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2,5-4,0 тис. шт./га, що і визначило потребу в його доповненні культурами. В 
яличинах відповідно з перевагою ялиці, а у субучинах – бука, у місцях від-
сутності підросту. Таким чином загальна початкова густота культур і природ-
ного поновлення на досліджуваних площах становила близько 8,3 тис. шт/га. 

Протягом перших десяти років формування молодняків на зрубах в 
ялицевих типах лісу спостерігається помітне зменшення кількості ялиці (до 
40 %), доволі стійкі позиції займають бук, смерека і штучно введена модри-
на. Реальна ситуація на зрубах, при жорсткому дотримуванні вимог Інструк-
ції, дає можливість лише коло 70 % облікованих ділянок класифікувати як 
молодняки третього класу якості. Площі інтенсивно заселені малоцінними 
деревними породами, у складі яких домінують верба козяча, береза і гороби-
на. Їхня роль у формуванні ялицевих з участю інших головних порід молод-
няків доволі специфічна. На першому етапі (3-5 років) вона переважно пози-
тивна, оскільки дані породи не дають можливості інтенсивно розвиватися 
ожині і захищають ялицю від пізновесняних заморозків. Однак, вже почи-
наючи з 8-10-річного віку, дані породи стають значними конкурентами для 
головних видів. Загальну формулу складу молодняків у віці їх переведення у 
вкриті лісовою рослинністю землі аналізованого лісорослинного району мож-
на виразити формулою 4,4Яц2,1(В, Б, Гор.) 1,5Яв1,2Бк0,2См0,6Мдє. 

Дещо інша ситуація зафіксована при оцінці молодняків, що фор-
муються в букових, з участю ялиці і смереки, типах лісу. Як і у першому ви-
падку до десятирічного віку зберігається домінування у складі головної поро-
ди – бука лісового, однак суттєву конкуренцію йому починає становити сме-
река природного і штучного походження. Якщо на момент залісення лісо-
культурних площ її частка становила коло 20 % складу, то вже на час прове-
дення облікових робіт вона зросла до 25-35 %, в основному за рахунок менш 
конкурентноздатної в молодому віці ялиці білої. Загальна формула складу 
молодняків в цей період виглядає таким чином: 4,3Бк2,7См1,7Яц1,1Яв0,2Яс. 
Загроза для головних порід з боку малоцінних деревних порід на букових 
зрубах в гірських лісах фактично зникає, однак на перший план виступає 
необхідність регулювання чисельності смереки. 

У цілому, підсумовуючи матеріали досліджень основних закономір-
ностей формування молодняків на залісених зрубах в ялицевих типах лісу 
Карпат, зроблені такі висновки: 

• формування молодняків у першому десятиріччі проходить за змішаним ти-
пом. Середнє співвідношення рослин штучного і природного походження 
становить 43:57 %, в тому числі у передгірських дубово-буково-ялицевих лі-
сах відповідно 36:64 %, буково-ялицевих – 26:74 %, змішаних буково-смере-
ково-ялицевих – 43:57 % і змішаних смереково-ялицево-букових – 68:32 %; 

• домінування ялиці природного походження зафіксовано в молодняках, які 
формуються у передгірському і середньогірському поясах (кількісне переви-
щення становить у середньому 20 %). Культури ялиці з вищою збереженістю 
відзначаються на зрубах в гірських змішаних буково-смереково-ялицевих і 
смереково-ялицево-букових лісах. Бук лісовий природного походження 
майже повсюдно, за винятком буково-смереково-ялицевих лісів, де ліди-
руючі позиції займає смерека, представлений у складі молодняків. 
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• середньозважені склади облікованих молодняків, та густота головних порід в 
багатьох випадках не відповідають існуючим нормативним вимогам. Зокре-
ма у передгірських лісах ця невідповідність зафіксована на 60 % площ, в бу-
ково-ялицевих – 37 %, змішаних лісах із смереки, бука та ялиці – у се-
редньому коло 30 %; 

