV класу віку належить до першої та другої категорії, 

тобто відсоток ослаблених дерев у борових і суборевих умовах становить  

33,2  і 59,6 % відповідно. 
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Таблиця 5.3 

Санітарний стан соснових деревостанів на виділах 
 

Кв./ 

вид. 
Склад 

Вік, 

років 

Кількість дерев за категоріями 

стану: чисельник, шт., знаменник, 

% 

Кількість 

дерев на 

пробних 

площах, 

шт./% 

Іс 

I II III IV V VI 

Водоохоронні насадження свіжого бору 

795/2 10Сз+Бп 40 
59 67 39 24 9 4 202 

2,04 
29,2 33,2 19,3 11,9 4,5 2,0 100 

794/7 10Сз 80 
12 65 53 27 5 9 171 

2,86 
7,0 38,0 31,0 15,8 2,9 5,3 100 

579/4 10Сз 111 
74 153 92 22 8 5 354 

2,30 
20,9 43,2 26,0 6,2 2,3 1,4 100 

Водоохоронні насадження свіжого субору 

882/2 10Сз 41 
167 48 34 20 7 4 280 

1,79 
59,6 17,1 12,1 7,1 2,5 1,4 100 

782/7 10Сз 73 
132 171 77 15 9 6 410 

2,07 
32,2 41,7 18,7 3,7 2,2 1,5 100 

782/8 10Сз 91 
49 107 65 11 5 7 244 

2,33 
20,1 43,9 26,6 4,5 2,0 2,9 100 

Примітка. Іс – індекс санітарного стану сосняків свіжого бору та свіжого 

субору 

 

Рис. 5.1. Розподіл дерев у стиглих соснових насадженнях, які зростають 

в умовах свіжого бору і свіжого субору, за категоріями санітарного стану 

Водночас індекс санітарного стану стиглих насаджень свіжого бору і 

свіжого субору становить 2,86 і 2,07 відповідно. Отже, у віці стиглості соснові 
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насадження свіжого бору відносяться до сильно ослаблених, а свіжого субору – 

до ослаблених. Ліпший санітарний стан насаджень свіжого субору 

пояснюється родючішими ґрунтовими умовами, збагаченим біорізноманіттям 

живого надґрунтового покриву. 

Середньовікові насадження в обох лісорослинних умовах відрізняються 

більшою стійкістю проти біотичних і абіотичних факторів, домінуюча кількість 

дерев відноситься до I і II категорій санітарного стану.  

Загалом індекс санітарного стану сосняків свіжого бору і свіжого субору 

становить відповідно 2,04 і 1,79, що характеризує їх як ослаблені насадження. 

Однак, соснові насадження свіжого субору займають положення наближене до 

здорових насаджень, водночас як сосняки борових умов більшою мірою 

наближені до сильно ослаблених деревостанів.  

Ослабленим санітарним станом характеризуються соснові насадження  

ІХ і ХІ класів віку, у яких індекс санітарного стану коливається в межах 2,30–

2,33, а відсоток всихаючих і сухостійних дерев сягає 10 %. 

Головною причиною ослаблення соснових насаджень є зміни 

гідрологічного режиму призаплавних територій. Упродовж останніх двох 

десятиріч відмічено значні зміни клімату в досліджуваному регіоні. Це 

звичайно впливає на гідрологічний режим лісових ділянок. Дослідження 

зміни гідрологічного режиму і динаміки рівня ґрунтових вод, проведені 

В. Ю. Юхновським і Р. М. Прокопчуком на осушувальній системі 

«Страшево» Рівненської області, показали різке зниження рівня ґрунтових 

вод з 2011 р. За цей період рівень ґрунтових вод знизився на 60–80 см 

досягаючи стабільної величини 124–140 см, тоді як до цього періоду ґрунтові 

води залягали на глибині 60 см [154, 217]. Нині спостерігається зниження 

рівня ґрунтових вод в по всій території Полісся, що на думку вчених є однією 

із причин масового та часткового всихання лісових насаджень [217].  

Посушливість клімату і зниження ґрунтових вод сприяло ураженню 

соснових насаджень межиріччя Дніпра і Десни квітковим напівпаразитом 

омелою австрійською (Viscuma ustriacum W.). Ще зовсім недавно омела 
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австрійська поодиноко була виявлена у стиглих і перестиглих лісових 

насадженнях зеленої зони міста Києва [189]. Під час досліджень санітарного 

стану водоохоронних соснових насаджень виявлено вогнища омели 

австрійської в стиглих і перестиглих деревостанах (рис. 5.2). 

  
а б 

Рис. 5.2. Ураження дерев соснових деревостанів: а – вогнище омели 

австрійської у перестиглому насадженні (кв. 578, вид. 4); б – розвиток омели 

австрійської біля осередку ураження кореневою губкою (кв. 782, вид. 8). 

 

У насадженнях виявлено як ураження поодиноких дерев (рис. 5.2 а) так 

і розвиток омели австрійської в осередках кореневої губки (рис. 5.2 б). 

Вогнища останньої поширені у стиглих і перестиглих соснових насадженнях 

в різних лісорослинних умовах. Однак у свіжих суборах явище ураження 

насаджень кореневою губкою має фрагментарних характер (рис. 5.3). 

На заплавних землях межиріччя Дніпра і Десни сосну звичайну 

доцільно вирощувати у змішаних з листяними деревними видами 

насадженнях з використанням усіх можливостей природного поновлення 

цього виду. Негативний вплив локальних і екстремальних ситуацій на стан і 

ріст соснових культур слід мінімізувати, головним чином, системою 

профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ураженню соснових 

деревостанів омелою австрійською, кореневою губкою і виникненню лісових 

пожеж. Вчасне проведення лісівничих заходів уже в молодняках забезпечує 
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зменшення природного відпаду, надмірну вибірку дерев за санітарним 

станом, і, відповідно, зниження повноти і кількості дерев на одиницю площі. 

 

Рис. 5.3. Локальний осередок кореневої губки у стиглому 

водоохоронному сосновому насадженні свіжого субору (кв. 782, вид. 84) 

З метою запобігання розвитку омели австрійської та кореневої губки 

необхідно створювати змішані культури сосни звичайної з введенням до 20–

30 % листяних видів рослин, які водночас слугуватимуть протипожежним 

бар’єром поширення низових пожеж. У зоні сильного ураження соснових 

деревостанів для їх оздоровлення, ліквідації осередків кореневої губки та 

омели австрійської, підвищення біологічної стійкості насаджень потрібно 

проводити суцільні санітарні рубки з наступним введенням у соснові 

культури листяних деревних видів рослин. 

 

5.2. Особливості росту і продуктивності водоохоронних насаджень 

в умовах свіжого бору і свіжого субору 

 

Біологічну продуктивність соснових насаджень досліджували 

П. І. Лакида [96], В. К. Мякушко [121, 122], Ю. М. Савич [124], 

А. А. Строчинський, А. З. Швиденко, П. І. Лакида [170], І. Д. Юркевич [198], 

В. Ю. Юхновський, В. О. Рибак, О. В. Рибак [200] та ін. Продуктивність 
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водоохоронних соснових насаджень досліджена фрагментарно і лише за 

окремими таксаційними показниками. Результати цих досліджень висвітлено 

у працях вчених: В. О. Бузун, Ф. М. Турчак, М. П. Головецький [11], 

М. П. Головецький [23], М.І. Гордієнко, В.О. Рибак, Н. М. Гордієнко  [29], 

В. М. Гриб [35, 36], М. М. Кочерга [84], Н. П. Савущик [163], та ін. 

Для встановлення динаміки росту і продуктивності досліджуваних 

водоохоронних соснових насаджень використано матеріали 22 пробних площ 

(додаток А), а також масив даних, вибраних із таксаційних описів соснових 

насаджень ДП «Вище-Дубечанське лісове господарство» за матеріалами 

лісовпорядкування 2014 року [151]. Динаміку росту і продуктивності 

водоохоронних соснових насаджень встановлювали шляхом моделювання з 

використанням програмного забезпечення Microsoft Office Excel. 

Динаміка висот, діаметрів, сум площ поперечного перерізу та запасів 

визначено графічним і аналітичним методами. Отримані моделі росту і 

продуктивності наведено у табл. 5.4.  

Таблиця 5.4 

Моделі росту водоохоронних насаджень сосни звичайної у різних 

лісорослинних умовах 

Таксаційний показник Модель 

Коефіцієнт 

достовірності 

апроксимації 

Соснові насадження свіжого бору А2 

Середня висота, м y=–0,0021 х2+0,5068 х – 0,4796  

(5.1) 
0,982 

Середній діаметр, см y=0,634 х0,840                                          (5.2) 0,942 

Запас стовбурів, м3/га y = –0,047x2 +10,05x –111,9  (5.3) 0,925 

Соснові насадження свіжого субору В2 

Середня висота, м y=–0,0008 х2+0,4352 х+1,7045 

(5.4) 
0,907 

Середній діаметр, см y=0,907 х0,806                             (5.5) 0,885 

Запас стовбурів, м3/га y = –0,051x2 + 11,03x –103,8   (5.6) 

(5.6) 
0,958 

 

Ріст у висоту водоохоронних соснових насаджень описується рівняням 

полінома другого ступеня як для насаджень свіжого бору (5.1), так і свіжого 

субору (5.4) із високими значеннями коефіцієнтів достовірності 
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апроксимації, які становлять 0,982 і 0,907 відповідно. Динаміка росту у 

висоту водоохоронних соснових насаджень ілюстрована рис. 5.4.  

