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Приведены результаты исследований состояния и продуктивности сосновых 
насаждений, которые сформировались в результате проведения постепенных рубок в 
лесах Киево-Черниговского Полесья. Проведено сравнение их основных лесовод-
ственно-таксационных характеристик с искусственными древостоями и частичными 
лесными культурами. 
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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. 
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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-
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ціях деревних порід лісовідновлення природним шляхом повинно переважа-
ти обсяги штучного. Відновлення зрубів садінням лісу повинно проводитись 
тільки в тих типах лісу, де природне поновлення цінних видів проходить зі 
зміною менш цінними деревними породами, а заготівлю насіння при цьому 
необхідно проводити на тих же ділянках під час рубання лісу, або прилеглих 
до них ділянках. Як показує досвід окремих дослідників [2-6], природним 
шляхом зі застосуванням певної системи рубок можна відновити навіть 
складні деревостани, які включають 5-7 і більше, зокрема і світлолюбних де-
ревних порід. Надалі під час ведення лісового господарства потрібно частіше 
практикувати наближене до природи лісівництво, яке передбачає поступову 
зміну поколінь у лісових фітоценозах та формування різновікових деревоста-
нів. Тому наші дослідження є актуальними. 

Дослідження лісовідновних процесів проводили у 2010 р. на зрубах 
різного віку, які повністю залишено під природне насінне заліснення або на 
них були створені часткові лісові культури дуба. Всього підібрано п'ять та-
ких ділянок у Суразькій лісовій дачі (Суразьке лісництво ДП "Кременецьке 
лісове господарство"). 

Ділянка 1 знаходиться в кв. 100, вид. 1, діл. 2. Її площа становить 
1,8 га (36×500 м). Тип лісу – свіжий грабово-дубовий сугруд. Рубання дере-
востану проведено у вересні – грудні 2009 р. Материнський деревостан до 
рубки мав склад 9Сз1Гз+Дз. Його вік становив 103 роки, середня висота – 
31 м, середній діаметр – 40 см, повнота – 0,6, запас стовбурової деревини – 
370 м3/га. Ділянка повністю залишена під природне заліснення. Весною 
2010 р. проведено сприяння природному поновленню. Плугом ПКЛ–70 через 
3-4 м прокладено борозни шириною до 50 см і глибиною до 10 см. 

Ділянку 2 підібрано в кв. 53, вид. 1. Вона займає площу 3,0 га 
(100×300 м). Тип лісу – свіжий грабово-дубовий сугруд. Рубання материнсь-
кого деревостану проведено восени 2009 р. Його вік становив 187 років, а по-
родний склад – 10Дз+Сз, Бп. Середня висота деревостану становила 26 м, се-
редній діаметр – 48 см, повнота – 0,5, запас стовбурової деревини – 220 м3/га. 
Зруб з південної і східної сторін примикає до стиглого чистого соснового де-
ревостану, а з північної і західної – до перестиглого чистого дубового дере-
востану. Ділянка повністю залишена під природне заліснення. Сприяння при-
родному поновленню не проводилось. 

Ділянка 3 площею 2,5 га (140×180 м) розташована в кв. 100, вид. 1, 
діл. 1. Суцільна рубка материнського деревостану проводилась протягом 
липня-листопада 2008 р. Лісівничо-таксаційні показники деревостану такі ж, 
як і на ділянці 1. Весною 2009 р. проведено сприяння природному поновлен-
ню плугом ПКЛ–70 шляхом нарізання борозен з інтервалом 3-4 м шириною 
до 50 см і глибиною до 10 см. 