• незадовільний в багатьох випадках кількісний і якісний склад молодняків у 
віці їх переведення у вкриті лісовою рослинністю землі викликаний різнома-
нітними факторами. Серед них слід у першу чергу виділити низьку існуючу 
культуру виробництва, а також конкуруючий вплив небажаної трав'яної і ма-
лоцінної деревної рослинності; 

• для забезпечення відтворення корінних за складом лісових насаджень на часі 
постає завдання удосконалення існуючих нормативних вимог щодо оцінки 
якості молодняків штучного і змішаного походження, а також посилення від-
повідальності посадових осіб за їх дотримання. 
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ІСТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО 
Проведено огляд впровадження американського дуба червоного в зелене і лісо-

ве господарство країн Західної і Центральної Європи та України. 

A.I. Ivchenco – USUFWT 

History of the introduction of Quercus rubra L. 
The historical survey of the introduction of Quercus rubra L. into ornamental and fo-

restry of Western and Central countries of Europe and Ukraine has been taken. 

Ввезення в Європу 

Дуб червоний Quercus rubra L. – північноамериканський інтродуцент 
– найперше був ввезений в Європу в 1691 р. [5, 13, 14, 16, 19]. За іншими 
джерелами, це сталося в 1721 р. [12]. Причиною таких розбіжностей в дату-
ванні є таксономічна плутанина ряду видів дуба секції Rubrae Loud., тобто, 
відсутність чіткої інформації, який саме вигляд цієї секції (за нинішньою но-
менклатурою) було ввезено. Також слід мати на увазі випадки датування пов-
торних завозів дуба червоного до Європи. Існує подібне повідомлення під 
1861 р., де вказується, що з Америки в той час завезли жолуді в Бельгію, Гол-
ландію та Швейцарію [10]. 

На Європейському континенті дуб червоний вперше висаджений в 
Швейцарії – 1691 р. [14, 16]. Того ж року він також потрапив до Бельгії та Гол-
ландії [9]. Ширше розповсюджувати цей вигляд в Європі стали з початку 18 ст. У 
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1724 р. його ввели в Англію [14]. За іншими даними, це сталося 1739 р. [16]. У 
1740 р. він з'явився в Німеччині [19]. У 1772 р. Ду Рой (J.F. Du Roi) запропонував 
ширше вводити в культуру американські інтродуценти. З середини 19-го століття 
дуб червоний почали висаджувати на лісові ділянки [16]. 

У Чехії цей вигляд вперше з'явився в 1799 р. [14]. У 1840 р. створили 
кількарядову алею видів дуба коло мисливського замку у Фрайнбурзі. Дере-
ва, що виросли, розмножували шляхом щеплень на дуб звичайний. Це було 
зумовлено дефіцитом та високою ціною насіння американських видів дуба. 
Восени в опалюваній теплиці проводили щеплення рослин в горщиках, а вес-
ною висаджували у відкритий ґрунт разом із земляним комом. Жолуді отри-
маних дубків старанно збирали й використовували для насіннєвого розмно-
ження. Найкраще зарекомендував себе дуб червоний. Добра приживлюва-
ність, швидкий ріст, високі стійкість та декоративність зумовили його вико-
ристання як оздоби парків і доріг, а також як високопродуктивної породи лі-
сових насаджень [11]. У 1855 р. дуб червоний потрапив до Словаччини [14, 
16]. Найстарішим лісовим деревостаном цього виду тут є ділянка з 30 дерев 
1900 р. А більш активне введення дуба червоного в лісові насадження цієї 
країни почали практикувати з 1930 р. [14]. У Франції згаданий інтродуцент в 
19 ст. використовували як паркове дерево, але подекуди вже створювали пер-
ші експериментальні лісові насадження. Ширше застосовувати в лісокультур-
ній практиці його почали з 1919 р [15]. 

Отже, незважаючи на те, що дуб червоний в Європу ввезений у 
1691 р., в лісові культури його почали вводити з середини, активно – з кінця 
19-го століття, а в деяких країнах – навіть з перших десятиліть 20-го. 