Величина коефіцієнта достовірності апроксимації отриманих моделей 

знаходиться в межах 0,885–0,982. Це свідчить про високу точність моделей 

динаміки досліджуваних таксаційних показників. Порівняльний аналіз 

отриманих динаміки росту за висотою водоохоронних засаджень, які 

зростають у борових і суборових умовах, проводили із результатами росту 

штучних насаджень сосни у свіжих борах півночі Київського Полісся, 

отриманих М. П. Головецьким [23]. Також проаналізовано нормативи росту у 

висоту повних штучних соснових деревостанівКиївського Полісся і 

Лісостепу України, розроблених Ю. М. Савичем [124]. Ці деревостани 

зростають в умовах свіжого бору і свіжого субору на збіднених ґрунтах. 

 
Рис. 5.4. Хід росту водоохоронних соснових насаджень за висотою 

 

У завершенні виконано порівняння отриманих результатів росту у 

висоту водоохоронних соснових насаджень із нормативами ходу росту 

штучних деревостанів сосни Полісся України за даними 

А. А. Строчинськогоі П. І. Лакиди, які зростають в умовах сухого-вологого 

субору і свіжого бору [124, 170]. Порівняльні дані наведено у табл. 5.5.  
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Таблиця 5.5 

Порівняльний аналіз динаміки середньої висоти водоохоронних 

соснових насаджень за даними різних авторів  

(чисельник – висота, м; знаменник – відхилення від даних досліджень 

деревостанів свіжого бору, %)  
 

Вид насадження 
Вік насадження, роки 

20 30 40 50 60 70 80 

Соснові деревостани свіжого 

бору ТЛУ А2 (дані досліджень) 8,8 12,8 16,4 19,6 22,4 24,7 26,6 

Соснові деревостани свіжого 

субору ТЛУ В2 (дані досліджень) 

10,1 14,0 17,7 21,5 24,9 28,2 31,4 

14,8 9,4 7,9 9,7 11,2 14,2 18,0 

Соснові деревостани свіжого 

бору ТЛУ А2 

(М. П. Головецький, 2003) 

8,7 12,1 15,4 18,5 21,4 24,1 26,6 

-1,1 -5,5 -6,1 -5,6 -4,5 -2,4 0 

Штучні соснові насадження 

Київського Полісся І класу 

бонітету В1,А2 

 (Ю. М. Савич, 1987) 

8,0 12,1 15,7 18,8 21,5 23,8 - 

-9,1 -5,5 -4,3 -4,1 -4,0 -3,6 - 

Штучні соснові насадження 

Полісся України І класу бонітету 

ТЛУ В1-3, А2 (А. А. Строчин-

ський, П. І. Лакида,1987) 

8,4 12,9 16,6 19,6 22,0 23,9 25,5 

-4,5 0,8 1,2 0 -1,8 -3,2 -4,1 

 

Порівняння динаміки росту соснових насаджень, які ростуть у різних 

лісорослинних зонах, виконано з досліджуваними водоохоронними 

сосновими насадженнями свіжого бору.  

Досліджувані сосняки свіжого субору значно перевищують ріст 

соснових деревостанів свіжого бору з різницею від 9,4 до 18,0 %. Причому, 

якшо до V класу віку різниця у висотах не виходять за межі 10 %, то у віці 

кількісної стиглості середня висота сосняків свіжого субору вже сягає 11,2 %, 

інтенсивінсть їх росту у висоту зростає і у 80-річному віці становить 18,0 %. 

Це свідчить про високий лісорослинний потенціал водоохоронних насаджень 

свіжого субору, що підтверджується зростаючим типом росту в VIII класі 

віку, який зображено на рис. 5.3. 

Оскільки М. П. Головецький досліджував соснові деревостани свіжого 

бору півночі Київського Полісся [23], яке більшою мірою займає територію 
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межиріччя Дніпра і Десни, то і динаміки висот практично не відрізняються. У 

середньовікових насадженнях різниця висот знаходяться у межах 5,5–6,1 %, а 

в стиглих деревостанах – менше 2,4 %, що знаходиться у межах точності 

лісової таксації деревостанів. 

Аналізуючи динаміку росту у висоту водоохоронних насаджень 

свіжого бору з сосновими культурами Київського Полісся зазначимо значну 

різницю у висотах молодняків сосни, яка сягає 9,1 %. Проте з подальшим 

ростом у висоту різниця між висотами цих деревостанів у ІV–VІІ класах віку 

коливається у межах 3,6–4,3 % і у віці стиглості їх висоти вирівнюються.  

Штучні соснові деревостани Полісся України в умовах сухого-вологого 

субору і свіжого бору, які зростають за І класом бонітету, також суттєво не 

відрізняються від динаміки висот досліджуваних водоохоронних 

деревостанів. Різниця у висотах цих насаджень не виходить за 4,5 %. 

Проведений порівняльний аналіз динаміки висот водоохоронних 

соснових насаджень з сосняками, які зростають у аналогічних лісорослинних 

умовах і лісорослинних зонах, виявив тенденцію перевищення висот 

водоохоронних насаджень над всіма іншими сосновими насадженнями, що 

свідчить про вищу продуктивність водоохоронних сосняків. 

Динаміка середніх діаметрів водоохоронних соснових насаджень дещо 

відрізняється від динаміки середніх висот і має ширшу амплітуду значень 

порівняно з аналогічними лісовими культурами Київського Полісся та 

штучними насадженнями, які зростають в умовах сухого-вологого субору і 

свіжого бору зони Полісся (дані А. А. Строчинського і П. І. Лакиди). Перебіг 

фактичного росту соснових водоохоронних насаджень за діаметром 

описується моделями 5.2 і 5.5, а порівняльний аналіз з даними інших авторів 

наведено на рис. 5.5. 

Середній діаметр водоохоронних насаджень свіжого бору до IV класу 

віку практично не відрізняється від діаметрів лісових культур Київського 

Полісся і зони Полісся. Проте вже у VI класі віку середні діаметри 

водоохоронних насаджень свіжого бору менші аналогічних показників 
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лісових культур Київського Полісся і зони Полісся, які займають проміжні 

значення між ТЛУ А2 і В2. Хоча в усіх випадках криві діаметрів ще стрімко 

зростають. Аналогічна тенденція поведінки моделі динаміки середнього 

діаметра спостерігається у штучних сосняках північної частини Київського 

Полісся, яка встановлена М. П. Головецьким [23]. 

 
 Рис. 5.5. Хід росту водоохоронних соснових насаджень за діаметром 

 

Динаміка росту штучних соснових насаджень Полісся України за 

діаметром близька до росту водоохоронних соснових насаджень і в VІ класі 

віку різниця становить 3,9 см. 

Про те, що фактична продуктивність і дійсний хід росту модальних 

деревостанів часто суттєво відрізняються від табличних даних, вказують 

М. П. Головецький [23] і М. М. Кочерга [84]. Цілком зрозуміло, що на 

динаміку таксаційних показників впливає специфіка лісорослинних умов. 

Але головною причиною розбіжності у показниках є інтенсивність ведення 

лісового господарства, планові рубки догляду за насадженнями, необхідність 

проведення санітарних рубок, у результаті чого підібрати низку повних 
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деревостанів різних класів віку для відповідних лісорослинних умов умов 

практично неможливо.  

Особливості росту водоохоронних соснових насаджень за висотою і 

діаметром накладають свій відбиток і на продуктивність соснових 

деревостанів. Їх запаси істотно відрізняються від запасів штучних соснових 

деревостанів Київського Полісся і Лісостепу, встановлених Ю. М. Савичем 

[124]. Продуктивність водоохоронних насаджень також відмінна від запасів 

штучних деревостанів сосни Полісся України, які зростають в умовах сухого-

вологого субору і свіжого бору. Ці нормативи розроблені 

А. А. Строчинським і П. І. Лакидою [124] (рис. 5.6). Динаміка запасів 

водоохоронних соснових насаджень свіжого бору і свіжого субору 

описується відповідними рівняннями 5.3 і 5.6. 

 

Рис. 5.6. Динаміка запасів водоохоронних соснових насаджень 

 

Зазначимо, що і таблиці ходу росту Ю. М. Савича, і таблиці 

А. А. Строчинського та П. І. Лакиди складено для повних насаджень при 

повноті 1,0. Ми ж моделювали динаміку запасів модальних водоохоронних 

насаджень, тобто з повнотою 0,7–0,8. Тому і велика різниця між величинами 

запасів саме пояснюється цим явищем. Особливо це відчутно у насадженнях 

старших класів віку. Так, у віці стиглості запаси деревини водоохоронних 

насадженнях свіжого бору і свіжого субору становлять 391 і 452 м3/га 
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відповідно. Це відповідно на 28,4 і 16,1 % менше від запасів штучних 

деревостанів сосни Полісся України, які зростають в умовах сухого-вологого 

субору і свіжого бору і у VIII класі віку сягають запасу 539 м3/га.  

 

5.3. Ефективність створення соснових водоохоронних насаджень із 

застосуванням біодобрив 

 

На зрубах в борових і суборових умовах найпоширенішим способом 

створення соснових культур є посадка сіянців сосни на дно плужної борозни. 

У цьому випадку садіння здійснюється у збіднений ґрунт, що знижує 

приживлюваність лісових культур та розвиток сіянців.  

