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Плотникова О.М., Лось С.А., Григорьева В.Г., Нейко И.С., Елиса-
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. 
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Структуроутворення. Структуроутворення деревного волокна є склад-
ним біологічним процесом. Різноманіття структури деревини діагностується за 
мікро- та макроскопічною будовою. Комплекс макроструктурних елементів річ-
ного приросту утворюють текстуру, а саме: рання та пізня деревина, аномальні 
утворення, великі судини тощо, що визначає декоративність деревини [1]. 

Ксилема займає більшу частину стовбура дерева, що формується ме-
ристематичною тканиною – камбієм. Під час вегетації клітин камбію відбу-
вається процес повторного ділення клітини і їх радіального росту (розширен-
ня). Клітини камбію, зберігаючи ідентичність, формують назовні анатомічні 
елементи, тоді як дочірні клітини диференціюються у зрілі клітини. Результа-
том диференціації ксилеми є структурні елементи ксилеми, а не клітини, то-
му що дозрівання закінчується енуклеацією або загибеллю клітин. Сезонні 
зміни в діяльності камбію відображені в річних кільцях (рис. 1) [2, 10, 13]. 

 
Рис. 1. Схема діяльності камбію ранньою весною: С – камбіальні клітини; Х1 – клі-
тинна стінка ксилеми; М – материнські клітини ксилеми та флоеми; Х – клітини 
ксилеми; Р – клітини флоеми; Е – витягування клітин. Етапи розвитку: (1) стигла 
деревина; (2) диференціація ксилеми; (3) камбіальна зона; (4) диференціація флоеми; 

(5) стигла флоема;(6) поперечний зріз клена-явора пташине око 
Відновлення діяльності камбію навесні у розсіяносудинних деревних 

порід є повільним процесом утворення нових клітин, який починається з вер-
шини бруньки дерева вниз до його основи, а в кільцесудинних деревних по-
рід – одночасно для цілого дерева. Також відомо, що діяльність камбію зале-
жить від комплексу взаємодій внутрішніх і зовнішніх чинників, зокрема фі-
тогормонів, ДНК, поживних органічних і мінеральних речовин, тиску, темпе-
ратури і водного режиму. Перші судини в ранній деревині розсіяносудинних 
деревних порід утворюються, коли листки майже повністю розпустилися [4, 
18], тоді як у кільцесудинних за 2-6 тижнів до розпускання бруньок [5, 19]. 
Для вивчення механізму формування деревини необхідно розуміти гормо-
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нальні процеси меристематичної тканини, оскільки це має важливе значення 
для вирощування деревних рослин із заданими властивостями деревини та 
підвищення продуктивності лісів [7]. 

Цілком ймовірно, що шар камбію товщиною одна або дві клітини в 
радіальному напрямку має різну генетичну природу з сусіднім шаром клітин 
[16]. Напрямок деревних волокон визначає анізотропію деревини, рух води в 
деревині впливає на виникнення тріщин під час механічного пошкодження 
[12, 14, 15, 17, 21]. 

Розміщення деревного волокна. Структура деревини визначає якість 
деревини та вибір методів дослідження властивостей. У межах деревного ви-
ду вона залежить від поліморфізму деревного виду, місця розташування у 
стовбурі, умов зростання тощо [2, 6, 8, 11]. Розміщення деревного волокна 
вздовж стовбура дерева істотно впливає на результати дослідження власти-
востей деревини. Виділяють п'ять типів розміщення деревного волокна у 
стовбурах дерев (рис. 2). 

 
Рис. 2. Типи розміщення деревного волокна в стовбурах:  

a) прямоволокнисте;  b) звивисте; c) сплетене; d) спірально направлене ліворуч;  
e) спірально направлене праворуч [20] 

Зміна нахилу волокон у деревині призводить до зменшення міцності 
деревини (рис. 3) та ускладнює процес технологічного оброблення деревини 
[3, 11]. 

До способу розміщення деревного волокна в стовбурі, який має особ-
ливе значення для вивчення причин виникнення та розроблення діагностич-
них моделей, належать зміна кута деревного волокна на поверхні стовбура 
або круглого лісоматеріалу (рис. 4). Розміщення деревного волокна у першо-
му випадку (а) характерне для більшості деревних видів хвойних та листяних 
деревних порід. Верхня та нижня частина стовбура буде характеризуватись 
незначним нахилом волокон. Звивисте (b) та хвилясте (c) розміщення дерев-
ного волокна характерне для явора, бука, ясена, в'яза, дуба та інших листяних 
деревних порід. Аномалія деревини пташине око – точкова променева парен-
хімитизація пов'язана зі зміною структури деревного волокна та його нахилу 
в радіальній і тангентальній площинах, і є високоякісною сировиною для ви-
робництва струганого та лущеного шпону [2, 8]. Метою дослідження декора-
тивної деревини є розроблення діагностичної моделі, яка розкривала б уні-
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кальні властивості деревини в контексті естетичної цінності, акустичних ха-
рактеристик тощо. 