Введення в насадження України 

Дуб червоний в Україні вперше з'явився 1809 р. в Основ'янському ак-
ліматизаційному саду на Харківщині [4]. У 1840 р. його висадили в Тростя-
нецькому дендропарку на Чернігівщині [2]. Однак, в лісові насадження цей 
вигляд почали впроваджувати, як і в більшості країн Європи, лише з кінця 
19 ст. У Галичині в лісові культури його запровадив Пауер в 1888 р. [8, 18]. 

Причому, процес впровадження його в лісові насадження Галичини 
відбувався досить виважено. Йому передували тривалі диспути лісових фа-
хівців, з яких видно обґрунтування цих дій. Так, в Лісовому товаристві Гали-
чини вказували, що дуб червоний в лісові насадження Бельгії, Німеччини та 
Франції почали вводити раніше і на згаданий період вже набули деякого дос-
віду. Зокрема, переконалися в його зимостійкості. А саме, наголошувалося, 
що в сувору зиму 1879-80 рр. в шкілках вимерзло багато рослин дуба зви-
чайного, а в деревостанах – отримали морозобійні тріщини, тоді як дуб чер-
воний не постраждав. Порівняння швидкості росту за діаметрами і висотою 
дубів звичайного та червоного показало безсумнівні переваги останнього. 
Стверджувалося, що на піщаних ґрунтах цей вигляд має здорові рівні крони, 
тоді як дуб звичайний – розлогі, надаючи дереву вигляду, невідповідного 
цим умовам. Професор Тинецький зауважив, що дуб червоний погано росте 
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на важких ґрунтах. Наводиться інформація про сильні пошкодження висад-
жених рослин сарнами [18]. 

У цих же матеріалах подаються різні точки зору щодо якості деревини 
дуба червоного. Першим, хто поставив її під сумнів, був французький бота-
нік Мішо, якого Людовик ХVI відправляв до Америки для завезення корис-
них рослин. Американець Рос теж вважав якість деревини дуба червоного 
гіршою, ніж дуба білого Q. alba L. Члени Лісового товариства Галичини вис-
ловилися, що такі думки надто песимістичні, бо цей вигляд був і надалі зали-
шається найбільш культивованим із всіх американських дубів. А дещо гірша 
якість деревини зрівноважується рядом його позитивних властивостей. Ци-
тується думка адміністрації державних лісів Франції (1878): "Дуб червоний 
єдиний, що найкраще вдається, має рівний стовбур, високопродуктивний аси-
міляційний апарат, добре плодоносить і розмножується, його поросль на 
1/3 перевищує вітчизняні види; і хоча деревина цього виду дещо гірша, однак 
негативну оцінку йому видали поспішно" [18, с. 350]. Наводиться висновок, 
що незважаючи на більшу поруватість та нижчу стійкість деревини дуба чер-
воного, вона має попит на теслярські та столярні вироби і купляється в США 
по тій самій ціні, що й найкращий дуб білий Q. alba L. Якщо ж ціна однакова, 
то це свідчить, на думку авторів, що різниця в якості деревини не суттєва [18]. 

П. Шепфер зазначає, що деревина дуба червоного настільки якісна, 
що може стати на ринку поряд з європейськими дубами, а думка щодо гіршої 
якості його деревини порівняно з останніми є забобоном, принесеним з Аме-
рики. Якість деревини можна вважати тотожною, якщо вона вирощена у від-
повідних для цих видів лісорослинних умовах [20]. 

П. Генрі вказує, що в європейській деревині дуба червоного він не 
знаходить ані тієї великої поруватості, ані вузьких річних шарів приросту, що 
часто є в деревині, вирощеній в Америці. Бельгійський лісівник Губа 
стверджує, що деревина цього виду більш пружна, ніж у вітчизняних дубів. 
Вона легко колеться, чудово обробляється, добре і м'яко стругається, а дошки 
з неї гладкі та блискучі. Однак, не радить використовувати її на клепки для 
бочок. Що ж до паливної цінності – то вона вища, ніж в місцевих видів дуба. 
На кінець викладу матеріалів дискусії зроблено припущення, що євро-
пейський клімат позитивно вплинув на ріст дуба червоного та якість його де-
ревини порівняно з батьківщиною. Однак, професор Тинецький висловив 
сумнів щодо такого твердження. [20]. 