Поліпшення родючості ґрунту запобігає його виснаженню, 

заболоченню, забрудненню різними токсичними речовинами. Значну роль в 

покращенні якості ґрунту відіграє внесення органічних і мінеральних  

добрив [39, 67]. В органічних добривах містяться макро- і мікроелементи, 

різні корисні для рослин фізіологічно активні речовини, мікроорганізми, 

антибіотики тощо. Органічні добрива сприяють кращому перебігу 

біологічних процесів і поліпшують фізико-хімічні властивості ґрунту. За 

умов правильного використання органічні добрива є потужним резервом 

підвищення родючості ґрунту. 

Ефективність внесення добрив підчас створення лісових культур 

відзначено у працях М. І. Гордієнка, М. М. Гузя, Ю. М. Дебринюка, 

В. М. Маурера [28], М. І. Гордієнка [31], А. П. Пінчука [106, 141] та ін. 

Внесення добрив збільшує вміст в ґрунті легкозасвоюваних форм азоту, 

фосфору і калію, сприяє підвищенню стійкості рослин до несприятливих 

умов навколишнього середовища та хвороб, поліпшує приживлюваність та 

ріст рослин [28, 30, 42–44, 105, 195]. Внаслідок цього заходу зімкнення 

культур настає раніше, що призводить до зменшення кількості агротехнічних 

доглядів і скорочує період переведення лісових культур у вкриті лісом 

ділянки. Зафіксовано, що лише одноразове застосування добрив у культурах 
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сосни Полісся простежується до стадії жердняку [176]. Найефективнішими 

органічними добривами дослідники визнають пташиний послід, торф, 

сапропель, зелені добрива тощо [29, 106]. 

Останнім часом виявлено тенденцію застосування біодобрив і 

використання препаратів, отриманих з природних джерел, зокрема з 

рослинної сировини [4]. Вивчення механізмів самозахисту рослин призвело 

до розробки природних екологічно безпечних біостимуляторів. Так, вплив 

органічного добрива «Біо-гель» на ріст сіянців сосни чорної з відкритою 

кореневою системою досліджували Т. О. Бойко, С. В. Назаренко і 

П. М. Бойко [4]. Ними виявлено позитивний вплив органічного добрива «Біо-

гель» на приживлюваність та збереженість саджанців, посилення стійкості до 

збудників хвороб в екстремальних умовах Південного Степу.  

Широкий асортимент біодобрив спонукає до пошуку застосування 

найефективніших і водночас легкодоступних препаратів, які є потужним 

резервом підвищення родючості ґрунту на збіднених на поживні речовини 

піщаних і супіщаних ґрунтах, приживлюваності лісових культур і 

пришвидшенні переведення лісових культур у вкриті лісом ділянки. 

Дослідження проводили на лісокультурній площі ДП «Вище-

Дубечанське лісове господарство», територія якого за лісогосподарським 

районуванням відноситься до Східнополіського округу лісової 

лісогосподарської області [133, 218].  

Експериментальні лісові культури сосни звичайної було закладено в 

умовах свіжого бору в Новосілківському лісництві в кварталі 794, виділи 11, 

12. У Пірнівському лісництві в умовах свіжого субору аналогічні культури 

створено в кварталі 562, виділ 17. Експериментальні посадки здійснено 

17 квітня 2018 р.  

Всього було досліджено дію 6 видів добрив, характеристика яких і 

схема закладення експеремента детально описано у розділі 3. Культури 

створювали на ділянках, ширина яких складала 12 м і включала 7 рядів 

борозен із загальною довжиною 30 м і більше.  
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Результати приживлюваності, збереженності та ефективності дії різних 

добрив на розвиток сіянців проводили упродовж жовтня місяця 2018 р. з 

вимірами біометричних показників сіянців: діаметра кореневої шийки, 

діаметра крони і висоти. Діаметр кореневої шийки сіянців вимірювали 

штангенциркулем, а висоту і діаметр крони – лінійкою. Облік збереженості 

лісових культур проводили згідно з інструкцією з проектування, технічного 

приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів [65]. 

Для виявлення ефективності впливу добрив на приживлюваність і 

розвиток соснових культур на ґрунтах різного механічного складу проведено 

обчислення середніх значень і похибок середнього значення біометричних 

показників і приживлюваності. Результати статистичних обчислень 

біометричних показників сіянців, висаджених в умовах свіжого бору, 

наведено у табл. 5.6.  

Таблиця 5.6 

Біометричні показники розвитку і приживлюваність сіянців сосни в 

умовах свіжого бору з використанням різних добрив 

 

Номер 

варі-

анту 

Варіант досліду 

Середні показники При-

жив-

люван-

ність 

Збере-

жен-

ність висота, см 

діаметр 

кореневої 

шийки, см 

діаметр 

крони, см 

1 

Підстилка (ниж-

ній гумусовий   

2,7-3,4 см шар) 

11,77±1,28 0,36±0,071 12,38±1,55 94,5 75,3 

2 
Коров’ячий 

перегній 
11,86±1,38 0,44±0,054 17,13±2,22 90,4 86,3 

3 
Біодобриво 

«Достаток» 
10,78±1,52 0,38±0,068 13,53±1,67 97,2 83,3 

4 Курячий послід 11,80±1,26 0,43±0,047 16,47±1,83 87,3 80,3 

5 
Таблетки «Jiffy 

Forestry» 
9,57±1,12 0,37±0,037 13,87±1,56 84,9 68,5 

6 
«Гідрогель 

LUXSORB»  
7,99±1,00 0,33±0,042 12,29±1,67 85,7 85,0 

7 Контроль 10,78±1,31 0,28±0,043 8,13±1,61 90,4 39,7 
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Дані табл. 5.6 свідчать, що найкращі результати росту сіянців дало 

внесення коров’ячого перегною, курячого посліду і природного верхнього 

горизонту підстилки. Висота сіянців на цих дослідних ділянках становила 

11,86; 11,80 і 11,77 см відповідно. Це свідчить про переваги природних 

добрив над біопрепаратами. Розвиток сіянців характеризує показник діаметра 

крони. Його значення у порядку зменшення відзначено на дослідних ділянках 

з внесенням коров’ячого перегною, курячого посліду і біодобрива «Jiffy 

Forestry». Діаметр крони на цих ділянках зафіксовано у 17,13; 16,47 і 13,87 см 

відповідно. Вплив біодобрив «Jiffy Forestry» і «Достаток» на розвиток рослин 

пояснюється наявністю у їхньому складі мінеральних азотних, фосфорних і 

калійних елементів тощо. 

Всі природні органічні і біодобрива мають значиму перевагу над 

контрольними посадками. Розрахунок критерію Стьюдента для незалежних 

вибірок кожного варіанту внесення добрив до контролю показав, що його 

значення коливається межах 4,08–5,17, що є більшим ніж критичне значення 

2,00 при числі ступенів свободи 60 і рівні значимості 0,05. Отже, звідси 

випливає висновок про відмінності між біометричними показниками сіянців 

на ділянках з добривами і контрольними посадками, що свідчить про 

доцільність застосування добрив під час створення лісових культур.   

Найкращу збереженість сінців забезпечили коров’ячий перегній, 

препарат «Гідрогель LUXSORB», і біодобриво «Достаток». На цих ділянках 

відсоток збереженості сіянців становив 86,3; 85,0 і 83,3 % відповідно. 

Загалом причинами значного відпаду сіянців стала затяжна посуха у після 

садивний період, яка тривала упродовж 27 днів (17.04–14.05.2018), опік 

крони сіянців та пошкодження дикими тваринами. Особливо чітко низьку 

збереженість лісових культур (39,7 %) зафіксовано на контролі, де окрім 

зазначених причин вагомим чинником є низька родючість піщаних земель в 

умовах свіжого бору і відсутність зволоженості ґрунту у весняний період. 

Дещо інша закономірність у рості та розвитку сіянців сосни виявлена в 

експерименті, закладеному в умовах свіжого субору (табл. 5.7). 
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Таблиця 5.7 

Біометричні показники розвитку і приживлюваність сіянців сосни в 

умовах свіжого субору (В2) з використанням різних добрив 
 

Номер 

варі-

анту 

Варіант досліду 

Середні показники При-

жив-

люва-

ність 

Збере-

жен-

ність 
висота,  

см 

діаметр 

кореневої 

шийки, см 

діаметр 

крони, см 

1 

Підстилка (ниж-

нійгумусовий 

2,5-4,0 см шар) 

11,00±1,57 0,49±0,069 18,22±2,11 97,5 90,0 

2 
Коров’ячий 

перегній 
10,12±1,57 0,51±0,062 18,73±1,89 92,9 91,4 

3 
Біодобриво 

«Достаток» 
11,34±1,38 0,52±0,081 17,55±2,33 90,1 84,5 

4 Курячий послід 9,87±1,37 0,47±0,053 17,55±1,89 95,9 94,6 

5 
Таблетки 

«JiffyForestry» 
9,72±1,31 0,51±0,067 16,95±2,0 94,3 92,9 

6 
«ГідрогельLUXS

ORB»  
6,57±0,91 0,37±0,061 15,57±2,0 92,9 91,0 

 

Аналіз результатів статистичних обчислень біометричних показників 

сіянців показав, що на ріст сіянців в умовах свіжого субору найкраще 

вплинуло внесення таких добрив (у порядку зменшення висоти): біодобриво 

«Достаток», підстилка, коров’ячий перегній. Їх відповідні величини сягали 

11,34; 11,00 і 10,12 см. Діаметр крони висаджених сіянців відповідно 

становив 17,55; 18,73 і 18,22 см у дослідних ділянках. Однакову величину 

діаметра крони 17,55 см зафіксовано на ділянках із внесенням курячого 

посліду і біодобрива «Достаток».  

