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УДК 630*187 Ст. наук. співроб. І.С. Нейко, канд. с.-г. наук – ДП Вінницька 
лісова науково-дослідна станція 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СВІЖИХ КЛЕНОВО-ЛИПОВИХ 
ТА ЛИПОВО-ЯСЕНЕВИХ ДІБРОВ СЛОБОЖАНСЬКОГО 

ЛІСОТИПОЛОГІЧНОГО РАЙОНУ 
Наведено результати типологічних досліджень у Слобожанському лісотиполо-

гічному районі. Уточнено ареал поширення свіжих кленово-липових та липово-ясе-
невих дібров. 

Ключові слова: лісотипологічний сектор, свіжі кленово-липові діброви, свіжі 
ясенево-липові діброви, ареал. 
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Senior research officer I.S. Neyko – Vinnitsya Forest Research Station 
Features of formation fresh maple-lime and ash-lime oak forests 

Slobozhanskiy tipological area 
Results of typological researches in Slobozhanskiy tipologycal area are resulted. It is 

specified an area of distribution fresh maple-lime and ash-lime oak forests. 
Keywords: typological sector, fresh maple-lime and ash-lime oak forests, area. 

Згідно з сучасним лісотипологічним районуванням, на території Укра-
їни за кліматичними характеристиками та особливостями рельєфу місцевості 
виділені лісотипологічні області, райони та сектори. Для лісотипологічних 
районів визначені домінуючі (зональні) типи лісу. У Слобожанському лісоти-
пологічному районі переважаючими є два типи лісу: свіжі липово-ясеневі та 
свіжі кленово-липові діброви, проте ареал їх поширення на даний час не 
встановлено [5, 6]. 

Мета роботи – уточнити поширення переважаючих свіжих кленово-ли-
пових та липово-ясеневих дібров Слобожанського лісотипологічного району. 

Дослідження проводили на основі камеральних та польових робіт. За 
аналізом матеріалів лісовпорядкування та топографічних карт для кожного 
урочища встановлювали переважаючий тип лісу згідно з діагностичними оз-
наками та класифікаційним списком [4, 5]. Польові дослідження проводили 
відповідно до методичних рекомендацій Д.В. Воробйова та УкрНДІЛГА [2, 
8] із використанням системи типологічних профілів та макропрофілів. Проб-
ні площі закладали згідно з загальноприйнятими стандартами (ОСТ 56-69-
83). Ґрунтові розрізи описували за відомими методиками [7]. Гранулометрич-
ний склад визначали за Качинським із застосуванням пірофосфату натрію, 
кислотність – потенціометричним методом, вміст в ґрунтах рухомого фосфо-
ру та калію – за Чіріковим та Мачігіним, гумусу – за Тюріним, обмінного 
кальцію та магнію – із застосуванням оцтовокислого амонію [1]. 

Провідною діагностичною ознакою найбільш поширених свіжих ясене-
во-липових та кленово-липових дібров є наявність чи відсутність у складі дере-
востану ясена. На основі таксаційних та картографічних матеріалів для більшос-
ті лісових урочищ на основі складу та продуктивності корінних деревостанів як 
провідних діагностичних ознак, визначено переважаючі типи лісу (табл. 1). 

В межах регіону досліджень домінування свіжих кленово-липових 
дібров характерне для Дергачівського, Липецького та Південного лісництв 
Данилівського лісового господарства (урочища Крайнє, Куряжанське, Вели-
кий ліс та ін.), Золочівського та Мерчанського лісництв Жовтневого лісового 
господарства (урочища Суботино, Хотич та ін.), Жовтневого лісництва Вов-
чанського лісового господарства (урочища Середнє, Владицьке), Велико-
Бурлуцького лісництва Куп'янського лісового господарства. 

