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Гузь Н.М., Горошко М.П., Король Н.М., Ярощук Р.А. Полнодерев-
нисть и объемная структура стволов дугласии (псевдотсуги Мензиса) в 
лесных культурах равнинной части запада Украины 

Указаны методы исследований формирования ствола и дана оценка воздей-
ствия различных факторов на формообразование. Использованы современные под-
ходы для изучения образующей формы ствола дерева, которое позволяет точно рас-
считывать объем растущего дерева. Представлена таблица объемов стволов дугли-
сии в зависимости от диаметра и высоты. 

Ключевые слова: дугласия, образующая ствола, объем ствола дерева. 

Guz M.M., Goroshko M.P., Korol M.M., Yaaroshchuk R.A. Douglas-fir 
(pseudotsuga Menziesii) stem profiles and volume structures in the forests of 
the western Ukraine 

Research methods relating to tree stem form and factors which influence stem profi-
les are described. A new approach is used to develop a generalized stem profile, that provi-
des more accurate calculations of tree volume. The paper presents improved stem volume 
estimates depending on tree diameter and height. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ СОСНОВИХ ЛІСІВ  

ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯМ ПОСТУПОВИХ 
РУБАНЬ В УМОВАХ КИЄВО-ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ 

Наведено результати досліджень стану та продуктивності соснових насаджень, 
що сформувались внаслідок проведення поступових рубань у лісах Києво-Черні-
гівського Полісся. Проведено порівняння їх основних лісівничо-таксаційних харак-
теристик зі штучними деревостанами і частковими лісовими культурами. 

Ключові слова: лісовідновлення, сосна звичайна, природне поновлення, посту-
пові рубання головного користування. 

Природне поновлення є важливим аспектом забезпечення ведення лі-
сового господарства в Україні на засадах екологічно орієнтованого лісівниц-
тва. Особливо актуальною є проблема створення природних деревостанів для 
сосни звичайної – найбільш поширеної головної деревної породи України. 
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Початок проведення поступових рубок (у літературі вони також відо-
мі, як насіннєво-лісосічні) поклали німецькі лісівники. Обґрунтував їх ще в 
кінці ХVІІІ ст. Георг-Людвіг Гартінг. Стосувались вони букових насаджень 
високої повноти (0,8-1,0). Класична рівномірна поступова рубка складалася з 
чотирьох прийомів, кожен з яких мав певну мету і відповідну назву. Пер-
ший – підготовчий, другий – засівний, третій – освітлювальний і останній – 
очисний. При кожному прийомі вибирали приблизно однакову кількість де-
рев. Загальний термін такої рубки не перевищував 20 років. Таким чином, 
класична рівномірна рубка була короткостроковою, а після неї виникало од-
новікове насадження. Система Гартінга зіграла важливу роль у лісівничій 
практиці, але навіть у самій Німеччині вона не отримала загального визнан-
ня, особливо на півдні Німеччини, де були зафіксовані випадки негативних 
наслідків таких рубок [3]. 

Враховуючи специфіку екологічних і кліматичних умов Полісся і Лі-
состепу України, а також головної деревної породи – сосни звичайної, замість 
класичної чотириприйомної рубки тут здавна застосовували три– і дво-
прийомні рубки. Вперше спрощені поступові рубки застосував М.К. Генк у 
районах Середнього Поволжя наприкінці ХІХ ст. Особливості соснових лісів 
у зоні недостатньої зволоженості вимагали об'єднання підготовчого прийому 
із засівним, причому до появи самосіву потрібно було розпушувати поверхню 
ґрунту, а для його збереження – боротися з самосівом небажаних порід і 
трав'яною рослинністю. В Україні поступові (насіннєво-лісосічні) рубки в 
соснових насадженнях вперше були рекомендовані ревізією лісовпорядження 
у 1878 р. для Черкаського бору, однак вони рідко давали бажаний результат 
[2]. За даними Є.В. Алексєєва, в сосняках Волині до 1917 р. проводились 
двоприйомні рівномірні поступові рубки, за яких після першого прийому за-
безпечувалось хороше поновлення сосни, але внаслідок остаточної рубки від 
60 до 90 % його знищувалось. Обов'язковими вважалися заходи, що сприяли 
поновленню сосни – вирубування підліску, мінералізація ґрунту [1]. 

Через складність проведення і ненадійність результату поступові руб-
ки так і не набули в рівнинних лісах України виробничих масштабів. У ліс-
госпах Київського Полісся майже всі соснові зруби відновлюються створен-
ням лісових культур. Хоча у вологих борах і суборах та близьких до них ти-
пах лісу, де є рясний самосів і підріст сосни, доцільно ширше застосовувати 
такі рубки, оскільки вони забезпечують максимальне використання потен-
ційних можливостей лісорослинних умов, відновлення корінних насаджень, 
підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісів. 