Необхідно зазначити, що дія добрив на розвиток рослин за показником 

діаметра крони потребує уточнення, систематизації та додаткових 

статистичних обчислень біометричних показників сіянців і є предметом 

окремого дослідження. Загалом, показники росту та збереженності свідчать 

про достатній запас поживних речовин, які забезпечують розвиток рослин на 

початковому етапі створення лісових культур, у ґрунтах свіжого субору. 

Проте внесення добрив на супіщаних ґрунтах суттєво впливає на ріст 
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сіянців сосни. Інтенсивність росту дослідних культур у всіх варіантах із 

внесенням добрив статистично перевищувала ріст контрольних сіянців, що 

підтверджено критерієм Стьюдента. Висота сіянців у дослідних варіантах у 

1,4–1,7 раза перевищувала висоту сіянців на контролі. 

Найвища збереженість сіянців зафіксована в культурах із внесенням 

курячого посліду, який мав достатню зволоженість і проявляв себе як 

вологонакопичувач. Високий відсоток збереженості виявлено також у 

культурах із внесенням таблеток «Jiffy Foresty» та коров’ячого перегною, 

значення яких становили 92,9 і 91,4 % відповідно. Збереженість лісових 

культур на ділянках із внесенням добрив в умовах свіжого субору 

коливається у межах 84–95 % і перевищує аналогічний показник 

контрольних ділянок, на яких збереженість культур становить 90 %.  

Загалом, збереженість і приживлюваність лісових культур в умовах 

свіжого субору на супіщаних ґрунтах на 11–17 % перевищує аналогічний 

показник соснових культур, створених в борових умовах на піщаних ґрунтах. 

 

Висновки до розділу 5  

У межиріччі Дніпра і Деснидомінуючі позиції належать захисним 

лісам з підкатегорією водоохоронні насадження. Головним 

лісоутворювальним видом є сосна звичайна, частка якої сягає 68 % лісового 

фонду. Насадження сосни звичайної зростають у свіжих борах і свіжих 

суборах – найбільш переважаючих типах лісорослинних умов. 

Аналіз індексу санітарного стану свідчить про те, що найбільша частка 

дерев у соснових деревостанах ІV класу віку належить до першої та другої 

категорії, тобто відсоток ослаблених дерев у борових і суборевих умовах 

становить 33,2 і 59,6 % відповідно. Загалом індекс санітарного стану 

середньовікових сосняків свіжого бору і свіжого субору становить відповідно 

2,04 і 1,79, що характеризує їх як ослаблені насадження. 

Стиглі насадження свіжого бору відносяться до сильно ослаблених, а 

свіжого субору – до ослаблених, що пояснюється родючішими ґрунтовими 
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умовами суборевих умов, збагаченим біорізноманіттям живого надґрунтового 

покриву. 

Ослабленим санітарним станом характеризуються соснові насадження ІХ 

і ХІ класів віку, у яких індекс санітарного стану коливається в межах 2,30– 

2,33, а відсоток всихаючих і сухостійних дерев сягає 10 %. 

Встановлено, що найвпливовішими чинниками істотного погіршення 

санітарного стану стиглих і перестиглих водоохоронних соснових насаджень 

є зміни гідрологічного режиму призаплавних територій, що призводить до 

ураження дерев омелою австрійською і кореневою губкою. 

Для підвищення біологічної стійкості насаджень доцільно вводити у 

соснові культури листяні види рослин до 20–30 % їх участі у складі 

деревостану. В осередках сильного ураження кореневою губкою та омелою 

австрійською необхідно проводити оздоровлення деревостанів під час 

проведенням санітарних і доглядових рубань. 

Проведений порівняльний аналіз динаміки висот водоохоронних 

соснових насаджень з сосняками, які зростають у аналогічних лісорослинних 

умовах і лісорослинних зонах, виявив тенденцію перевищення висот 

водоохоронних насаджень над всіма іншими сосновими насадженнями, що 

свідчить про вищу продуктивність водоохоронних сосняків. Водоохоронні 

соснові насадження свіжого субору значно перевищують ріст соснових 

деревостанів свіжого бору з різницею від 9,4 до 18,0 %. Причому, якшо до  

V класу віку різниця у висотах не виходять за межі 10 %, то у віці кількісної 

стиглості середня висота сосняків свіжого субору вже сягає 11,2 %, 

інтенсивінсть їх росту у висоту зростає і у віці стиглості становить 18,0 %. Це 

свідчить про високий лісорослинний потенціал водоохоронних насаджень 

свіжого субору. 

Аналіздинаміки росту у висоту водоохоронних насаджень свіжого бору 

з сосновими культурами Київського Полісся виявив значну різницю у 

висотах молодняків сосни, яка сягає 9,1 %. Проте з подальшим ростом у 

висоту різниця між висотами цих деревостанів у ІV–VІІ класах віку 
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коливається у межах 3,6–4,3 %.  

Динаміка середніх діаметрів водоохоронних соснових насаджень дещо 

відрізняється від динаміки середніх висот і має ширшу амплітуду значень 

порівняно з аналогічними лісовими культурами Київського Полісся та 

штучними сосновими насадженнями, які зростають в умовах сухого-вологого 

субору і свіжого бору зони Полісся. Середній діаметр водоохоронних 

насаджень свіжого бору до IV класу віку практично не відрізняється від 

діаметрів лісових культур, проте вже у VI класі віку середні діаметри 

водоохоронних насаджень свіжого бору менші аналогічних показників 

лісових культур Київського Полісся і зони Полісся, які займають проміжні 

значення між досліджуваними лісовими культурами. Хоча в усіх випадках 

криві діаметрів ще стрімко зростають. Динаміка росту штучних соснових 

насаджень Полісся України за діаметром близька до росту водоохоронних 

соснових насаджень і в VІ класі віку різниця становить 3,9 см. 

Порівняльний аналіз динаміки запасів модальних водоохоронних 

соснових насаджень засвідчив, що у віці стиглості запаси стовбурної 

деревини деревостанів свіжого бору і свіжого субору становлять 391 і  

452 м3/га відповідно. Це відповідно на 28,4 і 16,1 % менше від запасів 

штучних деревостанів сосни Полісся України, які зростають в умовах сухого-

вологого субору і свіжого бору і у VIII класі віку сягають запасу 539 м3/га.  

Встановлено залежність ефективності росту від виду органічного 

добрива. Згідно з проведеними дослідженнями ефективним є застосування 

коров’ячого перегною, курячого посліду і природного верхнього горизонту 

підстилки під час створення лісових культур на піщаних ґрунтах свіжого 

бору.Внесення добрив на піщаних і супіщаних ґрунтах суттєво впливає на 

ріст сіянців сосни. Найкращі результати росту сіянців в умовах свіжого бору 

дало внесення коров’ячого перегною, курячого посліду і природного 

верхнього горизонту підстилки. Висота сіянців на цих дослідних ділянках 

становила 11,86; 11,80 і 11,77 см відповідно. Це свідчить про переваги 

природних добрив над біопрепаратами. В умовах свіжого субору висота 
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сіянців у дослідних варіантах у 1,4–1,7 раза перевищувала висоту сіянців на 

контролі. На ріст сіянців найкраще вплинули внесення добрива «Достаток», 

підстилка, коров’ячий перегній і курячий послід. Їх відповідні величини 

сягали 11,34; 11,00; 10,12 і 9,87 см.  

Найвища збереженість сіянців зафіксована в культурах із внесенням 

курячого посліду, який мав достатню зволоженість і проявляв себе як 

вологонакопичувач. Високий відсоток збереженості виявлено також у 

культурах із внесенням таблеток «Jiffy Forestry» та коров’ячого перегною. 

Збереженість лісових культур на ділянках із внесенням добрив в умовах 

свіжого субору коливається у межах 85–95 % і перевищує аналогічний 

показник контрольних ділянок, на яких збереженість культур становить 

90,0 %.  

Приживлюваність і збереженість лісових культур в умовах свіжого 

субору на супіщаних ґрунтах на 11–17 % перевищує аналогічний показник 

соснових культур, створених в борових умовах на піщаних ґрунтах.   

Всі природі органічні і біодобрива мають значиму перевагу над 

контрольними посадками, що свідчить про доцільність застосування добрив 

під час створення лісових культур. 

 

Матеріали розділу висвітлені в публікації «Штучне лісовідновлення 

змішаних культур сосни у свіжому бору межиріччя Десни [178], «Природне 

поновлення сосни звичайної у насадженнях межиріччя Десни» [179], 

Культури з використанням біодобрива [182], «Динаміка лісового фонду 

ДП «Вище-Дубечанське лісове господарство» [201], Ефективність 

застосування добрив при вирощуванні соснових культур в умовах свіжого 

бору і субору [202], Вплив органічного добрива «Достаток» на 

приживлюваність і ріст соснових культур [218], «Санітарний стан 

водоохоронних соснових насаджень межиріччя Дніпра і Десни» [219]. 



 136 

ВИСНОВКИ 

 

1. Українське межиріччя Дніпра і Десни характеризується слабо 

хвилястою рівниною, розчленованою заплавами річок та долинами, які 

представлені болотними угіддями. У цих умовах лісові насадження регіону, 

окрім виконання важливих водоохоронних функцій, сприяють акумуляції 

гумусу у ґрунті, формують високопродуктивні фітоценози, тим самим 

підвищують водоохоронну, ґрунтозахисну, рекреаційну та екологічну 

функції. 