У результаті проведених нами досліджень, встановлено що межа між 
домінуючими свіжими кленово-липовими та ясенево-липовими дібровами 
проходить по умовній лінії через населені пункти: Сніжків – Валки – Мерчик – 
Вільшани – Пересічна – Пісочин – Харків – Вільхівка – Молодова – Старий 
Салтів – Гатище – Вовчанські Хутори – Юрченкове – Великий Бурлук – Гри-
гор'ївка (рис.). 
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Рис. Лісотипологічне районування території України (темнішим кольором 
відмічено регіон досліджень) (ліворуч); поширення свіжих кленово-липових 

та ясененево-липових дібров (праворуч) 
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Табл. 1. Переважаючі типи лісу урочищ верхів'я басейну Сіверського Дінця 

Держлісгосп Урочище 
№ 
уро-
чища

Склад дубових на-
саджень плакорних 
(свіжих) типів лісу 

Перева-
жаючий 
тип лісу

Суботино 2 10Д D2-кл-лД
Сухий яр 18 10Д+Я D2-яс-лДЖовтневий  
Чорний ліс 19 10Д+Я D2-яс-лД

Пересічанська дача 26 10Д D2-кл-лДДанилівський Великий ліс 35 10Д D2-кл-лД
Середнє 37 10Д D2-кл-лД
Караван 48 10Д D2-кл-лДВовчанський 

Печенізька дача 51 9Д1Я D2-яс-лД
Краснополянська дача 52 9Д1Я D2-яс-лДЗміївський Водяне 56 9Д1Я D2-яс-лД

Скрипаївський Краснополянська дача 57 9Д1Я D2-яс-лД
Печензька дача 58 8Д2Я D2-яс-лДЧугуєво- 

Бабчанський Чугуєво-Бабчанська дача 59 8Д2Я D2-яс-лД
Посереднє 60 10Д D2-кл-лД
Великий ліс 62 10Д+Я D2-яс-лДКуп'янський 
Моначинівка 64 9Д1Я D2-яс-лД

Аналіз просторового поширення типів лісу вказує на те, що свіжі кле-
ново-липові діброви переважають у Придонецькому лісотипологічному сек-
торі (відроги Середньо-Російської височини), а свіжі ясенево-липові дібро-
ви – у Ворскло-Псельському (південно-східна частина Полтавської рівнини). 
Такі закономірності поширення переважаючих типів лісу підтверджують до-
цільність виділення типологічних секторів на основі геоморфологічних особ-
ливостей території [3-5]. 

Більш детальна оцінка особливостей формування переважаючих типів 
лісу проведена на основі польових досліджень та аналізу лісових урочищ "Ве-
ликий ліс" Данилівського дослідного лісового господарства (Придонецький 
лісотипологічний сектор) та "Чугуєво-Бабчанська дача" Чугуєво-Бабчансько-
го лісового господарства (Ворскло-Псельський лісотипологічний сектор). 

Урочище "Великий ліс", яке знаходиться в межах Середньоросійської 
височини, характеризується більш пересіченим рельєфом, інтенсивним роз-
витком гідрографічної мережі, значною крутизною схилів та високим ступе-
нем ерозійної напруженості території. Розподіл території за земельними фон-
дами вказує на те, близько половини території урочища припадає на присіт-
ковий та гідрографічний фонди (схили понад 3-9°), які характеризуються 
значною розвиненістю процесів площинної та лінійної ерозії (табл. 2). 

Протяжність відносно плакорних ділянок (до 3°), на яких сформували-
ся свіжі кленово-липові діброви, становить до 1000 м. У складі плакорів від-
мічені ділянки зі схилами 3,5-6° частка яких становить 26 %. 

Свіжі ясенево-липові діброви, які домінують в урочищі "Чугуєво-Баб-
чанська" формуються на плакорах протяжність яких становить близько 
2000 м. Ділянки місцевостей характерні відсутністю ділянок із схилами по-
над 3,5°. Частка схилів крутизною 3° становить близько 2 %. 
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Табл. 2. Характеристика рельєфу, та розподіл території урочищ 
за земельними фондами 

Показник 
Урочище 

"Вели-
кий ліс" 

Урочище 
"Чугуєво-Баб-
чанська дача"