Ділянка 4 підібрана в кв. 107, вид. 2 і займає площу 2,0 га (40×500 м). 
Тип лісу – свіжий грабово-дубовий сугруд. Рубання материнського деревос-
тану проведено протягом січня-квітня 2006 р. Склад материнського деревос-
тану 9Сз1Дз+Гз, вік 108 років. Середня висота сосни становила 30, а дуба – 
28 м, середній діаметр, відповідно, – 40 і 36 см, запас стовбурової деревини – 
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440 м3/га. Весною 2007 р. були створені часткові лісові культури дуба за схе-
мою 5 рядів дуба звичайного з розміщенням 2х1 м впоперек ділянки. Між ку-
лісами дуба залишено куліси шириною 12 м для природного заліснення. 
Сприяння природному поновленню та догляд за підростом після рубання ма-
теринського деревостану не проводились. 

Ділянка 5 знаходиться в кв. 101, вид., 2 та займає площу 2,0 га 
(40×500 м). Тип лісу – свіжий грабово-дубовий сугруд. Рубання деревостану 
проведено протягом липня-грудня 2005 р. Склад материнського деревостану 
до рубки – 9Сз1Дз + Гз, вік сосни і дуба 103 роки, повнота – 0,7, запас дере-
вини – 428 м3га. Середня висота сосни в деревостані становила 28 м, а дуба – 
25 м, середні діаметри, відповідно, – 40 і 32 см. Весною 2006 р. створено час-
ткові лісові культури дуба за схемою і розміщенням куліс як на ділянці 4. 
Сприяння природному поновленню деревних порід не проводилось. Резуль-
тати дослідження лісовідновних процесів на зрубах наведено в табл. 

Табл. Кількість підросту деревних порід на зрубах різного віку  
Суразької лісової дачі 

Ділянки (вік зрубу, років) Порода 
1 (1 рік) 2 (1- рік) 3 (2- роки) 4 (4- роки) 5 (5- років)

Сосна звичайна 53,1 4,1 91,1 20,3 1,1 
Дуб звичайний 0,4 32,8 1,9 0,7 – 
Граб звичайний 390,0 – 99,7 10,7 0,6 

Клен гостролистий 1,5 – 0,6 2,3 – 
Явір 21,9 – 2,8 23,4 2,8 

Липа дрібнолиста 3,4 – 0,8 3,7 – 
В'яз голий – – 0,3 – – 
Осика 0,7 – 1,4 10,0 – 

Береза повисла – 8,3 – 3,0 16,1 
Верба козяча – – 4,3 3,7 2,3 
Черешня – – 0,3 0,3 – 
Разом 471,0 45,2 203,2 78,1 22,9 

З таблиці видно, що лісовідновні процеси на зрубах відбуваються з різ-
ною інтенсивністю. Так, на однорічному зрубі (ділянка 1), де було проведено 
вузьколісосічну суцільну рубку деревостану виявлено 471 тис. шт./га самосіву 
деревних порід, зокрема граба 390,0 тис. шт./га (82,9 %), сосни 53,1 тис. шт./га 
(11,3 %) і явора 21,9 тис. шт./га (4,7 %). Кількість підросту дуба, клена, липи й 
осики змінюється від 0,4 до 3,4 тис. шт./га. Всього на цій ділянці 95,5 % само-
сіву з'явилося після рубки деревостану. Серед деревних порід найбільш інтен-
сивно відновлюється граб і дуже слабо дуб. Уже на початковому етапі форму-
вання молодого покоління лісу виникає загроза зі сторони граба і явора для 
росту самосіву інших деревних порід. Крім великої кількості однорічного са-
мосіву граба, на ділянці росте близько 8 тис. шт./га граба і 3,4 тис. шт. /га яво-
ра попереднього поновлення з висотою до 100 см. Увесь підріст сосни і дуба 
належить до дрібного і за висотою не перевищує 25 см. 