2. До захисних лісів з категорією водоохоронні насадження віднесено 

92,7 % лісового фонду з домінуючою часткою соснових деревостанів 

(68,6 %), які зростають зазвичай в умовах свіжого бору та свіжого субору за 

Іа–І класами бонітету. Високою продуктивністю характеризуються 

водоохоронні насадження з домінуванням у складі інтродуцентів: клена 

сріблястого, дуба червоного. 

3. Проведений порівняльний аналіз динаміки висот водоохоронних 

соснових насаджень з сосняками, які зростають в аналогічних лісорослинних 

умовах і зонах, виявив тенденцію перевищення висот водоохоронних 

насаджень над всіма іншими сосновими, що свідчить про вищу 

продуктивність водоохоронних сосняків. Насадження свіжого субору значно 

перевищують ріст соснових деревостанів свіжого бору з різницею від 9,4 до 

18,0 %. Причому, якщо до V класу віку різниця у висотах не виходять за межі 

10 %, то у віці кількісної стиглості різниця між середніми висотами вже сягає 

11,2 %, інтенсивність їх росту у висоту зростає і у віці стиглості становить 

18,0 %. Це свідчить про високий лісорослинний потенціал водоохоронних 

насаджень свіжого субору. 

4. Загалом, водоохоронні соснові насадження стійкі до впливу 

несприятливих умов середовища. Проте індекс санітарного стану 

середньовікових сосняків свіжого бору і свіжого субору становить відповідно 

2,04 і 1,79, що характеризує їх як ослаблені насадження. Стиглі насадження 
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свіжого бору відносяться до сильно ослаблених, а свіжого субору – до 

ослаблених, що пояснюється родючішими ґрунтовими умовами суборевих 

умов, збагаченим біорізноманіттям живого надґрунтового покриву. 

Найвпливовішими чинниками істотного погіршення санітарного стану 

стиглих і перестиглих насаджень є зміни гідрологічного режиму 

призаплавних територій, що призводить до ураження дерев омелою 

австрійською і кореневою губкою. 

5. Аналіз гранулометричного складу ґрунтів показав підвищений 

відсоток фізичної глини, мулових часток і пилу у ґрунтах свіжого субору 

порівняно із ґрунтом борових умов. Проте вміст піщаних часток величиною 

від 1 до 0,05 мм у ґрунтах свіжого бору перевищував аналогічний показник 

ґрунту свіжого субору на 1,3 %. За механічним складом ґрунт свіжого бору 

віднесено до піщаного, а свіжого субору – до супіщаного грубопилувато-

піщаного різновиду ґрунту. Ґрунти свіжого субору за родючістю знаходяться 

на межі середнього та високого рівня родючості. Вміст гумусу у ґрунті 

становив 4,4 %, що у 4,6 рази перевищує аналогічну величину ґрунту свіжого 

бору. Водночас обидві різновидності ґрунту мають низький рівень вмісту 

азоту, рухомого фосфору і дуже низький рівень рухомого калію, який 

становить 13,6 і 36,6 мг.(кг-1) відповідно. Обидві різновидності ґрунту 

характеризуються підвищеним вмістом рухомого заліза, величина якого 

коливається в межах 4,9–17,2 мг.(кг-1).  

6. Показники твердості горизонту ґрунту (11–20 см), де зосереджена 

основна маса фізіологічно активного коріння, коливалися в межах 7,7–

10,1 кг.(см2)-1 восени у рік створення лісових культур. З часом твердість 

ґрунту збільшувалася та на другий рік створення культур вона вже варіювала 

в діапазоні 8,7–12,2 кг.(см2)-1, що свідчить про інтенсивніший розвиток 

кореневих систем у свіжому суборі порівняно із боровими умовами. 

Збільшення твердості ґрунту у соснових культурах свіжого субору свідчить 

про більшу ефективність біодобрив у сенсі затримання вологи у 

кореневодоступному горизонті ґрунту, поліпшенні умов росту і розвитку 
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сіянців порівняно з умовами свіжого бору. 

7. Тренд водопроникності ґрунту загалом копіював динаміку його 

твердості, а значення водопроникності ґрунту в умовах свіжого субору 

відзначені менші ніж на ділянках культур, створених у борових умовах. У 

перший рік створення лісових культур час проникнення 50 мм об’єму води в 

ґрунт у місцях повної приживлюваності сіянців і на прогалинах становила 

14,33 і 7,75 мм.(хв)-1 відповідно. З віком водопроникність грунту у соснових 

культурах зменшується і час проникнення 50 мм об’єму води у ґрунт 

становить 7,50 мм.(хв)-1.  

8. Підстилка соснових насаджень старших вікових груп має тришарову 

будову та характеризується товщиною понад 6,0 см з чітко вираженим 1,6–

4,0 см нижнім мінералізованим шаром. Потужний другий напіврозкладений 

шар підстилки насичений корінцями сосни, опадом хвої, рештками 

ентомофауни. Особливістю формування підстилки у водоохоронних 

насадженнях є той факт, що нижній горизонт із переплетеним корінням 

характеризується щільним складенням і при його відділенні з підстилки він 

не розсипається, а його структура не руйнується.  

9. Аналіз поширення коріння у підстилці і ґрунтових горизонтах 

показав, що у водоохоронних насадженнях відбувається інтенсивне освоєння 

більш глибоких горизонтів ґрунту. Якщо у підстилці цей показник сягає 7,04, 

то у верхньому 0–10-сантиметровому шарі мінерального ґрунту він 

становить 1,1, що свідчить про поширення провідного скелетного коріння у 

нижні горизонти. Проте наявність вологи у нижніх горизонтах мінерального 

ґрунту стимулює розвиток і поширення фізіологічно активного коріння, де 

його частка вже перевищує наявність провідного. Це свідчить про 

активізацію ґрунтоутворювальних процесів під дією водоохоронних 

насаджень, а також зростання з часом потужності ґрунтових профілів.  

10. Встановлено залежність ефективності росту лісових культур від 

виду органічного добрива. Найкращі результати росту сіянців в умовах 

свіжого бору дало внесення коров’ячого перегною, курячого посліду і 
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природного нижнього шару підстилки. Висота сіянців на цих ділянках 

становила 11,9; 11,8 і 11,7 см відповідно. Це свідчить про переваги 

природних добрив над біопрепаратами. В умовах свіжого субору висота 

сіянців у дослідних варіантах у 1,4–1,7 рази перевищувала висоту сіянців на 

контролі. На ріст сіянців у висоту найкраще вплинуло внесення добрива 

«Достаток», підстилки, коров’ячого перегною і курячого посліду. Їх висоти 

сягали 11,3; 11,0; 10,1 і 9,9 см відповідно.  

11. Найвища збереженість сіянців зафіксована у культурах із внесенням 

курячого посліду, який мав достатню зволоженість і проявляв себе як 

вологонакопичувач. Високий відсоток збереженості виявлено також у 

культурах із внесенням таблеток «Jiffy Forestry» та коров’ячого перегною. 

Збереженість лісових культур на ділянках із внесенням добрив в умовах 

свіжого субору коливається у межах 85–95 % і перевищує аналогічний 

показник контрольних ділянок на 5–15 %. Приживлюваність і збереженість 

лісових культур в умовах свіжого субору на 11–17 % перевищує аналогічний 

показник соснових культур, створених у борових умовах. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Результати проведених досліджень дають підстави рекомендувати 

виробництву для формування високопродуктивних стійких водоохоронних 

насаджень з високими меліоративними властивостями в умовах Українського 

межиріччя Дніпра і Десни наступні агротехнічні, лісівничі та лісокультурні 

заходи. 

1. Штучно створені водоохоронні лісові насадження мають поєднувати 

у собі високі меліоративні властивості із ефективним виконанням 

водоохоронних, господарських, рекреаційних, екологічних та інші функцій. 

Зазначене визначається видовим складом, технологією створення та 

агротехнікою вирощування, лісівничими заходами з формування 

водоохоронних насаджень. 

2. Для підвищення біологічної стійкості насаджень доцільно вводити у 
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соснові культури листяні деревні види рослин з потужною стержневою 

кореневою системою до 20–30% їх участі у складі деревостану. В осередках 

сильного ураження кореневою губкою та омелою австрійською необхідно 

проводити оздоровлення деревостанів під час проведенням санітарних і 

доглядових рубань. 

3. Основним способом лісовідновлення водоохоронних соснових 

насаджень визначено створення лісових культур садінням сіянців у плужні 

борозни із внесенням органічних добрив: біодобриво «Достаток», курячий 

послід, коров’ячий перегній. Внесення курячого посліду, який 

характеризується достатньою зволоженістю і проявляє себе як 

вологонакопичувач, забезпечує найвищу збереженість сіянців у лісових 

культурах.  

4. Природне відновлення слід використовувати за наявності підросту 

головних лісоутворювальних порід під наметом материнського деревостану.  

5. Для збереження феномену зформованих лісових підстилок 

тришарового рівня в умовах Українського межиріччя Дніпра і Десни зі 

значними органічно-мінеральними запасами, що акумулювались протягом 

століть, рекомендувати відмовитись від практики вогневої зачистки лісосік 

від порубочних залишків під час проведення всіх видів рубок. 