Загальна площа урочища, км2  88,0 79,0 
Глибина місцевого базису ерозії, м 110 97 
Коефіцієнт розчленування території гідрографічною 
сіткою, км/км2 0,57 0,30 
Середня протяжність схилів, м 675 1658 

47,0 57,0 Площа привододільного фонду, км2/% 
53,0 72,0 
41, 22,0 Площа присіткового та гідрографічного фонду, км2/% 47,0 28,0 

Ступінь ерозійної напруженості  значна слабка 

При дослідженні ґрунтового покриву свіжих кленово-липових та ясе-
нево-липових дібров (обидва типи лісу представлені переважаючими темно-
сірими лісовими ґрунтами) встановлено, що у свіжих кленово-липових дібро-
вах гумусовий горизонт характеризується більш вираженими ознаками опід-
золення. Проведений аналіз гранулометричного складу ґрунтів вказує на чіт-
ко виражені відмінності розподілу механічних фракцій в межах домінуючих 
типів лісу. Для свіжих кленово-липових дібров дольова участь фракцій піску 
є значно вищою, процеси переносу пилуватих та мулистих фракцій із гумусо-
вого в ілювіальний горизонт більш виражені. Якщо різниця між часткою тон-
кодисперсних фракцій гумусового та ілювіального горизонтів у свіжих кле-
ново-липових дібровах становить близько 7 %, то у свіжих ясенево-липо-
вих – 4 %. Істотність різниці середніх значень на 1 % рівні значущості вста-
новлена для вмісту фракцій крупного піску в гумусово-ілювіальному гори-
зонті (НІ) та карбонатній породі (Рk) (Fф = 100, 252; при F1% = 99,1). На 5 % 
рівні значущості достовірність різниці середніх значень є істотною для вміс-
ту фракцій 1-0,25 мм та 0,25-0,05 мм у лесі, фракцій 0,01-0,005 мм – у гуму-
сових горизонтах Н(е) (Не), ілювіальній породі (Рі), фракцій 0,005-0,001 мм у 
горизонтах Рі та Рк, фракцій фізичної глини у горизонтах Н(е) (Не), НІ 
(Fф = 21-87; при F5% = 19,0). 

Агрохімічний аналіз ґрунтів свіжих ясенево-липових та кленово-липо-
вих дібров вказує на слабко виражені відмінності вмісту NPK, гумусу та об-
мінних кальцію і магнію в межах генетичних горизонтів окремих ґрунтових 
профілів. Істотність різниці середніх значень на 1 % рівні значущості за кри-
терієм Фішера встановлена тільки для кислотності гумусового горизонту 
(Fф=164; при F1 %=99,1), вмісту гумусу у горизонтах Н(е) (Не), НІ та наявнос-
ті сполук натрію у Рк (Fф=53,8, 25,5, 30,3; при F5 %=19,0). Достовірність різни-
ці доведена на 5 % рівні значущості. 

Висновки. Свіжі кленово-липові діброви формуються в умовах інтен-
сивного розвитку гідрографічної мережі, значної крутизни схилів і високого 
ступеня ерозійної напруженості території, які характерні для Придонецького 
лісотипологічного сектору Слобожанського лісотипологічного району. Свіжі 
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ясенево-липові діброви поширені в основному на плакорних ділянках місце-
востей, які найбільш характерні для Ворскло-Псельського лісотипологічного 
сектору. Межа між даними типами лісу проходить по умовній лінії через на-
селені пункти: Сніжків – Валки – Мерчик – Вільшани – Пересічна – Пісо-
чин – Харків – Вільхівка – Молодова – Старий Салтів – Гатище – Вовчанські 
Хутори – Юрченкове – Великий Бурлук – Григор'ївка. 

Ґрунтовий покрив свіжих кленово-липових та ясенево-липових дібров 
представлений переважаючими темно-сірими лісовими ґрунтами. Для ґрунтів 
свіжих кленово-липових дібров ознаки опідзолення більш виражені. Це зумов-
лено вищою кислотністю їх гумусових горизонтів, активізацією процесів пере-
носу гумусу і мулистих фракцій та зростанням дольової участі фракцій піску. 
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