Метою наших досліджень було вивчення стану та продуктивності сос-
нових насаджень, що виникли внаслідок проведення поступових рубок у лі-
сах Києво-Чернігівського Полісся і оцінка цього способу створення природ-
них насаджень. 

Об'єкти та методика досліджень. Об'єктами досліджень слугували 
насадження з участю сосни звичайної, що зростають у лісових масивах ВП 
Національний УБРіПК України "Боярська ЛДС" Київської області та ДП 
"Свеське ЛГ" Сумської області. Досліджувані насадження відрізняються між 
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собою за віком, походженням, повнотою, лісорослинними умовами та інши-
ми характеристиками. Дослідження проводили за традиційними для лісівниц-
тва і лісової таксації методами. 

Результати досліджень. Протягом низки років ми вели спостережен-
ня за кількома ділянками, що знаходяться на різних стадіях поступових рубок 
у Дзвінківському лісництві Боярської ЛДС. У кв. 157 вид. 1. зимою 1995-
1996 рр. проведено завершальний прийом поступово-вибіркової рубки (тип 
умов місцезростання – середній свіжий субір (В2)). Після його завершення 
виявилось, що на 55 % площі необхідно створювати лісові культури. На реш-
ті площі, де буде збережений деревостан, що виник внаслідок поступової 
рубки мають місце прогалини, які займають приблизно 20-25 % площі виді-
лу. Незалісена площа на виділі сильно задерніла, що негативно впливає на 
ріст і розвиток створених лісових культур. Усе це ще раз підтверджує висно-
вок попередніх дослідників [2], що у свіжих суборах природне відновлення 
сосняків відбувається зазвичай незадовільно. А для його покращення треба 
проводити мінералізацію поверхні ґрунту. 

Для появи достатньої кількості самосіву необхідно проводити мінера-
лізацію ґрунту. П.М. Мегалінський [1] дійшов висновку, що найбільш ефек-
тивним способом сприяння появі самосіву сосни є створення широких, кори-
топодібних борозен шириною 0,6-1,0 м і глибиною 25-30 см важкою диско-
вою бороною БДТ-2,2, диски якої повернуті з таким розрахунком, щоб кут 
атаки був приблизно 30. За такого способу обробітку поверхні ґрунту в сві-
жому суборі у 1959 р. було отримано 32,6 тис. шт·га-1 самосіву. Через 4 роки 
його збереглось 12,2 тис. шт·га-1. Така кількість самосіву цілком достатня для 
формування з нього надалі високоповнотного соснового насадження. Цей ре-
зультат заслуговує на увагу ще тому, що 1959 р. був украй сухим, а в 1960 р. 
опадів випало менше норми. 

Схожі борозни можна також отримати за допомогою інших механіз-
мів, зокрема – плуга ПКЛ-70. При цьому в них також можна розраховувати 
на появу рясного самосіву сосни, зокрема наші дослідження, проведені в 
Олинському лісництві ДП "Свеське ЛГ" Сумської області, вказують, що його 
кількість, за відстані між центрами борозен 2,5 м, може досягати у перший 
рік 175,9 тис. шт.·га-1. 

До появи попереднього природного поновлення спричиняє також роз-
рідження деревостанів внаслідок їх ураження кореневою губкою. Нашими 
дослідженнями в Олинському лісництві ДП "Свеське ЛГ" встановлено, що у 
стиглих сосняках, де внаслідок дії цього патогену на близько 20 % площі 
сформувались "вікна", з'явився самосів сосни і берези. Середній вік його ста-
новить близько 10 років, висота – від 3,7 до 5,5 м, а кількість – від 2,7 до 
3,0 тис. шт.·га-1 сосни і від 0,2 до 0,3 тис. шт.·га-1 берези. Таким чином, після 
проведення головної рубки, тут можна сформувати різновікові комбіновані за 
походженням насадження, які будуть мало відрізнятися від насаджень, сфор-
мованих поступовими рубками. 

Дослідження таких насаджень, а також тих, де найближчим часом бу-
де проведено останній етап рубок, показали, що досить часто вони є комбіно-
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ваними, зі значною часткою дерев штучного походження (табл.). Аналіз наве-
дених даних дає змогу зробити висновок про те, що всі досліджувані соснові 
насадження, незалежно від походження, у віці до 40 років мають поточний 
приріст за запасом вищий, ніж середній. Найвищі показники поточного при-
росту мають штучні насадження (кв. 98, вид. 7,0-8,4 м3·га-1). 

