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Results of research on selection of chemicals, their concentrations and exposures for 
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Проблему підвищення продуктивності лісів розглядають як одну з го-
ловних у справі раціонального використання лісових ресурсів нашої країни. 
Для вирішення цієї проблеми велике значення має створення насаджень 
швидкорослих лісових порід. Для скорочення термінів отримання стиглої де-
ревини високої якості, підвищення продуктивності лісів на перше місце вису-
ваються питання використання інтродукованих видів [5]. М.Є. Ткаченко [10] 
зазначав, що серед порід, ареал яких перебуває за межами колишнього СРСР, 
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найбільш позитивної оцінки заслуговує дугласія. Досвід розведення цієї по-
роди в Німеччині, Англії, Данії, Бельгії, Голландії, Франції, Швейцарії, Італії 
супроводжувався незмінним успіхом. Дугласія росте швидше від ялини і пер-
ші сортименти може дати вже у віці 40 років. Найбільш цінна форма цієї по-
роди – псевдотсуга Мензіса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), яке росте 
на Тихоокеанському узбережжі. 

На територію України псевдотсугу Мензіса завезено більш ніж 100 ро-
ків тому, 80 % її насаджень сконцентровані у західних областях країни, оскіль-
ки природно-кліматичні умови цього регіону є найбільш близькими до умов 
природного поширення інтродуцента. Псевдотсуга у зоні букових лісів Карпат 
(до 850 м н. р. м.) у свіжих і вологих типах лісу на північних, північно-західних 
і північно-східних експозиціях у віці 80 років сягає запасу 1200 м3/га [3]. Дос-
від впровадження дугласії у насадження рівнинної частини України, зокрема 
зону Лісостепу, свідчить про добру її адаптованість до ґрунтових та природно-
кліматичних умов цього регіону. Виробничі та дослідні культури псевдотсуги 
або поодинокі дерева, що трапляються в дендропарках та старовинних парках-
садибах відзначаються високою швидкістю росту та продуктивністю [7, 11]. 
Широке впровадження цього виду у лісокультурне виробництво стримується 
відсутністю постійної лісонасінної бази (ПЛНБ). Це, своєю чергою, потребує 
відбору кращих індивідуумів та популяцій, випробування їх за потомством, де-
тальних досліджень репродуктивної біології породи, розмноження насінним та 
вегетативним шляхом, створення об'єктів ПЛНБ. 

У цій роботі представлено результати обстеження насаджень псевдотсу-
ги Мензіса у Вінницькій обл., проведеного у 2010 р. співробітниками лаборато-
рії селекції УкрНДІЛГА та Вінницької ЛНДС. Під час проведення досліджень 
було закладено дві стаціонарні пробні площі на території Ботанічного саду "По-
ділля" Вінницького національного аграрного університету та обстежено два лі-
сових насадження на території Вінницького лісництва у ДП "Вінницьке ЛГ". 

Регіон досліджень займає західну, найбільш підвищену частину По-
дільської височини, яка характеризується вологим кліматом. За характером 
рельєфу територія представляє горбисту рівнину, що поступово знижується з 
північного заходу на південний схід. Клімат регіону помірно-континенталь-
ний з м'якою зимою та теплим літом. Середньомісячна температура січня -
4°С – -6°С; липня +18,6°С – +20,5°С. Річна кількість опадів – 440-590 мм. 
Максимум опадів припадає на травень-липень (130-170 мм). Висока воло-
гість і низька континентальність клімату пов'язані зі значними абсолютними 
відзначками місцевості – 300-400 м н. р. м. Переважаючі ґрунти – сірі та тем-
но-сірі лісові різного ступеня опідзолення. На північному сході переважають 
чорноземи та трапляються лучні ґрунти. За лісотипологічним районуванням 
регіон досліджень належить до Подільського району, для якого характерний 
зональний тип лісу – свіжа грабова діброва. Значне поширення також мають 
вологі грабові діброви, які формуються у нижніх елементах рельєфу. Інші ти-
пи займають незначні площі та трапляється фрагментарно. 

Дослідження росту та продуктивності псевдотсуги Мензіса проведено 
у лісових культурах, створених у свіжих грабових дібровах (Вінницьке ліс-
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ництво) та на місці колишніх земель сільськогосподарського призначення 
(Ботанічний сад "Поділля" ВНАУ). Ботанічний сад "Поділля" ВНАУ було 
створено у 1963 р. у південно-західній частині Вінниці на північному і пів-
денному схилах р. Вишні. Враховуючи кліматичні умови, Рада ботанічних 
садів УРСР і МРСР визначила Ботанічний сад "Поділля" як проміжну ланку 
при акліматизації рослин між Одеським, Київським та Львівським ботанічни-
ми садами. У відділі флори було створено дві ділянки лісових культур псев-
дотсуги Мензіса площею 0,23 га та 0,50 га. Культури створені 2-річними са-
джанцями чистими рядами (без змішування деревних порід) із шириною між-
рядь 2,5 м та розташуванням садивних місць у рядах – через 0,7 м. 