6. Для відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану стариць річки Десна рекомендувати органам місцевого 

самоврядування замовляти проведення відповідних гідротехнічних робіт, а 

саме відновлення корінних меандрів, що дозволить поліпшити показники 

еколого-гідрогеологічних параметрів водокористування в ареалі русла річки, 

відтворити природні ландшафтні умови формування водного стоку, режиму і 

розподілу водних ресурсів, які були втрачені внаслідок штучного 

вирівнювання русла ріки під час будівництва Київського водосховища. 
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Додаток А 

 

Список опублікованих праць здобувача 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Пилипенко О. І., Юхновський В. Ю., Гукасова Г. О., 

Озірський О. М., Радучич М. І., Ситник О. С., Урлюк Ю. С. Методологічні 

основи і методи досліджень у захисному лісорозведенні. Науковий вісник 

Національного аграрного університету. 2004. Вип. 72. С. 242–250. 

(Здобувачем складено схему оцінки компонентів ландшафтів, описано 

методику ґрунтових досліджень). 

2. Танцюра Б. Ф., Юхновський В. Ю., Урлюк Ю. С. Проблема 

цілісності екосистем у взаємодії людини і природи. Лісове і садово-паркове 

господарство. 2013. № 3. Режим доступу: 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/ download/9845/8779. 

(Здобувачем проведено аналітичний огляд літератури, проаналізовано 

взаємозв’язки екосистем з діяльністю людини, узагальнено отримані 

результати).  

Статті у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

3. Юхновський В. Ю., Урлюк Ю. С., Головецький М. П. Динаміка 

лісового фонду ДП «Вище-Дубечанське лісове господарство». Науковий 

вісник Національного лісотехнічного університету України. 2015. Вип. 25(8). 

С. 8–15. (Здобувачем сформовано аналітичні таблиці структури лісового 

фонду у динаміці, проведено ретроспективний аналіз розвитку лісового 

господарства, опрацьовано висновки). 

4. Yukhnovskyi V., Urliuk Y., Golovetskyi M., Sereda I. Impact of organic 

fertilizer «Dostatok» on the survival and growth of pine plantations. Науковий 

вісник Національного лісотехнічного університету України. 2018. Вип. 28(3). 

С. 62–66. (Здобувачем закладено експериментальні культури з внесенням 

біодобрива, проведено їх інвентаризацію, встановлено показники 
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приживлюваності і росту культур). 

5. Юхновський В. Ю., Урлюк Ю. С., Головецький М. П., Середа І. Л. 

Ефективність застосування добрив при вирощуванні соснових культур в 

умовах свіжого бору і субору. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та 

декоративне садівництво. 2018. Вип. 288. С. 143–152. (Здобувачем закладено 

експериментальні ділянки, проаналізовано ріст і збереженість культур, 

зроблено висновки і прийнято участь у написанні статті). 

6. Yukhnovskyi V., Urliuk Y., Khryk V., Levandovska S. Sanitary state of 

water-protection pine plantations in the interfluve of Dnieper and Desna. 

Agrobiology. 2019. Vol. 2. P. 88–95. (Здобувачем закладено кругові пробні 

площі, визначено санітарний стан насаджень, узагальнено одержані 

висновки).  

 

Тези наукових доповідей: 

7. Урлюк Ю. С. Штучне лісовідновлення змішаних культур сосни у 

свіжому бору межиріччя Десни: конференція науково-педагогічних 

працівників, наукових співробітників і аспірантів та 61-ша студентська 

наукова конференція, м. Київ, 4–5 квітня 2007 року: тези доповіді. К., 2007. 

С. 16–17.  

8. Урлюк Ю. С. Природне поновлення сосни звичайної у насадженнях 

межиріччя Десни: Конференція науково-педагогічних працівників, наукових 

співробітників і аспірантів НУБіП України, м. Київ, 13–14 квітня 2010 року: 

тези доповіді. К., 2010. С. 91–92. 

9. Урлюк Ю. С. Твердість ґрунту у соснових насадженнях свіжого 

субору: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лісове і 

садово-паркове господарство ХХІ сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення», м. Київ, 13–14 березня 2014 року: тези доповіді. К., 2014. С. 66–

67. 

10. Урлюк Ю. С. Принципи виділення лісової захисної зони Київського 
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водосховища: Міжнародна науково-практична конференція «Біоресурси 

лісових та урбанізованих екосистем: відтворення, збереження і раціональне 

використання», м. Київ, 23–24 квітня 2015 року: тези доповіді. К., 

2015. С. 118–119. 

11. Урлюк Ю. С., Юхновський В. Ю., Головецький М. П. Культури з 

використанням біодобрива: Міжнародна конференція «Стале управління 

лісовим комплексом та збалансований розвиток урболандшафтів», м. Київ, 

27 березня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 77–78. (Здобувачем 

закладено експериментальні культури з внесенням біодобрива, встановлено 

показники приживлюваності і росту культур). 

12. Urliuk Y., Yukhnovskyi V. Water permeability of soil with different 

fertilizers options in water protective pine plantations (Водопроникність ґрунту з 

різними варіантами добрив у водоохоронних соснових культурах): XV 

International Scientific Conference for Students and PhD Students «Youth and 

progress of biology», dedicated to the 135-th anniversary of J. Parnas (Lviv, April 

9–11, 2019). L., Ivan Franko NUL, 2019. P. 191–192. (Здобувачем виконано 

заміри водопроникності та опрацювання експериментального матеріалу). 

13. Урлюк Ю. С., Головецький М. П., Середа І. Л. Приживлюваність і 

ріст соснових культур з використанням біодобрив: Міжнародна науково-

практична конференція «Перспективи екосистемного менеджменту у 

лісовому комплексі та садово-парковому господарстві», м. Київ, 18–19 квітня 

2019 року: тези доповіді. К., 2019. С. 80–81. (Здобувачем здійснено 

інвентаризацію та аналіз приживлюваності лісових культур). 
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 Додаток Б 

 

Нормативні вимоги до визначення меж водоохоронних зон, прибережних 

захисних та пляжних зон 

 

Режимо-

утворю-ючі 

водні об’єкти 

Наймену-вання 

обмеження у 

використанні 

земель 

Нормативні вимоги до встановлення зовнішньої межі 

обмеження від мінімального рівня води у водному об’єкті 

(меженного рівня води) 

Річки,водой

мита 

острови 

Водоохо-

ронна зона 

(за межами 

населених 

пунктів) 

Як правило, прив’язується до наявних контурів 

сільськогосподарських угідь, шляхів, лісосмуг, меж 

заплав, надзаплавних терас, бровок схилів, балок та 

ярів і визначається найбільш віддаленою від водного 

об’єкта лінією: затоплення при максимальному 

повеневому (паводковому) рівні води, що 

повторюється один раз за десять років; 

берегоруйнування, меандрування; тимчасового та 

постійного підтоплення земель; ерозійної активності; 

берегових схилів і сильноеродованих земель. Зовнішня 

межа водоохоронної зони на землях сільських 

населених пунктів, землях сільськогосподарського 

призначення, лісового фонду, на територіях 

водогосподарських, лісогосподарських, 

рибогосподарських підприємств, а також на землях 

інших власників та користувачів визначається з 

урахуванням: зони санітарної охорони джерел питного 

водопостачання; розрахункової зони переробки 

берегів; лісових насаджень, що найбільшою мірою 

сприяють охороні вод із зовнішньою межею не менш 

як 1000 метрів від урізу меженного рівня води; усіх 

земель відводу на існуючих меліоративних системах, 

але не менш як 200 м від бровки каналів чи дамб. 

Водоохоронн

а зона (в 

межах 

населених 

пунктів) 

Розміри водоохоронних зон визначаються з 

урахуванням рельєфу місцевості, рослинного покриву, 

характеру їх використання і погоджуються з органами 

по регулюванню використання і охороні вод і землі 

місцевими органами державної виконавчої влади. При 

проектуванні нових населених пунктів розміри 

водоохоронних зон треба приймати не менше: для 

водосховищ – 500 м; для малих річок довжиною до 50 

км – 100 м; для малих річок довжиною 50-100 км 

включно – 200 м; для малих річок довжиною понад 

100-200 км – 300 м. 
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Продовж. дод. Б 
Режимо-

утворю-

ючі водні 

об’єкти 

Наймену-вання 

обмеження у 

використанні 

земель 

Нормативні вимоги до встановлення зовнішньої межі 

обмеження від мінімального рівня води у водному об’єкті 

(меженного рівня води) 

Річки, 

водойми 

та 

острови 

Прибережна 

захисна смуга 

(за межами 

населених 

пунктів) 

Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах 

річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний 

період) шириною: для малих річок, струмків і потічків, а 

також ставків площею менше 3 га – 25 м; для середніх 

річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 га 

– 50 м; для великих річок, водосховищ на них та озер – 

100 м. Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, 

мінімальна ширина прибережної захисної смуги 

подвоюється. Прибережні захисні смуги встановлюються 

на земельних ділянках всіх категорій земель, крім земель 

морського транспорту. 

Прибережна 

захисна смуга 

(в межах 

населених 

пунктів) 

Прибережні смуги річок установлюються по обох берегах 

уздовж урізу води (у меженний період) завширшки: для 

річок довжиною понад 100 км – до 100 м; для річок 

довжиною 50-100 км – до 50 м; для річок довжиною до 50 

км – не менше 20 м. Уздовж берегів водойм прибережні 

смуги установлюються завширшки не менше 20 м від 

урізу води, що відповідає нормальному підпертому рівню 

водойми. 

Моря, 

морські 

затоки, 

лимани, 

острови у 

внутрі-

шніх 

морських 

водах 

Водоохоронна

зона 

Як правило, збігається з прибережною захисною смугою і 

визначається шириною не менш як 2 км від урізу води. 