Табл. Особливості росту соснових деревостанів природного та штучного  
походження у Боярському лісництві 

Походження 
насадження 
на площі, %:Квартал, 

виділ ТЛУ Склад 
насадження Вік 

при-
родне

шту
чне

Запас, 
м3·га-1

Середній 
приріст 
м3·га-1 

на рік 
(у корі) 

Поточний
приріст 
м3·га-1 

на рік 
(без кори)

82, 10 В2-3 10Сз, од. Дз, Бп, Ос 37 100 - 225 5,9 6,0 
66, 4 В3 10Сз+Бп, од. Ос 37 70 30 211 5,9 7,2 

66, 12 В3 10Сз, од. Бп 40 100 - 236 5,8 6,6 
83, 3 В3 10Сз 37 40 60 194 5,2 7,5 
83, 8 В3 10Сз+Бп 36 100 - 235 6,5 8,2 
98, 7 В2 10Сз 37 - 100 272 7,4 8,4 
99, 1 В2 10Сз, од. Дз 34 60 40 203 6,0 8,2 
83, 2* В2-3 10Сз+Бп 36 100 - 129 3,6 3,7 

Примітка: *підріст під наметом перестійного соснового насадження. 

В окремих чисто природних насадженнях він також високий і досягає 
8,2 м3·га-1 на рік (кв. 83, вид. 8), але загалом спостерігається тенденція, що із 
збільшенням у складі насаджень кількості підсаджених культур, підви-
щується їх приріст. Найменший запас і приріст, за значного віку, має природ-
не насадження у кв. 83, вид. 2, яке знаходиться під наметом 167-річного сос-
нового деревостану, повнотою 0,35. Для покращення його росту необхідно 
повністю вирубати материнський деревостан, при цьому не завдавши шкоди 
існуючому підросту. 

Висновки: 
1. Використання природного поновлення сосни звичайної під час лісовід-
новлення дає змогу скоротити витрати на лісовідновлення і підвищити 
біологічну стійкість лісів. 

2. Існуючий в Україні досвід проведення поступових рубок головного ко-
ристування вказує на недоцільність застосування три- і більше прийом-
них рубок. Найкращі результати природного поновлення сосни зви-
чайної у вологих суборах і борах та близьких до них типах лісу можна 
отримати під час застосування двоприйомних рубок. 

3. Важливою умовою отримання рясного самосіву сосни є проведення мі-
нералізації ґрунту шляхом утворення широких борозен важкими борона-
ми, або плугами типу ПКЛ-70. 
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Fuchylo Y.D., Ryabukhin O.Y., Sbytna M.V. The perspectives of forma-
tion of native Scots pine forests which was formed as a result of gradual fel-
ling in Kyiv-Chernihiv Poliss'ya 

The results of researches of the state and productivity of Scots pine forests which 
was formed as a result of gradual felling in Kyiv-Chernihiv Poliss'ya are presented. Com-
paring of their basic silvicultural and estimate characteristics' to natural stands and partial 
forest stands. 

Keywords: reforestation, Scots pine, natural forest renewal, gradual felling. 
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ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ДЕРЕВОСТАНІВ НА ЗРУБАХ  
У СУРАЗЬКІЙ ЛІСОВІЙ ДАЧІ 

Досліджено кількість підросту деревних порід на зрубах 1-5-річного віку, зали-
шених для природного заліснення у Суразькій лісовій дачі. Загальна кількість під-
росту на дослідних ділянках становить 22,9-471,0 тис. шт./га. На більшості ділянок у 
його складі переважає граб і сосна, а на окремих – дуб, береза й осика. За відсутності 
доглядових рубань з віком спостерігається тенденція до витіснення сосни і дуба бе-
резою, осикою і вербою. 

Ключові слова: природне лісовідновлення, підріст, зруб. 

Ліс, як жива біологічна система, характеризується високим ступенем са-
мовідновлення та вдосконалення природним добором у процесі свого форму-
вання в конкретних умовах середовища. Будь-яке наступне покоління лісу гене-
тично вбирає весь позитивний потенціал попередніх поколінь та використовує 
його для виживання і розвитку в постійно мінливому довкіллі. Однак у процесі 
господарської діяльності порушуються закономірні природні процеси у віднов-
ленні та формуванні лісових фітоценозів. Після суцільних рубок на зрубах пере-
важає штучне відновлення лісу, що неодмінно призводить до зниження гене-
тичного і видового розмаїття, спрощується вікова і просторова структура лісос-
танів, часто переривається генетичний зв'язок між поколіннями. 

Останнім часом дедалі більше дослідників схиляється до необхідності 
створення умов для природного відновлення лісу [1, 4-8]. Зокрема, А.І. Відя-
кін [1] дійшов висновку, що для збереження генетичного розмаїття в популя-
                                                           
 
1 Наук. керівник: проф. Г.Т. Криницький, д-р біол. наук – НЛТУ України, м. Львів 