У лісових культурах дугласії проведено селекційний відбір дерев – 
кандидатів у плюсові, з метою створення у подальшому об'єктів ПЛНБ. Під 
час обстеження насаджень пробні площі (ПП) закладено згідно загальноп-
рийнятих у лісівництві та лісовій селекції методик [1]. На пробній площі для 
кожного дерева було визначено діаметр, клас росту за Г. Крафтом, стан, а та-
кож селекційну категорію, наявність вад та пошкоджень. Стан дерев визнача-
ли за шкалою, модифікованою лабораторією селекції на базі шкал категорій 
життєздатності дуба та санітарного стану [8, 9]. Для визначення селекційних 
категорій використовували шкалу, яка є модифікацією шкали Вересіна [6, 2]. 
Середню висоту визначали шляхом вимірювання 20 дерев, відібраних згідно 
з розподілом за ступенями товщини, та побудови графіку висот. При обсте-
женні дерев – кандидатів у плюсові, визначали діаметр, висоту та селекційні 
характеристики. Отримані дані оброблено методами варіаційної статистики 
[4] з використанням пакета програм "MS Excel". 

Тип лісорослинних умов на всіх обстежених ділянках – D2. Частка де-
рев дугласії у складі насадження, яке розташоване у Вінницькому лісництві 
ДП "Вінницького ЛГ" (ПП №1), становить 64 %, решта – дуб звичайний, бар-
хат амурський, поодиноко трапляються липа дрібнолиста, ясен звичайний, у 
домішці – граб звичайний, клен гостролистий, сосна звичайна, ялина євро-
пейська та ін. Спостерігається підріст клена гостролистого, ясена звичайного 
та граба звичайного. У підліску трапляється бархат амурський, клен гостро-
листий, бруслина європейська, в'яз гірський, бузина чорна. Проективне вкрит-
тя становить близько 80 %. Надґрунтовий покрив представлено зірочником 
ланцетолистим, копитняком європейським, воронячим оком, аконітом, баль-
заміном, кропивою дводомною, геранню Робертовою, гравілатом міським, ме-
дункою лікарською, маренкою запашною, купиною багатоквітковою та ін. 

Вік псевдотсуги Мензіса – 71 рік (табл. 1). Середня висота дугласії 
становить 30,8 м, а середній діаметр – 47,2 см. Запас насадження складає 
436 м3/га, з яких 281 м3/га (64,4 %) – запас дугласії. Повнота – 0,7. Бонітет на-
садження – Ib. Порівнюючи з даними обстежень В.М. Хмілевського [11], у 
47-річному віці дерева псевдотсуги Мензіса мали середню висоту – 26,5 м, 
середній діаметр – 33,0 см. Запас насадження становив 215 м3/га, з яких 
101 м3/га – запас дугласії. Природне збільшення висоти і діаметра протягом 
24 років призвело до збільшення запасу насадження. 
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Табл. 1. Таксаційні показники обстежених у 2010 р. насаджень псевдотсуги 
Мензіса у Вінницькій області 
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2 ПН D2 65/20 Дгл 66 0,3 10 Дгл 0,5 40,9 28,3 446 446 Ib 2,7 24,5
Ботанічний сад "Поділля" ВНАУ 

3 ПН D2 - Дгл 50 0,23 10 Дгл 0,8 25,3 22,7 514 514 Iа 2,2 44,6
4 ПН D2 - Дгл 50 0,51 10 Дгл 0,97 24,9 21,2 519 519 Iа 1,7 61,7

За селекційною структурою у насадженні переважають кращі нор-
мальні та плюсові дерева – 50,6 % (рис. 1). Частка нормальних дерев стано-
вить 30 %. Тобто дерева дугласії характеризуються високою якістю стовбу-
рів; насадження відповідає вимогам до плюсових. Аналізуючи розподіл дерев 
у насадженні за категоріями стану, треба зазначити, що на пробній площі 
кількісно переважають дерева доброго (41 %) та відмінного стану (43 %). Су-
хі дерева трапляються поодиноко, частка дерев незадовільного стану стано-
вить 7,2 %. Індекс стану насадження становить 1,8 бали, а отже, загальний 
стан насадження визнано як добрий. 

