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ЛГР виявлені середні (R = 0,557…0,786), а для дуба звичайного – дещо тісні-
ші канонічні кореляції (R = 0,775…0,807). 

Вивчення ступеня покриття мережею ЛГР типологічних ареалів відпо-
відних деревних порід дало змогу визначити екологічний полігон для можли-
вого пошуку кандидатів у генетичні резервати (для бука – сирі бучини, свіжі 
та вологі чистобукові субори, для дуба звичайного – сирі діброви та сугруд-
кові типи лісу). 
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Гайда Ю.И., Яцык Р.М., Парпан В.И. Лесоводственно-экологичес-
кие особенности формирования сети объектов сохранения лесных гене-
тических ресурсов 

Освещены подходы, которые используются в разных странах при формирова-
нии сети объектов ценного генофонда лесных древесных пород. На примере генети-
ческих резерватов бука лесного и дуба обыкновенного в Западном регионе Украины 
проведена оценка возможности использования лесорастительного, лесосеменного 
районирования и лесной типологической классификации как основания для такой се-
ти. Выявлена стохастическая зависимость изменчивости отдельных показателей се-
лекционной и формовой (по типам коры) структуры насаждений генетических резер-
ватов бука лесного и дуба обыкновенного от фактора принадлежности их к лесосе-
менным и лесорастительным районам (подрайонам), типов леса и лесорастительных 
условий. Для бука установлены средние (R = 0,557…0,786), а для дуба – более тесные 
канонические корреляции (R = 0,775…0,807) между этими предикторами и комплек-
сом показателей селекционно-формовой структуры лесных генетических резерватов. 

Ключевые слова: ценный генофонд, лесные генетические резерваты, лесорас-
тительное районирование, лесосеменное районирование, лесная типология. 

Hayda Yu.I,. Yatsyk R.M, Parpan V.I. The forestry-ecological features 
of formation ofa network of objects to preserve forest genetic resources 

The article highlights the approaches used in different countries for formation of a 
network of objects of valuable gene fund of forest tree species. The possibility of using fo-
rest vegetation and forest seed zoning, as well as forest typological classification on the ba-
sis of a preserve network of the European beech and pedunculate oak genetic reserves in 
Western Ukraine was evaluated. A stochastic dependence of variability of certain charac-
ters of selection and form (by the type of rind) structure of stands of beech and oak genetic 
reserves on the factor of their belonging to forest seed and forest vegetation districts (sub-
districts), forest types and site conditions was determined. Average canonical correlation 
(R = 0,557…0,786) between these predictors and a set of indicators of selection-form 
structure of genetic reserves was detected for the European beech and more significant ca-
nonical correlation (R = 0,775…0,807) was determined for pedunculate oak. 

Keywords: valuable forest gene fund, forest genetic reserves, forest vegetation zo-
ning, forest seed zoning, forest typology. 
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ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
Домінантну класифікацію лісової рослинності можна представити у вигляді 

двовимірної таблиці, яка характеризує розподіл домінантних видів трав'яного покри-
ву у розрізі субформацій і формацій. На основі математичної формалізації домінан-
тної класифікації лісової рослинності методами непрямої ординації запропоновано 
узагальнену типологічну схему лісів Українських Карпат. 
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Ключові слова: Українські Карпати, лісова типологія, домінантна класифіка-
ція, багатовимірна ординація, математичне моделювання. 

Українські фітоценологи традиційно вивчали лісову рослинність на 
засадах домінантної класифікації [2, 5, 7]. Але відсутність необхідних узагаль-
нень не сприяла плідному використанню цих знань. На наш погляд, поєднан-
ня домінантної класифікації та еколого-лісівничої типології дасть змогу 
більш ефективно вирішувати багато питань природоохоронного характеру. 

Об'єкти і методи досліджень. Конструювання узагальненої типоло-
гічної схеми лісової рослинності на основі домінантної класифікації здійсню-
вали шляхом графічної візуалізації результатів непрямої ординації щодо роз-
поділу 97 видів-домінантів трав'яного покриву у розрізі 56 субформацій. 
Оцінку комплексних градієнтів середовища, які визначають структуру і нап-
рям варіювання лісової рослинності, виконували на основі аналізу відповід-
ностей із видаленим трендом (DCA, Detrended Correspondence Analysis) [9]. 
Для інтерпретації осей ординації визначали кореляцію координат видів з їх 
екологічними параметрами за екологічними шкалами Г. Елленберга [8]. Наз-
ви видів подано згідно з "Определителем высших растений Украины" [4]. 