На однорічному зрубі (ділянка 2) після рубки 187-річного дубового 
деревостану з повнотою 0,5 виявлено 45,2 тис. шт./га самосіву деревних по-
рід, зокрема сосни – 4,1 тис. шт./га (9,1 %), дуба – 32,8 (72,6 %) і берези – 8,3 
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(18,4 %). Ще до рубки деревостану під його наметом створились сприятливі 
умови для попереднього природного поновлення світлолюбних деревних по-
рід. У складі дубового підросту тільки 3 % особин виявились однорічними. 
Інший підріст належить до категорії 2-3-річного (79 %) і 4-7-річного (18 %) 
переважно здорового або неістотно ослабленого стану. В сосни переважає 
добре розвинутий здоровий або незначно ослаблений 4-7-річний підріст ви-
сотою в межах 26-50 см. Береза повисла характеризується 2-3-річних (66,3 % 
від загальної кількості) і 4-7-річним (33,7 %), зазвичай, здоровим підростом 
висотою до 150 см. На цій ділянці склались сприятливі умови для формуван-
ня дубового деревостану з домішкою сосни. 

На дворічному зрубі (ділянка 3) спостерігається поновлення багатьох 
деревних порід: сосни, дуба, граба, клена, явора, липи, в'яза, осики, черешні 
та верби козячої (табл.). Загальна кількість підросту деревних порід тут ста-
новить 203,2 тис. шт./га, зокрема частка сосни становить 44,7 %, граба – 
49,1 %, явора – 1,4 %, верби – 2,1 % та інших деревних порід – менше 1 %. 
Переважає підріст висотою до 25 см (76,1 % від загальної кількості) та за ста-
ном здоровий і неістотно ослаблений (61,2 %). 

На цій ділянці на мінералізованих смугах упродовж декількох років 
складаються сприятливі умови для поновлення і росту самосіву сосни зви-
чайної унаслідок відсутності конкуренції зі сторони трав'яної рослинності. За 
таких умов на зрубі через рік після рубки деревостану ще з'явилось 35,0 тис. 
шт./га самосіву сосни. Однак більш інтенсивно поновлення сосни відбу-
вається в перший рік після рубки материнського деревостану. Серед її під-
росту однорічний становить 38,4 %, а 2-3-річний – 61,3 %. Крім цього, на 
зрубі виявлено близько 0,3 тис. шт./га 4-7-річного самосіву сосни, який сфор-
мувався ще до рубки материнського деревостану. Близько 95 % підросту сос-
ни за висотою не перевищує 25 см. Загалом на цій ділянці склались сприят-
ливі умови для життєдіяльності самосіву сосни. Близько його половини ха-
рактеризується як здоровий або неістотно ослаблений і тільки 20 % виявився 
сильно ослабленим. 

Порівняно з сосною дуб на цій ділянці відновлюється слабо. Ми ви-
явили всього 1,9 тис. шт./га 1-3-річного його самосіву висотою до 25 см. Для 
самосіву сосни і дуба на ділянці 3 спостерігається висока конкуренція зі сто-
рони підросту граба, явора, осики і верби. Особливо посилюються позиції 
підросту граба різного віку, густота якого досягає 100 тис. шт./га (див. табл.). 
Його висотний діапазон змінюється в межах від дуже дрібного, який не пере-
вищує 25 см (64,6 % від загальної кількості), до 101-200 см (1,6 %). Він пере-
важно належить до здорового, неістотно і середньо ослабленого. Достатньо 
інтенсивно розвивається різновіковий підріст явора, осики і верби висотою 
від 26 до 200 см. Для формування на ділянці 3 сосново-дубового деревостану 
необхідний особливий догляд за самосівом дуба і регулювання розвитку та 
поширення підросту граба, явора, осики і верби. 

На чотирирічному зрубі (ділянка 4) з частковими лісовими культура-
ми дуба спостерігається природне поновлення сосни, дуба, граба, клена, яво-
ра, липи, верби, осики, черешні та берези (табл.). Усього виявлено 78,1 тис. 
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шт./га підросту деревних порід. У його складі переважає сосна звичайна 
(20,3 тис. шт./га, або 26,2 %), явір (23,4 тис. шт./га, або 30,2 %), граб 
(10,7 тис. шт./га, або 13,8 %) і осика (10,0 тис. шт./га, або 12,9 %). Значною 
мірою на цій ділянці у складі підросту представлені також липа (3,7 тис. 
шт./га), верба (3,7) і береза (3,0). Необхідно відзначити незадовільне природ-
не поновлення дуба, густота підросту якого становить всього 0,7 тис. шт./га. 