У домішці іншого насадження дугласії Вінницького лісництва ДП 
Вінницьке ЛГ (ПП №2) трапляються поодинокі екземпляри клена-явора, ясе-
на звичайного, дуба звичайного, граба, клена гостролистого, липи дрібнолис-
тої, в'яза гірського. Підлісок середньої густоти представлено грабом зви-
чайним, в'язом гірським, бузиною чорною, кленом польовим, бруслиною 
європейською. Проективне вкриття становить 60-70 % та представлене ягли-
цею, підмаренником чіпким, копитняком європейським, зірочником ланцето-
листим, медункою лікарською, розхідником, зубницею, фіалкою запашною, 
купиною багатоквітковою. На площі трапляється самосів кленів явора та 
польового, в'яза гірського, ясеня звичайного, поодинокий самосів дугласії зе-
леної. У віці 66 років середня висота дерев дугласії становить 28,3 м, а серед-
ній діаметр – 40,9 см. Запас насадження становить 446 м3/га при повноті 0,5. 
Бонітет насадження – Ib (табл. 1). 

Аналізуючи розподіл за якістю стовбурів у насадженні, треба зазначи-
ти, що найбільшу частку становлять дерева задовільного стану – 43,4 % 
(рис. 1). Частка плюсових та кращих нормальних дерев становить 24,5 % 
(рис. 2). У насадженні кількісно переважають дерева доброго стану (50,6 %). 
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Частка дерев задовільного стану становить 28,1 %, дерев незадовільного ста-
ну – 10,5 % і сухих – 7 %. Як бачимо, загальний стан насадження задовільний 
(індекс стану насадження становить 2,7 бали). 

 

 
Рис. 1. Розподіл дерев псевдотсуги Мензіса за якісною структурою (а) 

 та станом (б), обстежених у 2010 р. у Вінницькій обл. 

Насадження у Ботанічному саду "Поділля" Вінницького національно-
го аграрного університету (ПП №3) представлене чистими деревостанами 
псевдотсуги Мензіса. Підлісок характеризується наявністю таких деревно-ча-
гарникових порід, як бузина чорна, ільм шорсткий, клен гостролистий, сви-
дина біла. Частка проективного покриття становила близько 40 % та пред-
ставлений фіалкою запашною, яглицею звичайною, чистотілом, кропивою 
дводомною, пузирником ламким. Поодиноко трапляється самосів дугласії та 
дуба. Вік дерев псевдотсуги Мензіса на час обстеження становив 50 років, за-
пас деревостану – 514 м3/га. Середня висота дерев дугласії становить 22,7 м, 
а середній діаметр – 25,3 см. Повнота насадження – 0,8. Бонітет – Iа (табл. 1). 

За селекційною структурою насадження може бути віднесене до плю-
сового (рис. 1). Частка плюсових та кращих нормальних становить 44,6 %, 
нормальних дерев – 34 %. Стовбури дерев мають погане очищення від сучків, 
що є цілком природним для цього віку (рис. 2). Перший живий сучок знахо-
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диться на висоті 2-4 м. Дерева переважно доброго стану (49 %). Частка су-
хостою та дерев незадовільного стану становить по 4 %. Середній індекс ста-
ну насадження становить 2,2. 

 
Рис. 2. Одне з кращих дерев псевдотсуги Мензіса у кв. 65 в. 20 Вінницького л-ва  

у ДП "Вінницьке ЛГ" (ліворуч) і культури псевдотсуги Мензіса  
в ботанічному саду "Поділля" на ПП №4 (праворуч) 

Інше досліджене насадження у Ботанічному саду "Поділля" (пробна 
площа №4) представлене чистим деревостаном псевдотсуги Мензіса. У наса-
дженні трапляється підріст дуба червоного. Підлісок представлений бузиною 
чорною, ясеном звичайним, кленом польовим, малиною, свидиною білою. 
Проективне вкриття становить 60 % та представлене гравілатом міським, ве-
ронікою дібровною, копитняком європейським, яглицею звичайною, пузирни-
ком ламким, фіалкою запашною, суницею лісовою, кропивою дводомною, 
барвінком малим, геранню Робертовою. Поодиноко на ділянці трапляється са-
мосів ясена звичайного, клена польового. Вік дерев псевдотсуги Мензіса – 
50 років (табл. 1). Запас насадження становить 519 м3/га. Повнота насаджен-
ня – 0,8. Середня висота дерев дугласії – 21,2 м, а середній діаметр – 24,9 см, 
бонітет – Iа. У насадженні переважають кращі нормальні дерева (58,9 %) 
(рис. 1). Частка плюсових дерев становить 2,8 %. Спостерігається погане очи-
щення стовбурів дерев від сучків, перший живий сучок знаходиться у се-
редньому на висоті 3-5 м. У насадженні переважають дерева відмінного стану 
(59,8 %), доброго стану (25,0 %), незадовільного стану (7,1 %) і сухі (4,5 %). 
Загальний стан насадження добрий (індекс стану насадження – 1,7 бала). 