Цей приклад показує передумови та тогочасне вмотивоване обґрунту-
вання введення дуба червоного в фітоценози Заходу України. 

Поширення в Україні 

На даний час в лісовому господарстві України значна увага приді-
ляється інтродукованим деревним видам. Серед інтродуцентів чільне місце 
займає дуб червоний. За даними І.Н. Гегельського, площа лісових насаджень 
з його участю в Україні в 50-х роках 20-го ст. досягала 10 тис. га [1]. У 70-их 
рр., за матеріалами, Н.Ф. Прикладовської, площа лісових культур з перева-
жанням дуба червоного в держлісфонді Заходу України (за винятком зелених 
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і захисних насаджень) перевищувала 6 тис. га [8]. Остання цифра нам ви-
дається дещо заниженою, оскільки на останнє десятиліття 20-го ст. площа на-
саджень з участю дуба червоного на Заході України перевищує площу всіх 
інших чужоземних видів і становить близько 40 тис. га. 

Як бачимо, площа лісових насаджень з участю дуба червоного на Захо-
ді України за останні десятиліття помітно зросла. Це зумовлено швидким рос-
том, високими стійкістю та продуктивністю деревостанів згаданого виду, що, 
в свою чергу, зумовлюється в цьому регіоні повним (100 %) рівнем аклімати-
зації [3]. Певним поштовхом до інтенсивного нарощування площ насаджень 
дуба червоного свого часу стало рішення технічної ради Головного Управлін-
ня лісового господарства та лісозаготівель при Раді Міністрів УРСР від 
1959 року, яким дуб червоний був віднесений до швидкорослих порід і реко-
мендований для масового запровадження в лісові насадження України. Розши-
рення площ лісових культур дуба червоного також стимулював наказ Міністра 
лісової і деревообробної промисловості СРСР від 1975 року, яким в лісовий 
фонд, поряд з дугласією, пропонувалося вводити також дуб червоний [6]. По-
дібні рішення відомі і в інших Європейських державах. Одним із них в 1971 р. 
дуб червоний рекомендується для покращення породного складу лісового 
фонду Франції [17]. 

В Україні дуб червоний найпоширеніший в західних областях, а серед 
них – на Львівщині, де зростає на території коло 13 тис. га. Наймасовіші його 
ділянки – в Старосамбірському, Бродівському, Самбірському, Стрийському, 
Дрогобицькому та Львівському ДЛГ. Тут насадження з його участю 
займають площі в 1-2 тис. га. Лише в одному Міжинецькому лісництві Ста-
росамбірського ДЛГ площа таких ділянок становить понад 800 га. Це 
найбільший осередок дуба червоного не тільки в регіоні, а й в цілій Україні. 
Звідси його насіннєвий матеріал розповсюджували по всій країні, і в першу 
чергу – в її західних областях. Значне поширення дуб червоний має і в Івано-
Франківській області, де він трапляється на площі близько 6 тис. га. 
Найбільші його масиви знаходяться в Галицькому, Івано-Франківському, Ко-
ломийському та Брошнівському ДЛГ. Для порівняння – в ДЛГ Київського 
Полісся [7] насадження з його участю трохи перевищують 2 тис. га. 

Отже, дуб червоний найпоширеніший деревний інтродуцент України. 
Його лісові насадження переважно зосереджені в Західному регіоні, зокрема, 
на Львівщині. Тому саме тут і виникає необхідність його першочергового 
вивчення. 

Література 
1. Гегельский И.Н. Биологические и экологические особенности дуба бореального и 

его культура в Украинской ССР: Автореф. дис.. канд. биол. наук. – Киев, 1962. – 20 с. 
2. Гегельский И.Н., Бондарь В.А. О внедрении дуба северного в лесные культуры// 

За усовершенствование лесокультурного дела Дрогобычского лесхоззага / Тезисы докл. науч-
но-произв. конф. – Дрогобыч: Львов. обл. упр. НТО лесн. пром. и лесн. хоз-ва, 1969. – 
С. 32-34. 