З віком спостерігається значна диференціація підросту деревних порід 
за висотою. Інтенсивність росту їх самосіву визначається біологічними особ-
ливостями видів. Тому підріст одних деревних видів виділяється високою ін-
тенсивністю росту, а інших – низькою. Так, основна кількість підросту сосни 
не перевищує 50 см, а липи, верби, осики і берези перевищує 100 см. У про-
цесі формування фітоценозів унаслідок конкурентних взаємовідносин відбу-
вається витіснення одних видів іншими. Загалом на чотирирічному зрубі 
40,6 % підросту має висоту до 25 см, 21,1 % – 26-50 см, 8,1 % – 51-75 см, 
5,7 % – 76-100 см, 6,7 % – 101-150 см, 7,0 % – 151-200 см, 6,6 % – 201-300 см, 
3,0 % – 301-400 см і 1,7 % – 401-600 см. 

Підріст більшості деревних порід на цьому зрубі характеризується 
добрим станом. Тільки 22,9 % самосіву віднесено до дуже ослабленого, ос-
новну масу якого становить сосна і явір. 

На п'ятирічному зрубі (ділянка 5) з частковими лісовими культурами 
дуба виявлено природне поновлення сосни, граба, явора, верби і берези. Вік 
підросту становить 4-7 років (табл.). Загальна його кількість 22,9 тис. шт./га. 
У складі підросту переважає береза повисла (70,6 %). Значно представлені 
також верба козяча (10,1 %) і явір (12,3 %). Кількість підросту сосни стано-
вить всього 4,8 % висотою 51-75 см. Висота підросту інших деревних порід 
змінюється в межах 101-400 см. Весь підріст сосни виявився сильно ослабле-
ним. Зберігається ймовірність повного його випадання зі складу деревостану. 

Таким чином, лісовідновні процеси на зрубах загалом відбуваються 
задовільно. Після рубання материнських деревостанів на них з'являється де-
сятки, а то і сотні тисяч самосіву різних деревних порід. З віком кількість під-
росту на ділянках зменшується. За відсутності доглядових рубок спостері-
гається домінування верби козячої, берези й осики, які з віком частково, або 
повністю витісняють підріст сосни і дуба. Успішне поновлення дуба на зру-
бах залежить від інтенсивності попереднього або супутнього його поновлен-
ня та його частки у складі материнських деревостанів. 

Література 
1. Видякин А.И. Проблемы сохранения генетического разнообразия лесных древесных 

растений и некоторые пути их решения на примере сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) / 
А.И. Видякин // Селекция, генетические ресурсы и сохранение генофонда лесных древесных 
растений (Вавиловские чтения) : сб. научн. трудов ин-та леса НАН Беларуси / отв. ред. акад. 
НАН Беларуси В.А. Ипатьев. – Гомель : Изд-во ИЛ НАН Беларуси. – 2003. – Вып. 59. – С. 
98-102. 

2. Герушинський З.Ю. Збереження і відтворення сосново-дубових деревостанів Роз-
точчя / З.Ю. Герушинський, Р.Г. Зарубенко. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ, 1996. – 180 с. 

3. Горшенін М.М. Стаціонарні дослідження впливу різних способів поступових рубок 
на умови середовища, продуктивність деревостанів і лісовідновлення / М.М. Горшенін // Лі-
сівницькі дослідження на Розточчі. – Львів : Вид-во "Каменяр", 1972. – С. 14-24. 