Прибережна 

смуга 
Не менше двох кілометрів від урізу води. 

Пляжна зона 

Не виходить за межі прибережної захисної смуги, 

визначається залежно від ландшафтно-формуючої 

діяльності моря, але не менше 100 м від урізу води, що 

включає: території, розташовані між лінією 

максимального відпливу та лінією максимального 

напливу хвиль, зареєстрованих під час найсильніших 

штормів, а також територію берега, яка періодично 

затоплюється хвилями; прибережні території – складені 

піском, гравієм, камінням, ракушняком, осадовими 

породами, що сформувалися в результаті діяльності моря, 

інших природних чи антропогенних факторів; скелі, інші 
гірські утворення. Пляжна зона не встановлюється у 
межах прибережної захисної смуги морів та навколо 
морських заток і лиманів на земельних ділянках, 

віднесених до земель морського транспорту, а також на 
земельних ділянках, на яких розташовані військові та інші 
оборонні об’єкти, рибогосподарські підприємства. 
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Додаток В 

 

Лісівничо-меліоративні показники водоохоронних насаджень  

(за даними пробних площ) 
 

Номер 

ТПП 
Склад 

Вік,  

років D, см Н, м 
Тип 

лісу 
Бонітет Повнота 

Запас, 

м3/га 

1.  8 Сз2Бп 21 8,4 8,2 А2С І 0,71 73 

2.  10Сз 56 20,4 16,1 А2С ІІ 0,83 232 

3.  10Сз 111 36,5 29,9 А2С І 0,76 425 

4.  8Сз2Бп 15 6,6 5,7 А2С ІІ 0,74 42 

5.  10Сз+Бп 28 12,3 10,2 А2С ІІ 0,73 109 

6.  10Сз+Бп 40 18,2 17,3 А2С І 0,77 226 

7.  10Сз 50 20,4 20,6 А2С І 0,75 312 

8.  10Сз 64 22,2 21,6 А2С І 0,90 398 

9.  10Сз 81 26,3 22,9 А2С ІІ 0,75 344 

10.  10Сз 86 28,8 25,6 А2С І 0,81 436 

11.  8Сз2Бп 18 12,4 9,9 В2ДС ІІ 0,99 122 

12.  10Сз 60 28,5 26,8 В2ДС Іа 0,62 345 

13.  10Сз 81 36,2 30,3 В2ДС Іа 0,73 519 

14.  10Сз+Дз,Бп 101 40,3 30,8 В2ДС І 0,70 462 

15.  10Сз 26 12,0 10,2 В2ДС І 0,91 144 

16.  10Сз 41 20,5 16,7 В2ДС І 0,82 248 

17.  10Сз+Бп 50 20,1 19,9 В2ДС І 0,82 315 

18.  10Сз 73 26,0 24,6 В2ДС І 0,85 433 

19.  10Сз 91 32,3 26,7 В2ДС І 0,81 457 

20.  9Сз1Бп 22 8,1 8,6 В2ДС ІІ 0,70 81 

21.  10Сз 111 40,4 27,0 А2С ІІ 0,55 320 

22.  10Сз 101 36,3 26,2 В2ДС ІІ 0,60 322 
 



 

Додаток Д 

Лісівничо-таксаційна характеристика водоохоронних насаджень ДП «Вищедубечанське ЛГ» 

(за даними лісовпорядкування 2013 р.) 

 

№ 

кв. 

№ 

вид

. 

Пло-

ща, га 

Склад 

насадження, 

додаткові 

відомості 

Ярус 

Еле- 

мент 

лісу 

Вік, 

років 

Н,  

м 

D, 

см 

Клас 

віку 

Боні-

тет 

Тип 

лісу 

Пов- 

нота 

Запас, м3 
Госпо-

дарські 

заходи 
на  

1 га 

на 

виділі, 

тис.м3 

Північна частина –Жукинське лісництво 

19 9 1,5 10 Сзв. 

Лісові культуи  

3 класу 

І Сзв 15 4 

 

4 

 

2 ІІ А2С 0,70 30 0,05 

– 

115 12 1,2 8 Сзв. 2 Бп І Сзв 30 13 12 3 І А2С 0,90 180 0,22 ПРЖ-11% 

31 м3 

115 10 1,9 10 Сзв. І Сзв 37 13 20 3 ІІ А2С 0,70 150 0,29 – 

104 16 1,7 10 Сзв. 

Сухостій 

І Сзв 51 18 22 4 І А2С 0,90 300 

5 

0,51 

0,01 

ПРХ-11% 

66 м3 

27 4 18,5 7 Сзв. 3 Бп 

Сухостій 

І Сзв 66 19 24 5 ІІ А2С 0,75 250 

5 

4,63 

0,09 
– 

18 6 12,0 10 Сзв + Бп 

Підріст: 

6Сзв4Дзв, 

20 р., h-5 м, 

1,0 тис.шт./ га 

І Сзв 96 25 36 6 ІІ А2С 0,60 340 

Сух.-5 

4,08 

0,06 

– 

 

1
6
9
 



 

Продовж. додатку Д 

№ 

кв. № 

вид. 

Пло-

ща, га 

Склад 

насадження, 

додаткові 

відомості 

Ярус 

Еле- 

мент 

лісу 

Вік, 

років 

Н,  

м 

D, 

см 

Клас 

віку 

Боні-

тет 

Тип 

лісу 

Пов- 

нота 

Запас, м3 
Госпо-

дарські  

заходи 
на  

1 га 

на 

виділі, 

тис.м3 

Центральна частина –Воропаївське лісництво 

157 6 6,0 10 Сзв+Дзв+Бп 

Лісові культуи  

3 класу  

І Сзв 12 3 4 2 ІІІ А2С 0,80 20 0,12 

– 

109 3 1,1 9 Сзв1 Бп І Сзв 32 13 14 3 І А2С 0,70 150 0,17 – 

143 1 3,4 9 Сзв1 Бп І Сзв 40 13 16 3 ІІ А2С 0,70 150 0,51 
– 

121 17 0,4 10 Сзв І Сзв 49 17 20 4 ІІ А2С 0,70 240 0,10 – 

109 4 0,6 10 Сзв І Сзв 66 23 22 4 І А2С 0,70 320 0,19 – 

121 18 2,3 10 Сзв І Сзв 71 23 30 4 І А2С 0,70 360 0,83 – 

121 4 0,2 10 Сзв І Сзв 81 23 24 5 ІІ А2С 0,70 340 0,07 – 

 

 
1
7
0
 



 

Продовж. додатку Д 

 

№ 

кв. 

№ 

вид. 

Пло-

ща, 

га 

Склад 

насадження, 

додаткові 

відомості 

Ярус 

Еле- 

мент 

лісу 

Вік, 

років 

Н,  

м 
D, см 

Клас 

віку 

Боні-

тет 

Тип 

лісу 

Пов- 

нота 

Запас, м3 
Госпо-

дарські 

заходи 
на  

1 га 

на 

виділі, 

тис.м3 

Центральна частина –Пірнівське лісництво 

2 2 1,2 8 Сзв 2 Бп І Сзв 21 8 8 3 І А2С 0,70 70 0,11 – 

68 5 0,2 10 Сзв І Сзв 29 10 12 3 ІІ А2С 0,70 100 0,02 – 

76 7 6,4 
10 Сзв 

Поод. 10 Сзв 
І 

Сзв 

 

40 

100 

16 

24 

16 

40 

3 

 

І 

 

А2С 

 

0,80 

 

230 

10 

1,47 

0,06 

ПРЖ-

12% 

68 2 0,4 
9 Сзв (56) 1 

Сзв (71) 
І Сзв 56 16 20 4 ІІ А2С 0,80 230 0,09 

– 

2 17 3,7 10 Сзв+Дзв+Бп І Сзв 60 20 20 4 І А2С 0,85 310 1,15 

ПРХ-6% 

ІГР-18 р 

1,2 га 

57 2 5,7 10 Сзв 
І 

 

Сзв 

 

91 

 

24 

 

36 

 

5 

 

ІІ 

 

А2С 

 

0,60 

 

330 

10 

1,88 

0,06 

ВРС-5% 

СРВ-

16р. 

5,7 га 

40 4 3,7 10 Сзв І Сзв 
111 

 

29 

 

36 

 

6 

 

І 

 

А2С 

 

0,70 

 

420 

5 

1,55 

0,02 

ВРС-5% 

СРС-

18р. 

1,0 га 

 

 
1
7
1
 



 

Продовж. додатку Д 

 

№ 

кв. 

№ 

вид. 

Пло-

ща, га 

Склад 

насадження, 

додаткові 

відомості 

Ярус 

Еле- 

мент 

лісу 

Вік, 

років 

Н,  

м 

D, 

см 

Клас 

віку 

Боні-

тет 

Тип 

лісу 

Пов- 

нота 

Запас, м3 
Госпо-

дарські 

заходи 
на  

1 га 

на 

виділі, 

тис.м3 

Південна частина –Старосільське лісництво 

68 23 1,3 

8 Сзв 2 Бп п/п 

Якість л/к – 2 

класу 

І Сзв 15 5 6 2 ІІ А2С 0,70 40 0,05 – 

66 8 4,3 10 Сзв+Бп І Сзв 28 10 12 3 ІІ А2С 0,70 100 0,43 – 

68 2 2,0 
10 Сзв+Бп 

 
І Сзв 40 17 18 3 І А2С 0,70 220 0,44 

– 

68 1 1,5 10 Сзв І Сзв 50 20 20 4 І А2С 0,75 300 0,45 – 

54 5 8,4 10 Сзв І Сзв 64 21 22 4 І А2С 0,90 390 3,28 
ПРХ-

11% 

67 7 3,3 10 Сзв І Сзв 81 22 26 5 ІІ А2С 0,75 340 1,12 – 

41 1 10,7 10 Сзв І Сзв 86 25 28 5 І А2С 0,80 430 4,6 – 

 

 
1
7
2
 



 

Продовж. додатку Д 

 

№ 

кв. 