3. Івченко А.І., Гнатів П.С., Мельник А.С., Ган Т.В. Акліматизація деревних 
інтродуцентів у Ботанічному саду УкрДЛТУ// Науковий вісник: Дослідження, охорона, та 

Науковий вісник, 2002, вип. 12.4 

1. Лісознавство і лісівництво 97 

збагачення біорізноманіття/ Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – 
Вип. 9.9. – С. 39-44. 

4. Кохно Н.А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных 
растений в Украине. – К.: Наукова думка, 1994. – 188 с. 

5. Малеев В.П., Соколов С.Я. Род Quercus L.// Деревья и кустарники СССР. М.: 
Изд-во АН СССР, 1951. – Т.2. – С. 422-493. 

6. О внедрении культур дугласовой пихты и дуба красного в лесном фонде 
предприятий Министерства: Приказ Министра лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности СССР N288 от 12 ноября 1975 г. – Москва, 1975. – 2 с. 

7. Полякова О.Г. Біогеоценотичні особливості дуба червоного в штучних насаджен-
нях Київського Полісся: Автореф. дисс.. канд. с.-х. наук: / К., 1999. – 20 с. 

8. Прикладовская Н.Ф. Итоги интродукции дуба северного (Quercus borealis Michx.) 
на западе Украины: Дисс.. канд. с.-х. наук: – Москва, 1979. – 157 с. 

9. Редько Г.И., Федоров Е.А. Лесные культуры пород-интродуцентов североамери-
канского происхождения – Ленинград, 1982. – 52 с. 

10. Сичинава Г.Ш. Перспективы разведения дуба красного в Абхазии// Лесное хо-
зяйство. – 1992. – N 12. – С. 46-47. 

11. Acht K. Kilka slow o probnej uprawie debow amerykanskich w Frauenberg w Czec-
hach// Sylwan, 1885. – S. 347-351. 

12. Ancak J. Biologia a uskladnovanie semin lesnich drevin.- Bratislava: Vyd. SAV, 1972. – 
340 s. 

13. Bauer F. Die Roteiche. – Frankfurt a/M.: Sauerlander,1953. – 106 S. 
14. Bencat' Fr. Atlas rozsirenia cudzokrajnych drevin na Slovensku a rajonizaciaich pesto-

vania. – Bratislava: Slov. Akad. Vied, 1982. – С. 1. – 456 s. 
15. Gelpe J., Lemoine B., Pilard-Landeau B., Timbal J., Le chene rouge d'amerique 

(Quercus rubra L. = Q. borealis Michx.) dans le sud-ouest de la Franse// Rev. Forest. FR, 1986. – 
Vol.38. – N 1. – S. 27-40. 

16. Holubcik M. Cudzokrajne dreviny v lesnom hospodarstve. – Bratislava: Slov. vyd. po-
dohospod. lit., 1968. – 378 s. 

17. Kremer A. Chene rouge d'Amerique Quercus rubra L.// Rev. forest. Fr. – 1986. – Vol. 
38. – Num. Spec. – P. 165-167. 

18. Sprawozdanie z posiedzen 13 Walnego Zgromadzenia galicyjskego Towarzystwa 
lesnego w dniach 28, 29 i 30 sierpnia 1896 r. w Nowym Saczu// Sylwan. – R. 14. – 1896. – 
S. 337-370. 

19. Wagenknecht E. Ein Wort fur die Roteiche// Wald. –1993. – V. 43. – N 7. – 
S. 224-226. 

20. Zdanie na korzysc deba czerwonego// Sylwan. – 1904. – S. 154-160. 
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ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ФОРМУВАННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ У СВІТЛОВИХ 

НІШАХ ДЕРЕВНИХ КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗІВ 
Розглянуто особливості формування рослинного покриву у різних світлових ні-

шах деревних культурфітоценозів. Визначено екологічні групи рослин при різних 
значеннях світлового забезпечення та їх пристосування до мінімального освітлення. 

N. Lukianshuk – USUFWT 

Formation conditions of the grass undertend synusion 
Growing conditions of grasses at low level of light irradition have been analyzed. 

Characteristic species adapted for light minimum undertend of wooden and brushwooden 
plants have been determined and studied. 