Унаслідок здійснених досліджень було встановлено, що найкращими 
за станом і якісною структурою є насадження псевдотсуги Мензіса на ПП 
№1 та ПП №4. Під час обстеження насадження в урочищі "Маленька Бідан-
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ка" було відібрано 17 дерев – кандидатів у плюсові, характеристику яких ві-
дображено в табл. 2. 
Табл. 2. Характеристика кандидатів до плюсових дерев псевдотсуги Мензіса 

(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franko) 

№ де-
рева 

Вік, 
років 

Загальна 
висота, м 

Переви-
щення за 

висотою, %

Діаметр 
дерева, 
см 

Перевищен-
ня за ді-

аметром, %
Загальний 

стан 
Категорія 
дерева 

1 71 33,0 7,1 51,9 9,9 відмінний 2 
2 71 32,0 3,9 49,0 3,9 відмінний 2 
3 71 32,5 5,5 59,5 26,1 відмінний 2 
4 71 33,5 8,8 66,8 41,6 відмінний 2 
5 71 34,5 12,0 74,8 58,5 відмінний 1 
6 71 35,0 13,6 73,5 55,8 добрий 1 
7 71 33,0 7,1 52,2 10,6 відмінний 2 
8 71 32,5 5,5 51,6 9,3 відмінний 2 
9 71 33,5 8,8 66,8 41,6 відмінний 2 

10 71 33,0 7,1 54,7 16,0 відмінний 2 
11 71 31,5 2,3 49,3 4,5 відмінний 2 
12 71 32,0 3,9 51,9 9,9 відмінний 2 
13 71 32,0 3,9 57,3 21,4 відмінний 2 
14 71 32,5 5,5 53,8 14,0 відмінний 2 
15 71 33,5 8,8 66,2 40,3 відмінний 2 
16 71 32,0 3,9 61,1 29,5 відмінний 2 
17 71 32,0 3,9 58,9 24,8 добрий 2 

Відібрані плюсові дерева відзначаються високою інтенсивністю росту, 
мають прямі повнодеревні стовбури, рівномірно розвинену крону. Переважна 
більшість дерев характеризується відмінним станом. Під час обстеження 
значних ознак пошкоджень шкідниками й уражень хворобами не виявлено. 

Висота відібраних дерев перевищує середні показники для насаджен-
ня на 2,3-13,6 %, а діаметр – на 3,9-58,5 %, серед відібраних дерев екземпля-
ри, висота яких перевищувала середні показники для насадження – не менше 
ніж на 10 %, а діаметр на 30 % – віднесено до I категорії плюсових дерев (де-
рева № 5, 6). Решту екземплярів, які характеризувалися незначним переви-
щенням середніх для відповідного насадження висоти і діаметра, або мали 
деякі незначні вади стовбурів (погане очищення від сучків, механічні пошко-
дження), віднесено до ІІ категорії плюсових дерев. 

Висновки. Насадження псевдотсуги Мензіса у Вінницькій обл. мають 
високу продуктивність і якість. Цей вид добре адаптувався до природно-клі-
матичних умов регіону, відзначається високими ростовими показниками та 
добрим станом. Дерева – кандидати в плюсові, характеризуються добрим і 
відмінним станом, перевищують середні показники насадження за висотою 
на 2,3-13,6 %, за діаметром – на 3,9-58,5 %. З метою створення постійної лі-
сонасінної бази у наступні роки у насадженнях ботанічного саду "Поділля" 
ВНАУ планується продовжити відбір кандидатів у плюсові дерева. 
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венко Ю.А. Особенности роста псевдотсуги Мензиса (Pseudotsuga menzie-
sii (Mirb.) Franco) в условиях Подолья 

Представлены результаты обследования насаждений псевдотсуги Мензиса в 
Винницкой области. Определена их высокая производительность и качество в лес-
ных культурах, созданных в свежих грабовых дубравах и на месте прежних земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Ключевые слова: лесные культуры, грабовая дубрава, сельскохозяйственные 
земли, производительность. 

Plotnikova O.M., Los S.A., Grigoreva V.G., Neyko I.S., Yelisaven-
ko Yu.A. Features of growth of Pseudotsuga menziesii (Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco are in the conditions of Podillya 

In the article the results of inspection of planting of Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco are presented in the Vinnitsya region. Certainly them high performance and quality 
in the forest cultures of created in fresh hornbeam oakeries and in place of former earths of 
the agricultural setting 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ  
ДЕКОРАТИВНОЇ ДЕРЕВИНИ 

Проаналізовано аномальні структуроутворення деревини, що має важливе зна-
чення у дослідженнях деревини в контексті її відмінностей у будові та фізико-механіч-
них властивостей. Описано вплив структури деревини на її якісні властивості. Обґрун-
товано класифікацію структури деревини за нахилом волокон на чотири групи. 

Ключові слова: деревне волокно, камбій, нахил волокон, декоративна деревина. 