 
Властивості деревини. До основних діагностичних ознак, що ком-

плексно характеризують властивості, структуру, причини утворення, есте-
тичну якість аномальної (декоративної) деревини належать показники: росту, 
умов місцезростання, будови та фізико-механічних властивостей тощо. Дос-
лідженнями встановлено, що зміна ширини річного кільця свідчить про 
вплив екологічних факторів на утворення аномалії деревини, проте інтег-
ральний показник якості деревини (щільність) не змінюється в межах типу 
лісорослинних умов [3]. Вивчення окремо взятих властивостей деревини не 
віддзеркалює цілісну діагностичну модель якості стовбура дерева чи кругло-
го лісоматеріалу. Таким чином, результати дослідження здебільшого не зна-
ходять широкого використання через те, що між вихідними даними і кінцеви-
ми результатами дослідження немає зв'язку. У вивченні декоративної дереви-
ни важливо охарактеризувати походження, лісорослинні умови, структуру та 
фізико-механічні властивості деревини, що дасть змогу раціонально викорис-
товувати високоякісну декоративну деревинну сировину і проводити репро-
дукцію та моніторинг за підвидом або формою деревного виду. Оптимізація 
деревооброблювального циклу від лісу до отримання заготовки з деревини і 
далі до споживача готової продукції вимагає розроблення інформаційних 
інструментів для відбору та раціонального використання деревинної сирови-
ни. У цьому контексті останні досягнення у розвитку технологій сканування і 
прогрес у вивченні вад та дефектів деревини свідчать про значний прорив у 
використанні моделі стовбура та відповідно оптимізації лісопильного вироб-
ництва. Математична реконструкція круглих лісоматеріалів та дерев на осно-
ві технології сканування надає тривимірну детальну інформацію про геомет-
рію стовбура і внутрішніх вад, аномалій та їх розміщення [22]. 

Висновки. Аналіз літературних джерел та проведені дослідження 
властивостей деревини підтверджують, що одним із вагомих критеріїв зміни 
структури деревини є відхилення волокон деревини від осі деревного стовбу-
ра, круглого лісоматеріалу, пиляної продукції з деревини тощо. Деревину за 
структурою або нахилом волокон у проведенні досліджень потрібно розділи-
ти на чотири групи: (a) прямоволокниста, нахил волокон становить від 0 о до 
9 о; (b) з нахилом волокон від 10 о до 45 о; (c) із завилькуватим розміщенням 
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волокон і (d) точковими утвореннями, направленими від серцевини до пери-
ферії стовбура. 
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Сопушинский И.М. Методические аспекты структурообразования 
декоративной древесины 

Проанализированы аномальные структурообразования древесины, которые 
имеют большое значение при исследованиях древесины в контексте ее отличий в 
строении и физико-механических свойств. Описано влияние структуры древесин на 
ее качественные свойства. Обоснована классификация структуры древесины по нак-
лону волокон на четыре группы. 

Ключевые слова: древесное волокно, камбий, наклон волокон, декоративная 
древесина. 

Sopushynskyy I.M. Methodological aspects in the structure formation 
of decorative wood 

Analyzed the abnormal structure formation of wood, which is important in studies of 
wood in the context of differences in the structure and physical-mechanical properties. It 
has been described the effect of wood structure on its quality properties. The author classi-
fies the wood on four groups according the fiber direction. 

Keywords: wood-fibre, twistiness, decorative wood. 
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Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України 

СУЧАСНА ОЦІНКА СИСТЕМАТИКИ РОДУ PINUS L.  
У КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Висвітлено питання систематичного положення роду Pinus L. у філогенетичних 
системах ХХ ст. Досліджено особливості класифікації всередині роду. 

Ключові слова: систематика, підрід, секція, підсекція, рід Pinus L. 

Вступ. В одному з перших наукових описів роду Pinus L., як зазначає 
R. Pilger [1], було 78 видів, а в останньому як дослідив R.A. Price [2] – 111. 
Проте у філогенетичній системі А.Л. Тахтаджяна [3], як найбільш визнаній в 
ХХ ст., рід Pinus L. належить до триби Соснові (Pineae), родини Соснові 
(Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi) та є найбільшим родом у всьому відділі го-
лонасінних (Gymnospermae), який містить близько 100 видів вічнозелених де-
рев (рідше чагарників). 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, кот-
рим присвячена ця робота. Класифікацію сосен та їх використання в Укра-
їні досліджувало багато вітчизняних учених, таких як: М.А. Кохно, С.І. Куз-
нецов, О.К. Дорошенко та ін. [4], С.І. Кузнецов [5], В.А. Кучерявий [5], 
А.Л. Липа [6]. Наголосимо, що сосни у складі міських насаджень досліджу-
ють українські вчені з другої половини ХХ ст. Необхідно також зазначити, 
що вивчення нових підходів до систематики роду Pinus L. є досить актуаль-
ним у наш час, адже з розвитком генетичної науки з'явилися нові факти, що 
стосуються цього питання. 

У системі роду Pinus L., за даними R. Pilger [1], було виділено два під-
роди, які складалися з 11 секцій і 3 підсекцій. За даними R.A. Price [2], було 
збільшено кількість видів рослин від 78 до 111, у підродів змінено назви з 
Diploxylon Koehne. на Pinus L., а Нарlохуlоn на Strobus Lemm. та було скоро-