Результати дослідження. Закономірності просторового розподілу лі-
сової рослинності визначаються сукупністю кліматичних, едафічних і цено-
тичних чинників. Фітоценологічна типологія дає змогу відобразити цю за-
лежність на основі поєднання домінантних видів трав'яного покриву і едифі-
каторів деревного ярусу (рис. 1-2). 

 
Рис. 1. Типологічна схема лісів Українських Карпат: координація формацій: 
1) Abieta albae; 2) Acereta pseudoplatani; 3) Alneta glutinosae; 4) Alneta incanae; 
5) Fageta sylvaticae; 6) Piceeta abietis; 7) Querceta petraeae; 8) Querceta roboris; 
9) Duschekieta viridis; 10) Junipereta sibiricae; 11) Fraxineta exelsioris; 12) Pineta 

cembrae; 13) Pineta mugi; 14) Pineta sylvestris; DCA1-2 – комплексні градієнти 
середовища 
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Рис. 2. Типологічна схема лісів Українських Карпат: ординація видів 
Перша вісь типологічної схеми (рис. 1) відображає закономірності 

вертикальної поясності у розподілі лісової рослинності Українських Карпат: 
із збільшенням температури (коефіцієнт кореляції r=0,67) зростає pH ґрунту 
(r=0,57) і вміст азоту (r=0,50). Максимальними значеннями функції DCA1 ха-
рактеризуються ліси Alneta glutinosae, які фрагментарно трапляються в рів-
нинних і передгірських ландшафтах в заплавах річок та їх перших терас. 
Більш поширеними в Українських Карпатах є сіровільхові ліси, які займають 
вищі місцеположення з біднішими ґрунтами. Мінімальні значення функції 
DCA1 властиві ценозам верхньої межі лісу і субальпійського поясу Junipereta 
sibiricae, Duschekieta viridis, Pineta mugi, Pineta cembrae. 

Друга вісь типологічної схеми (рис. 1) відображає зростання фітоцено-
тичної значущості скельнодубових лісів порівняно з буковими ценозами за 
зменшення вмісту азоту (r=-0,51) і вологи в ґрунті (r=-0,31) на тепліших схи-
лах (r=0,29). Мінімальні значення функції DCA2 властиві лісовим ценозам 
Fraxineta exelsioris і Acereta pseudoplatani, а максимальні – ценозам Querceta 
petraeae. Найпоширенішою субформацією у дубових лісах з дуба скельного є 
букові діброви. Для них характерні мінімальні значення функції DCA2 серед 
скельнодубових лісів. Максимальними значеннями цієї функції відзначаються 
скельнодубові ліси з участю дубів Далешампа, австрійського і багатоплідно-
го, для яких часто властиві ксерофільні олігомезотрофні лісорослинні умови 
[7]. Зональне поширення яворових ценозів біля верхньої межі букових лісів 
відображено і на типологічній схемі (рис. 1). Букові і ялицеві ліси займають 
центральне положення в еколого-ценотичному просторі лісової рослинності. 

Для найбільш вразливих ценозів характерне розташування на перифе-
рії еколого-фітоценотичного простору (рис. 1). Так, сосна гірська, яка не ви-
баглива до едафічних умов, часто трапляється в оліготрофних умовах скель-
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них розсипів або сфагнових боліт [3]. Ценози вільхи зеленої займають дещо 
багатші екотопи. Угруповання ялівцю сибірського формуються на сухих схи-
лах південних експозицій субальпійського і альпійського поясів, для них ха-
рактерні мінімальні значення функції DCA1. 

Динамічні тенденції лісової рослинності у розрізі формацій відобра-
жають координати домінантних видів: Deschampsia caespitosa (-0,34; 2,85), 
Dryopteris carthusiana (0,14; 2,82), Athyrium distentifolium (0,22; 2,76), Nardus 
stricta (0,31; 2,83), Calamagrostis villosa (0,74; 2,09), Calluna vulgaris (1,34; 
3,06), Adenostyles alliariae (1,62; 0,94), Luzula sylvatica (1,77; 1,99), Calamag-
rostis arundinacea (1,78; 2,26), Vaccinium myrtillus (1,85; 2,79), Oxalis acetosel-
la (3,04; 1,35), Athyrium filix-femina (3,04; 1,23), Dentaria glandulosa (3,17; 
1,11), Petasites albus (3,30; 1,13), Dryopteris filix-mas (3,50; 1,07), Luzula pilosa 
(3,69; -0,07), L. luzuloides (3,75; 3,22), Festuca valesiaca (3,78; 7,38), Galeobdo-
lon luteum (3,87; 1,10), Mercurialis perennis (3,88; 1,56), Galium odoratum (4,08; 
3,37), Lunaria rediviva (4,10; -0,34), Phyllitis scolopendrium (4,20; -0,12), Poa 
nemoralis (4,47; 5,96), Carex pilosa (4,57; 3,65), Aegopodium podagraria (4,88; 
0,62), Vinca minor (5,29; 3,70), Pteridium aquilinum (6,06; 1,83), Urtica dioica 
(6,09; 0,22), Carex acutiformis (6,35; 2,36), C. brizoides (6,57; 2,74), C. remota 
(8,08; 3,27), C. elongata (9,16; 2,94). 