№ 

вид. 

Пло-

ща, га 

Склад 

насадження, 

додаткові 

відомості 

Ярус 

Еле- 

мент 

лісу 

Вік, 

років 

Н,  

м 

D, 

см 

Клас 

віку 

Боні-

тет 

Тип 

лісу 

Пов- 

нота 

Запас, м3 
Госпо-

дарські 

заходи 
на  

1 га 

на 

виділі, 

тис.м3 

Північна частина –Жукинське лісництво 

1 4 1,0 

8Сзв2 Бп п/п 

Якість л/к – 3 

класу 

І Сзв 20 4 4 2 І В2ДС 0,60 30 0,03 – 

113 22 0,5 10Сзв+Бп І Сзв 36 17 20 3 Іа В2ДС 0,70 230 0,12 – 

48 4 2,8 10Сзв+Бп І Сзв 54 20 24 4 І В2ДС 0,70 260 0,73 – 

2 4 4,8 8Сзв2Бп І Сзв 61 22 24 5 І В2ДС 0,70 280 1,34 – 

3 8 8,1 

9Сзв1Бп+Дзв 

Підріст: 

10Дзв-20р. 

І Сзв 71 25 36 5 І В2ДС 0,70 320 2,59 – 

89 9 2,8 
10Сзв+ Дзв 

Підлісок: КУЛ 
І Сзв 81 28 36 6 Іа В2ДС 0,60 400 1,12 – 

107 9 1,0 

10Сзв 

Підріст: 

10Гзв-20р., 

h-6 м 

І Сзв 91 28 40 6 І В2ДС 0,70 450 0,45 – 

 

 

1
7
3
 



 

Продовж. додатку Д 

 

№ 

кв. 

№ 

вид

. 

Пло-

ща, га 

Склад 

насадження, 

додаткові 

відомості 

Ярус 

Еле- 

мент 

лісу 

Вік, 

років 

Н,  

м 

D, 

см 

Клас 

віку 

Боні-

тет 

Тип 

лісу 

Пов- 

нота 

Запас, м3 
Госпо-

дарські 

заходи 
на  

1 га 

на 

виділі, 

тис.м3 

Центральна частина –Воропаївське лісництво 

109 19 2,3 8Сзв2Бп І Сзв 23 11 14 3 Іа В2ДС 0,70 100 0,23 – 

86 5 1,2 8Сзв 2Бп п/п І Сзв 27 12 14 3 І В2ДС 0,70 130 0,16 – 

110 2 0,8 10Сзв+Бп І Сзв 40 14 18 3 ІІ В2ДС 0,60 150 0,12 
– 

109 17 0,6 

10Сзв 

Захаращенність: 

- 1 м3/га 

І Сзв 49 16 18 4 ІІ В2ДС 0,80 230 0,14 – 

110 3 2,9 10Сзв І Сзв 61 22 26 4 І В2ДС 0,70 330 0,96 – 

97 6 0,4 10Сзв І Сзв 80 24 32 5 І В2ДС 0,50 260 0,10 – 

84 3 0,5 10Сзв І Сзв 120 27 32 6 ІІ В2ДС 0,70 380 0,19 – 

 

 
1
7
4
 



 

Продовж. додатку Д 

 

№ 

кв. 

№ 

вид. 

Пло-

ща, га 

Склад 

насадження, 

додаткові 

відомості 

Ярус 

Еле- 

мент 

лісу 

Вік, 

років 

Н,  

м 

D, 

см 

Клас 

віку 

Боні-

тет 

Тип 

лісу 

Пов- 

нота 

Запас, м3 
Госпо-

дарські 

заходи 
на  

1 га 

на 

виділі, 

тис.м3 

Центральна частина –Пірнівське лісництво 

9 5 0,5 

8Сзв2Бп 

Якість л/к – 2 

класу 

І Сзв 18 9 12 2 ІІ В2ДС 1,0 120 0,06 
ПРЧ – 

30 % 

77 8 8,5 
8Сзв(41)2Сзв(30) 

п/п 
І Сзв 41 15 16 4 І В2ДС 0,80 180 1,53 

– 

16 7 1,2 
10Сзв 

Сухостій 

І Сзв 50 20 18 4 І В2ДС 0,80 320 

3 

0,38 
– 

1 3 4,9 

10Сзв 

Підріст:10Акб-

20р.,h- 6 м 

І Сзв 60 26 28 4 Іа В2ДС 0,60 
340 

10 

1,67 

0,05 

ВСР – 

5 %– 

29 16 0,5 10Сзв І Сзв 81 30 36 5 Іа В2ДС 0,70 510 0,26 – 

46 5 2,0 10Сзв+Дзв,Бп,Ос І Сзв 101 30 40 6 І В2ДС 0,70 460 0,92 – 

 

 

1
7
5
 



 

Продовж. додатку Д 

 

№ 

кв. 

№ 

вид. 

Пло-

ща, га 

Склад 

насадження, 

додаткові 

відомості 

Ярус 

Еле- 

мент 

лісу 

Вік, 

років 

Н,  

м 

D, 

см 

Клас 

віку 

Боні-

тет 

Тип 

лісу 

Пов- 

нота 

Запас, м3 
Госпо-

дарські 

заходи 
на  

1 га 

на 

виділі, 

тис.м3 

Південна частина –Старосільськелісництво 

66 6 4,5 

8Сзв(26) 

2Сзв(33) п/п 

Сухостій 

І Сзв 26 10 12 3 І В2ДС 0,90 140 

 

15 

0,63 

 

0,07 

ПРЖ – 

17 % 

46 3 1,8 
10Сзв 

Сухостій 

І Сзв 32 14 16 3 І В2ДС 0,85 210 

5 

0,38 

0,01 

ПРЖ – 

12 %– 

144 2 8,5 10Сзв І Сзв 41 16 20 4 І В2ДС 0,80 240 2,04 
– 

53 2 1,0 10Сзв+Бп І Сзв 50 19 20 4 І В2ДС 0,80 300 0,30 – 

46 7 1,8 
10Сзв 

Сухостій 
І Сзв 60 24 20 4 Іа В2ДС 0,90 

450 

10 

0,81 

0,02 

ПРХ – 11 

% 

55 7 2,5 10Сзв І Сзв 73 24 26 4 І В2ДС 0,85 430 1,08 

ПРХ–6% 

ПРХ–

2017 

9,09 м3 

55 8 12,0 10Сзв І Сзв 91 26 32 5 І В2ДС 0,80 450 5,40 – 

 

1
7
6
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Додаток Е 

Протоколи випробування  

Протокол Е.1 

Аналіз лісового ґрунту свіжого бору (А2)  

з глибиною відбору зразка 1-2 см 
 

 

 

 



 178 

 

Продовж. протоколу Е.1 

 



 179 

 

Протокол Е.2 

Аналіз лісового ґрунту свіжого бору (А2)  

з глибиною відбору зразка 3-10 см 
 

 



 180 

 

 

Продовж. протоколу Е.2 
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Протокол Е.3 

Аналіз лісового ґрунту свіжого субору (В2)  

з глибиною відбору зразка 1-3 см 

 

 
 



 182 

Продовж. протоколу Е.3 

 
 



 183 

 

Протокол Е.4 

Аналіз лісового ґрунту свіжого субору (В2)  

з глибиною відбору зразка 4-10 см 
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Продовж. протоколу Е.4 

 
 



 185 

 

Протокол Е.5 

Аналіз натурального екологічного добрива «JiffyForestry» 
 

 
 

 



 186 

 

Продовж. протоколу Е.5 

 
 



 187 

 

Протокол Е.6 

Аналіз органічного добрива (курячий послід) 
 



 188 

 

Продовж. протоколу Е.6 

 
 



 189 

 

Протокол Е.7 

Аналіз органічного добрива «Гідрогель» 
 



 190 

 

Протокол Е.8 

Аналіз органічного добрива (коров’ячий перегній) 
 

 



 191 

Продовж. протоколу Е.8 

 
 



 192 

 

Протокол Е.9 

Аналіз натурального екологічно добрива  

на основі біогумусу «Достаток» 
 



 193 

 

ПротоколЕ.10 

Аналізнапівмінераліваноїлісовоїпідстилкисвіжогобору 
 

 



 194 

 

Продовж. протоколу Е.10 

 

 

 



 195 

 

Протокол Е.11 

Аналіз напівмінераліваної лісової підстилки свіжого субору  
 

 



 196 

 

Продовж. протоколу Е.11 

 

 



 197 

Аналіз зразків 10-20 см шару ґрунту, взятого в умовах свіжого бору 

Протокол Е.12 

 



 198 

Продовж. протоколу Е.12 



 199 

 

Аналіз зразків 10-20 см шару ґрунту,  

взятого в умовах свіжого субору 

Протокол Е.13 

 



 200 

Продовж. протоколу Е.13 
 

 



 201 

Продовж. протоколу Е.13 
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Додаток Ж 

Акти про впровадження результатів дисертаційної роботи 
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