Національний лісотехнічний університет України 

Збірник науково-технічних праць 24

4. Данькевич С.М. Природне відновлення плюсового насадження сосни звичайної у за-
казнику "Лопатинський" / С.М. Данькевич // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. 
праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.11. – С. 39-43. 

5. Данькевич С.М. Стан та шляхи збереження генофонду плюсового насадження сосни 
звичайної у заказнику "Лопатинський" – основи лісонасінневої бази Радехівського держліс-
госпу / С.М. Данькевич, Г.Т. Криницький // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. 
праць. – Сер.: Лісівницькі дослідження в Україні (ІХ-ті Погребняківські читання). – Львів : 
Вид-во УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 22-27. 

6. Данькевич С.М. Стан лісонасінного комплексу сосни звичайної на Малому Поліссі та 
шляхи збереження його генофонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 
спец. 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / С.М. Данькевич. – Львів, 2010. – 23 с. 

7. Копій С.Л. Особливості природного відтворення корінних деревостанів у грабових 
дібровах західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 
спец. 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / С.Л. Копій. – Львів, 2010. – 20 с. 

8. Криницкий Г.Т. Стационарные исследования буковых лесов на северо-восточной 
границе их произрастания / Г.Т. Криницкий, Р.Ф. Кузив, Я.П. Целень // Проблемы лесоведе-
ния и лесоводства (Институту леса НАН Беларуси – 75 лет) : сб. научн. трудов ин-та леса 
НАН Беларуси / под общ. ред. акад. НАН Беларуси В.А. Ипатьева. – Гомель : Изд-во ИЛ НАН 
Беларуси. – 2005. – Вып. 63. – С. 85-86. 

Иваницкий Р.С. Естественное возобновление древостоев на выруб-
ках в Суражской лесной даче 

Исследовано количество подроста древесных пород на вырубках 1-5-летнего 
возраста, оставленных под естественное возобновление в Суражской лесной даче. 
Общее количество подроста на экспериментальных участках составляет 22,9-
471,0 тыс. шт./га. Как правило, в его составе преобладает граб и сосна, а на отдель-
ных – дуб, береза и осина. При отсутствии рубок ухода с возрастом наблюдается 
тенденция к вытеснению сосны и дуба березой, осиной, ивой. 

Ключевые слова: естественное лесовозобновление, подрост, вырубка. 

Ivanickyy R.S. Natural renewal of forests stands on frames in Suraz fo-
rest lodge 

Investigational amount of arboreal breeds underwood on 1-5-years-old age frames of 
leave for natural reforestation in Suraz forest lodge. The general amount of underwood on 
experimental areas are 22,9-471,0 thousands per 1 hectare. On most areas a hornbeam and 
pine-tree prevails in his composition, and on separate – oak, birch and aspen. In default of 
thinning to waste with age are the tendency to expulsing of pine-tree and oak by a birch, 
aspen and willow. 

Keywords: natural reforestation, underwood, frame. 
 

УДК 582.912.4:502.753 Ст. наук. співроб. Л.В. Вегера, канд. біол. наук – 
Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України 

РОДОДЕНДРОНИ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ОХОРОННИХ СПИСКІВ  
У КОЛЕКЦІЇ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА" 

Наведено представників колекції роду Rhododendron L. з дендрологічного парку 
"Софіївка" НАН України, що включені до євразійських охоронних списків. Вони 
представлені 8 видами, природні популяції яких потребують охорони на державному, 
регіональному, крайовому рівнях. Доведено можливість примноження і збереження 
цих рослин у культурі, зокрема в умовах дендропарку "Софіївка" НАН України. 

Ключові слова: колекція видів роду Rhododendron L., дендропарк "Софіївка", 
охоронні списки. 

Вступ. Неконтрольована господарська діяльність людини призвела до 
деградації природних екосистем, наслідком чого є зменшення чисельності 
або зникнення багатьох видів рослин, тварин і грибів. Як повідомляється в 