В умовах гірського регіону найбільш виразно проявляються недоліки 
еколого-лісівничої типології. Так, на едафічній сітці ліси Quercus robur і Q. 
petraea, Alnus glutinosa і A. incana, Pinus mugo і P. sylvestris займають прак-
тично однаковий екологічний простір [1], що не відображає справжньої кар-
тини їх просторового розподілу в Українських Карпатах. За допомогою еда-
фічної сітки неможливо охарактеризувати динамічні тенденції рослинного 
покриву, взаємозв'язки між різними типами рослинності. Для виправлення 
цього недоліку українські вчені додатково використовують категоріальну оз-
наку "висотні рослинні смуги" або "вегетаційні ступені" [7]. 

Фітоценологічна типологічна схема (рис. 1), яка відображає комплек-
сні градієнти середовища, у цьому випадку позбавлена цих недоліків. Навіть 
на основі тільки домінантної класифікації ця схема володіє високою інформа-
тивністю за рахунок великої кількості ознак. Закономірно, що еколого-фло-
ристична класифікація, для побудови якої використовуються повні геобота-
нічні описи, володіє ще більшою інформативністю. 

Автор цієї статті не є прихильником методів непрямої ординації рос-
линного покриву. Адже менш-більш достовірні результати можна отримати 
тільки за наявності цілісної геоботанічної інформації. Так, для точнішої типі-
зації лісорослинних умов на периферії екологічного простору (рис. 1) потріб-
но додатково використати дані про взаємозв'язки з високогірною, лучною, 
болотною та іншими типами рослинності. Пряма ординація дає більше мож-
ливостей для математичної інтерпретації різноманітних закономірностей 
просторового розподілу рослинності [6]. В цьому і полягає перевага вітчизня-
ної еколого-лісівничої типології, яка у зв'язку із відкритістю своєї системи 
придатна для синтезу як з домінантною, так і більш прогресивною еколого-
флористичною класифікаціями лісової рослинності. 
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Висновки. Незважаючи на примітивну структуру, домінантна класифіка-
ція синтезує в собі глибокі знання. Математична формалізація цих знань у вигляді 
фітоценологічної типологічної схеми дає змогу вирішувати питання динамічних 
тенденцій лісової рослинності, пояснювати механізм формування потенційних фі-
тоценоструктур, відмінності у просторовому розподілі лісових формацій. 
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Скробала В.М. Фитоценологическая типология лесов Украинских Карпат 
Доминантную классификацию лесной растительности можно представить в виде 

двумерной таблицы, которая характеризует распределение доминантных видов травя-
ного покрова в разрезе субформаций и формаций. На основе математической форма-
лизации доминантной классификации лесной растительности методами непрямой ор-
динации предложена обобщенная типологическая схема лесов Украинских Карпат. 

Ключевые слова: Украинские Карпаты, лесная типология, доминантная клас-
сификация, многомерная ординация, математическое моделирование. 

Skrobala V.M. Phytocoenological typology of the forests of Ukrainian 
Carpathians 

Dominant classification of forest vegetation can be represented as two-dimensional 
table that describes the distribution of dominant species of grass in the context subformati-
ons and formations. On the basis of mathematical formalization of dominance classificati-
on of forest vegetation by the methods of undirect ordination the generalized typological 
chart of Ukrainian Carpathians forests is offered. 

Keywords: Ukrainian Carpathians, forest typology, dominance classification, multi-
dimensional ordination, mathematical modeling. 
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ПРОСТОРОВА ВАРІАЦІЯ ВЕЛИЧИНИ ПЕРЕХОПЛЕННЯ ДОЩІВ 
НАМЕТОМ ЧИСТИХ І ЗМІШАНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ 

Для п'яти насаджень різного віку, повноти та складу досліджено величини під-
наметових опадів та їх варіацію у просторі залежно від величини дощу. Встановлено 
величину дощів, за умови перевищення якої варіація стабілізується. Розраховано 
зв'язок між сумою площ перетинів і запасом дерев у радіусі 5 м навколо опадоміра та 
величиною інтерцепції деревостаном. 


